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AMERIKA
Iš mainierių su

važiavimo.

Indianapolis. — Delegatai 
Suvienytų Angliakasių labai 
smagiai sutiko žinia, jog al
gų pakėlimo komisija nu
sprendė, kad minkštosiose 
anglekasyklose reikia reika
lauti algų pakėlimo ant 10 
procentų, o kietosiose 20 
procentų. Delegatai sutiko 
su tuo nuosprendžiu.

Delegatai turi viltį, kad 
operatoriai sutiks su šiuo 
reikalavimu ir streikas bus 
išvengtas. Mainieriai sako, 
kad jau 4 metai, kaip kieto
siose anglyse nebuvo jokio 
algų pakėlimo, tuo tarpu 
pragyvenimas labai pa
brango.

Mainierių konvencija pri
ėmė aštrią rezoliuciją prieš 
patriotišką šauksmą gink
luotis. Mainieriai stoja už 
taiką, kad čia ir dar taip.

DIDELI TVANAI.
San Francisco.—Pacifiko 

pakrašty siautė didžiausios 
audros. Laike audros žuvo 
60 žmonių, o nuosavybės 
taip-pat labai daug sugadin
ta. Manoma, kad nuostolių 
bus daugiau, nei už milioną 
Ouiti iu.

SAN FRANCISCO SUSI
TVĖRĖ LIETUVIŲ 

DRAUGIJA.
San Francisco, kaip mums 

praneša, jau susitvėrė lietu
vių draugija, prie kurios 
prisirašė gana daug narių. 
Spėjama, kad draugija rū
pinsis ir ateiviais. Sekan
čiame “Laisvės” num. tilps 
platesnis pranešimas apie 
draugijos susi tvėrimą ir už
manytą veikimą. Draugija 
ta bus dalim S. L. A.

WILSONAS PITTSBURGE
Pittsburgh, Pa.—29 d. 

sausio.—Prezidentas Wilso
nas jau pribuvo Pittsbur- 
gan. Jį pasitiko piliečių ko
mitetas.

Memorial Hall bus dide
lis mitingas, kur Wilsonas 
pasakys savo prakalbą. Iš- 
anksto žinoma, kad jisai a- 
gituos už karišką prisirengi
mą taip lygiai, kaip jisai a- 
gitavo New Yorke.

GAUSIOS AUKOS ŽYDAM
Prezidento Wilsono laiš

kas, kviečiąs aukauti nuken- 
tėjusiems nuo karės žy
dams, turėjo didelį pasiseki
mą pereitame četverge, kuo
met visoj Amerikoj buvo 
apskelbta visuotina aukų 
rinkliava. Ligšiol dar galu
tinai nesuskaityta, kiek au
kų suplaukė, bet jų suplau
kė nemažiau, kaip du mili- 
onai. Viename tik New 
Yorke 50,000 rinkėjų surin
ko daugiau, kaip pusę mili- 
ono. San Francisco surink
ta $150,000, Philadelphijoj— 
$45,000. Gausiai aukavo 
Chicagos ir Bostono gyven
tojai. Net tokiame mieste
ly, kaip Troy, N. Y., surink
ta apie $4,000.

Visi žydų, anglų ir kitų 
tautų laikraščiai labai pla
čiai išgarsino tą dieną.
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VI Metas

Anglijos darbininkai 
prieš konskripciją.

ANGLUOS DARBININKŲ Beathy, kurio eskadra su-
KONGRESAS. •

Bristoly, Anglijoj, dabar 
atsibūna tos šalies darbinin
kų kongresas. Tasai suva
žiavimas išsitaria už rėmi
mą savo šalies valdžios ka
rėje su Vokietija, bet Bris
tolio suvažiavimas griežtai 
išsitarė prieš priverstiną 
kareiviavimą,kurį dabar no
rima įvesti Didžiojoj Brita
nijoj. Tasai nutarimas yra 
begalo svarbus. Jeigu An
glijos darbininkai priešinasi 
konskripcijai (priverstinam 
kareiviavimui), tai Anglijos 
valdžiai gal būt, prisieis la
bai strukai su jos militariš- 
kais sumanymais. Rezoliu
cijoj pasakyta: “Visuotinas 
kareiviavimas būtų priešin
gas Britanijos demokratijos 
tradicijai ir virstų dideliu 
pavojum dėl mūsų šalies 
liuosybės”.

NORI AREŠTUOTI VENI- 
ZELOS.

Sofijos laikraštis “Utro” 
praneša, jog Graikijos gene- 
rališkas prokuroras užvedė 
tyrinėjimą prieš buvusį mi- 
nisterį Venizelos, kuris pri
taria talkini r<ka ns. Sofijos 
laikraštis sAo/A&d Venize
los gali būti areštuotas.

KIEK IšTIKRŲJŲ ŽUVO 
FRANCŪZŲ?

Bristol, Anglija.—Franci- 
jos socialistas Longuet, ku
ris dalyvauja darbininkų 
kongrese, pasakė, jog šioje 
karėje užmušta 800,000 
francūzų, o 1,400,000 sužeis
ta. Į nelaisvę paimta 300,- 
000 kareivių.

LIEPIA TIKĖT Į DIEVĄ.
Turbūt, Britanijos laivy

no komandieriai nesitiki lai
mėti šią karę, jeigu jie šau
kia anglus sugrįžti prie die
vo. Vice-admirolas David

mušė vokiečius šiaurės jū
roje, išleido atsišaukimą,ku
riame sako, kad žmonės tu
ri grįžti dievop. Be dides
nio religiško atsigavimo,An
glija, anot admirolo, negalė
sianti laimėti.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
FRANCŪZŲ TRAN

ŠĖJAS.
Paryžius.—Artois apy

gardoje eina labai smarkus 
mūšiai. Germanai atakuo
ja francūzus. Ties Given
chy vokiečiai užėmė francū
zų tranšėjas.

TURI VILTĮ.
St. John, N. B.—Sugrįžę 

iš karės lauko Kanados afi- 
cieriai sako, kad šį pavasarį 
vokiečiai bus išvaryti iš Bel
gijos.

Tokių pranašysčių jau 
daug buvo girdėta, bet jos 
neišsipildė.

RUSAI LAUKIA DIDELIO 
VOKIEČIŲ UŽPUOLIMO.

Petrogradas.—Rusai lau
kia naujo vokiečių antpuolio 
ant Rygos ir Dvinsko. Taip 
bent sprendžia karės žino
vai, kritikai. Vokiečių or
laiviai tik ir šmišeliuoja virš 
rusų linijų. Netik aeropla
nai, bet ir Zeppelinai gana 
smarkiai darbuojasi...

Vokiečiai, paimti rusų be
laisvei!, sako, jog iš Bukovi
nos gabenama labai daug 
kareivių į Rygos ir Dvinsko 
frontą.

Ties Strypos upe artileri
jos ugnis eina vis didyn. 
Manoma, kad teutonai vėlei 
pradės kuosmarkiausią ap
ninkamąją kovą.

Zarasų paviete, apygardo
je ežero Šventas rusų artile
rija išsklaidė vokiečių spė
kas.

Amerika protestuoja 
prieš Anglija.

Anglijos valdžia jau nesy- 
ki sulaikė iš Amerikos ir A- 
merikon einančią pačtą. An
glija sulaiko laivus, daro ten 
kratas ir paima pačtą, kurią 
cenzūruoja sulyg savo nuo
žiūros. Tas viskas yra prie
šinga tarptautiškoms tei
sėms ir Amerikos viduriniu 
reikalų sekretorius, kreip
damos su tam tikra protes
to nota prie Anglijos val
džios, nurodė jai, kad tokis 
elgimasis iššaukia didelį 
neužsiganėdinimą visose 
Suvienytose Valstijose.

Amerika reikalauja, kad 
Britanija nekonfiskuotų 
pačtą; tai esąs ne Anglijos 
reikalas kam ir ką rašą a- 
merikiečiai.

Anglija, ypatoje ministe- 
rio Grey, prižadėjo duoti at
sakymą.

RUSAI NEAPKENČIA 
VOKIEČIŲ.

Fred Eastman, vienas iš 
žymiausių Amerikos dakta
rų, kuris tik ką sugrįžo iš 
Rusijos, sako, kad nišai da
bartės baisiai ^apkenčia 
vokiečių! ' X-

“Rusai pradeda atbusti— 
sako Dr. Fred Eastman.— 
Jie rodo didžiausią neapy
kantą dėl vokiečių. Ligi ka
rės rusai nieko neturėjo 
prieš vokiečius. Petrograde 
ir Maskvoj vokiečiai turėjo 
didelius finansinius reika
lus. Kuomet Rusijoj gauta 
pirmutinės žinios, kaip ne
žmoniškai Vokietijoj elgiasi 
su karės belaisviais, tuomet 
visoj Rusijoj pakilo pasi
bjaurėjimo audra”.

Šiuomi laiku Kijeve ir jo 
apygardose, pasak to Ame
rikos daktaro, 1,000,000 
naujų Rusijos kareivių lavi
nasi kariškam amate, kad

prisiartinus pavasariui, sto
ti karėm

VIETOJ KARČIAMŲ— 
APTIEKUS.

Pirmaisiais karės metais 
150 Peterburgo aptiekti par
davė 80 tūkstančių viedrų 
gryno spirito; iš jų išeina 
3,200 tūkst. butelių degtinės, 
kuri kainuoja pusseptinto 
miliono rublių. Jei dar pri
dėsime apie 1,000 aptiekti 
magazinų, kurie “odekolo
ną” parduoda, tai reikės 3-4 
kartus padidint tą sumą. Vi
dutiniškai aptieka kasdien 
parduoda visokiais pavida
lais po 2 viedru spirito ir 
gauna už tai apie 155 rub.; 
per dieną turi pelno 100-110 
rub. Kai kurios priemies
čių mažiukės aptiekus par
duodavo paprastu laiku už 
20-25 rub. per dieną, o dabar 
parduoda už $200-250 rub. 
Užaugo apyvarta tiktai ačiū 
spiritui. Taip rašo Rusijos 
ėjusis social-patriotų laik
raštis “Naš Golos” (mūsų 
balsas).

JUODKALNIJOS KARA
LAITIS UŽMUŠTAS?

Telegramos iš Rymo skel
bia, jog Juodkalnijos kara
laitis Mirko, sosto įpėdinis, 
esąs užmuštas.

' Tam pranešimui dar ne
galima tikėti, nes jokių pa
tvirtinančiu žinių dar ne
gauta.

“ZUKUMFT” LEIDŽIAMA 
ŠVEICARIJOJ.

Garsusis Vokietijos žur
nalistas Maksimilianas Gar
den, kuriam uždrausta leisti 
savo laikraštį Vokietijoj, 
perkėlė jo išleidimą į Švei
cariją.

Ponia kapitalistiška spauda rašo taip, kaip ponas kapitalistas diktuoja. Spauda klauso boso, nes gauna iš 
jo brangiai apmokamų apgarsinimų. Didieji kįapitalistų dienraščiai tik iįs apgarsinimų daro puikiausią biznį.

> Ir nenorėkit, kad kapitalistų spauda tarnautų darbininkams. Kur šuo laka, ten ir loja.

Socialistai
teisiami.

Berlyne šiomis dienomis 
atsibus didelis Vokietijos 
socialistu teismas. Jie kal
tinami yra už platinimą už
draustos brošiūros, kurioje 
telpa rezoliucijos, priimtos 
Zimmerwaldo konferencijoj.

ALBANIJOJ.
Italų kariu menė jau vei

kia Albanijoj, kur ji susi- 
vienyjo su Essad Pašos ka- 
riumene. Essad Paša stip
rina savo pozicijas ties Av
iena ir mano, kad teutonai 
nepajiegs paimti to miesto.

Italai apleido miestą Du
ra zzo. Italai supranta ne- 
pajiegsią atlaikyti tą mies
tą ir todėl geruoju tariasi jį 
apleisti.

Albanijoj dabar dideli lie
tus. Pertai austrų kariu- 
menė negali taip smarkiai 
maršuoti pirmyn, kaip ji lig
šiol maršavo.

LIEJASI KRAUJAS Už 
ALBANIJĄ.

Rymas.—Veik iš visos Al
banijos talkininkų armija 
išvyta; jų rankose pasiliko 
tik Avlonos portas ir pajū- 
rys, kuris prie porto pri
klauso. karįunjenė
Avlone ir apielinkėse gerai 
apsidrūtino, užimadama 
svarbias pozicijas. Bulgarų 
ir austru kariumenė randa
si arti tų pozicijų ir tikisi 
išvyti italus. Tokiu būdu 
laukiama didžiausiu susirė
mimų, kuriuose galutinai 
paaiškės, ar talkininkai at
silaikys Albanijoj, ar galu
tinai bus iš jos išvyti.

Manoma, kad mūšiuose 
dalyvaus Austrijos ir Ita
lijos laivynas.

Austrai ir vokiečiai tikisi, 
kad jiems pavyks užimti vi
są Albaniją iki pat Graiki
jos rubežiaus bėgy dešimties 
dienų. Talkininkai gi mano 
Avienoj atsilaikyti ir apsi-

lonikuose apsiginklavo, o

Caro laiškai
rasti Serbijoj.

Berlynas.—“Berliner Ta- 
geblatt’o” korespondentas, 
telegrafuodamas iš Buda
pešto, sako, kad -2 caro laiš
kai ir 1 telegrama rasta ar
chyve Serbijos karalaičio 
Aleksandro. Abudu doku
mentu rašyti kaip tik prieš 
pačią karę. Pirmame laiške 
caras pataria karalaičiui nei 
prie jokių aplinkybių nepa
siduoti Austrijos reikalavi
mams. Caras apgina drau
giją “Narodna Obrona”, ku
rios nariai nužudė Austri
jos erchercogą Franciškų 
Ferdinandą.

Telegramoje caras liepia 
Serbijai atmesti Austrijos 
ultimatumą. Antrame laiš
ke caras rekomenduoja ka
ralaičiui pildyti Rusijos nu
rodymus. Tuomet Serbijai 
seksis.

Paskelbimas turinio caro 
laiškų ir telegramos sukėlė 
pusėtiną sujudimą Londone. 
Tačiaus nekurie laikraščiai 
atsisako tikėti laiškų auten
tiškumui.

LENKIJOJ.
Petrogradiškis “Lietuvių 

Balsas” suteikia pluoštą 
nių aph lenkų'gyvenimą ir 
reikalus.

Augs tieji kursai Varšavo- 
je.—Be universiteto ir poli
technikos, Varšavoje būsią 
ir toliau lenkų augštieji 
mokslo kursai. Pramonės 
bei ūkio kursai jau esą leis
ti pradėti mokslą, netrukus 
leisią ir mokslo ir prekybos 
kursante. Mokymo kalba 
būsianti lenkų, vokiečių — 
tiktai privalomas mokslo 
dalykas. Vokiečių kalbos 
mokytojas, vokiečių vyriau
sybės skiriamas, būsiąs kur
sų globėjas. Klausytojai 
galėsią steigti šelpimosi 
draugijas, mokslo ir kultū- 
ios draugijėles.

I^enkų sutarimas.—Vest
falijos, Pareinio ir jų kai

paskui, sulaukus geros pro-' nlynjjos lenkai gruodžio 8 d.
gos, užpulti ant austrų n

Užėmimas austrais Alba-

Graikijos rubežiai ginkluo-
jami ir stiprinami neapsa- pavargėliams.

ta isą “susilaikymo dieną”. 
Tą dieną jie nerūkysią, nė
gė rsią ir neleisią be reikalo 
pinigų. Sutaupytieji pini
gai būsią skiriami Lenkų

komu greitumu.
Londonas taipgi sujudęs 

Albanijos likimu, nors vie
šai neišreiškia savo nuomo
nės.

ŠKOTIJOS DARBININKŲ 
UNIVERSITETAS.

“Rankp.” rašo:
Glasgowe yra ekonomijos 

ir pramonijos istorijos mo
kykla, kurią lanko netoli 450 
darbininkų. Dabar yra įsi
kūręs komitetas augštąjai 
darbininkų mokyklai įkurti. 
Ji bus paturima ir kontro
liuojama darbininkų unijų, 
kooperacijų, partijų. Jos 
program on įeina: ekonomija 
(skaitys d. Maclean), isto
rija (d. Macdougall), unijų 
ir kooperacijos istorija, teo
rija ir praktika, anglų lite
ratūra, aritmetika, algebra 
ir tt.

Lenkų Vis. Centr. Kom. 
Vokiečių vyriausybė panau
jino Lenkų Visuomenės 
Centralinio Komiteto sudė
ti. Komiteto pirmininku iš
rinktas grovas Adomas Ro- 
nikeris, pirmininko padėjė
ju—kunigaikštis Stanisl. 
Liubomirskis, nariais — O- 
liazovskis, Stanislavskis ir 
Vojevodzkis, Komiteto tary
bos pirmininku—Stanislo
vas Dzierzbickis.

VOKIETIJOJ PABRANGO 
ALUS.

Hamburgo bravorai pa
brangino lyterį alaus ant 5 
fenigių. Karčiamninkai pa
brangino stiklą ant 5 feni
gių. Kaip rodosi, išeis pa- 
davadijimas, kad nevalia a- 
lų pabrangint, nėsa tam tik
ra komisija atrado, kad alų 
pabranginti nevalia. .
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įžangos 
Straipsnis

Geriau viena uncija apsi
saugojimo,negu visas svaras 
vaistų! Ta išmintinga lek
cija turėtų ateiti galvon tū
lų mūsų redaktorių, kuomet 
jie rašo apie nominacijas ii’ 
prisiartinančius rinkimus 
Susivięnyjimo Lietuvių A- 
merikoje viršininkų.

Męs, socialistai, reikia tei
sybę pasakyti, dar nesame 
nustatę aiškios ir tikros pa
žiūros, kaip turime atsineš
ti link S. L. A. Mūsų laikraš
čiai neišgvildeno to klausi
mo jo pilname nuodugnume. 
Męs galim tik tiek pasakyt: 
gyvenimo banga pagavo 
daugelį iš mūsų ir neša... ne
ša kur tai į nežinomą srytį. 
Daugelis mūsiškių dirba 
tautiškame susivienyjime iš 
tikriausios širdies, o kiek 
męs dirbome praeityje — 
sunku būtų-ir pasakyti. Už 
tą darbą, už tą sugaištą lai
ką, už tą išteriotą energiją 
ką gi męs, socialistai, gavo
me susivienyjime? Kuomet 
žydai, latviai, finai ir vo
kiečiai darbininkai turi sa
vo stiprias ir galingas cent
ralizuotas susišelpimo drau
gijas, tuomi tarpu męs, lie
tuviai, lyg tos žuvelės ant 
ledo, blaškomės tautiškame 
susivienyjime, o ant mūsų 
tenais viršininkauja sveti
mų idėjų bosai. Susivieny- 
jimo administratyviškoje 
įstaigoje nėra nei vieno mū
sų žmogaus ir kiekvieną 
kartą, kada męs bandome 
gauti ten šiokią tokią atsto
vybę, tautiškieji aniuolai 
sargai pakelia skandalą ir 
nesavais balsais šaukia apie 
gręsiantį Susivienyjimui pa
vojų. Pasakysime atvirai: 
vargiai kurios bent kitos pa
sauly tautos socialistai su
tiktų lošti tokią neužvydėti- 
•nai menką rolę taip vadina
moj- bepartyvėj organizaci
joj, kaip męs, lietuviai soci
alistai kad lošiame. Męs 
tenkinamės tuo, kas nupuola 
nuo stalo pono Šliupo parti
jos ir tam begaliniam opor
tunizmui nesimato galo-pa- 
baigos.

Męs turėtume žinoti, kad 
S. L. A. yra nevien tik ap- 
draudos draugija. S. L. A. 
yra dar ir tautiška/ progre- 
syvė organizacija,, |<uri at
lieka kultūros darnosįr yra 
pasirengusi dar daugiau jo 
atlikti. Ji leidžia fiikraštį 
ir mano jį didinti, ji ruošia 
paskaitas ir mano steigti 
knygynus; ji skiria pinigų 
Įvairioms įstaigoms ir tt. 
Ir tasai kultūros darbas tuo 
labiau didinsis, juo labiau 
augs į gylį ir plotį S. L. A. 
Męs, socialistai, privalome 
norėti, kad kultūros darbas 
būtų atliekamas prasmėje 
auginimo darbininkiškai so- 
cialistiško susipratimo. Ta
sai kultūros darbas turėtų 
būti pagelbinis įrankis iš
vesti S. L. A. žmones iš pri- 
vatiško užkampio į plataus 
darbininkiško veikimo vieš
kelį. Taip męs turėtume 
žiūrėti į S. L. A. kultu rinį 
darbą ir, jeigu męs esame 
nuosekliais socialistais, ki
taip į jį ir žiūrėti negalime. 
Niekam nebenaujiena, kad 
kaip tik ant tos dirvos, ant 
tos papėdės S. L. A. jau bu
vo aštrių susikirtimų tarpe 
tautininkų ir socialistų ir 
ateityje tų susikirtimų bus 
dar daugiau. Męs ir tauti
ninkai griežtai skiriamės 
savo pažiūrose į kultūros 
ir visuomenės darbą. Męs 
visai kitaip norime mūsų 
liaudį šviesti, negu tautinin
kai kad nori.

Pabrieždami kovos neiš- 
vengtinumą pačiame S.L.A. 
tarpe dviejų vadovaujančių 
sriovių, męs norime tuomi 
pasakyti, kad jau dabar tiek 
mūsų spauda, tiek mūsų vei
kėjai turėtų pradėti aiškint 
plačiai visuomenei ir mūsų 
pažiūras ir mūsų uždavi
nius. Ant nelaimės to viso 
nėra. Męs einame pavėjuj ir

kasžin kur nueisime. Męs 
tik kalbame apie beparty- 
viškumą ir užtylim, užglos- 
tom principialius skirtumus 
pažiūrose į S. L. A. visuome
niškus uždavinius, kokie yra 
tarpe mūsų ir tautininkų.

Dabar, kada kairioji srio- 
vė, jos vadai ir laikraščiai, 
nurodo kelis naujus kandi
datus į S. L. A. viršininkus, 
mūsų svarstymai neperšoka 
per tvorą smulkių nagrinė
jimų ypatiško gerumo ir 
kompetentiškumo to ar kito 
kandidato. Męs kalbame a- > 
pie tų kandidatų privalu
mus per padidinamąjį stik
lą. bet nenorime ar nedrįs
tame pažiūrėti į S. L. A. rei
kalus ir uždavinius tokiuo 
principiališkumu, kokio ga
lima būtų reikalauti nuo so
cialistų. Męs turėtume pra
nešt visai užinteresuotai vi
suomenei kaip, mūsų nuo
mone, išpuola tvarkyt S. L. 
A. reikalai, kad iš to būtų 
kuodidžiausia nauda darbi
ninkų emansipacijai iš kapi
talizmo priespaudą. Dang-

A. Karalius.
PROTO HYGIENA

kumu mums nepritinka, o 
remti rinkimo agitaciją tik 
tuomi, kad mūsų kandidatai 
yra “geri žmonės”—reiškia 
ne ką kitą, kaip kopijavimą 
Amerikos politikierių argu
mentu.

Daugiau aiškumo ir prin- 
ciapiališkumo! Geriau vie
na uncija apsisaugojimo,ne
gu visas svaras vaistų, kuo
met liga pilnai išsiplėtos.

Darbo pradžia.
Prof. L. F. Barker sako: 

“Ar ypata tampa nerviška 
(t. y. silpna protiškai) ar ne 
priklauso nuo dviejų dide
lių dalykų: 1) nuo kūno su
dėjimo, kurį ji paveldi nuo 
savo gimdytojų ir per juos 
nuo pratėvių abelnai, 2) nuo. 
įtekmių, kuriosna jos kūnas, 
ypač nervų sistema, tampa 
išstatyta laike gyvenimo, 
ypač laike kūdikystes”.

Čia pakalbėsiu apie pirmą 
dalyką. Kūdikio protas yra 
jaunutis, silpnutis ir į viso
kias puses labai lengvai nu
kreipiamas. Kūdikio kūnas 
reikalauja gero ir tinkamo 
maisto. Kūdikio maitinimo 
klausimą čia negvildensime, 
nes tai nepriguli prie mūsų 
dalyko. Vienok norisi pasa
kyti, kad nėra nieko geres
nio, kaip motinos pienas, y- 
pač pirmutiniuose mėne
siuose.

Paliovus žindyti ir pradė
jus duoti abelną maistą, rei
kia labai atsargiai .elgtis. 
Ypač kenksmingi yra taip 
vadinami “skanus” valgiai, 
kurie vaiko ne nusistovėjusį 
apetitą visiškai suardo. Jau
nuolis valgo tiktai * tą, kas 
jam “gardu” ir pasekmės

tęs pamėgzdžiojant savo 
nervišką tėvą arba hysteriš- 
ką motiną, matome griūvant 
ant sofos dėl mažiausio nuo
vargio ir dejuojant dėl įvai
rios rūšies skausmų. Mažu
tėliai puikiai atlošia savo 
tėvų rolę!!!

Ir kokios pasekmės: svy
ruojantis protas ateityje 
arba... beprotybė.

Pramokus skaityti vai
kams, labai didelę skriaudą 
daro visokių “daktarų” ap
garsinimams 
knygpalaikės 
klausimą. Tokia literatū
ra jaunuolio fantaziją pri
pildo visokios rūšies baise
nybėmis, priverčia tikėt,kad 
paprastai jaunų dienų klai
da suardo gyvenimą, 
met panašių dalykų 
nėra, nei būti negali, 
kriminališki šarlatanai pasi
gauna lengvatikį, tai įkalba 
jam ligą, atima pinigus ir 
palieka amžinoj abejonėj.

Iš šių kelių pastabų bus 
aišku, kad proto hygienos 
darbas turi prasidėti nuo 
pat kūdikystės. Juo anks
čiau darbas bus pradėtas, 
tuo pasekmės bus geresnės.
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Atsišaukimas J. W. Gunn.

skiriamos 
apie lyties

kuo- 
visai

Jei

Draugai! Labai sunkiame 
padėjime randasi vienas iš 
labiau užsitarnavusių mūsų 
draugų. Argi leisime jam 
pirm laiko įpulti į tą tamsią 
gyvenimo bedugnę? Tiesa, 
ir męs neturtingi ir mums 
taip jau brangus tie atlieka
mi centai. Bet męs esame 
sveiki ir—kas svarbiausia— 
mūsų yra daug! Męs — 
tūkstančiai. Dėkime tik po 
centą ir tai susidarys dešim
tis dolerių. O tai bus dide
lė auka nelaimėje esančiam 
mūsų draugui. Kasgi iš 
mūsų atsisakys nuo to pra
kilnaus darbo?

Męs norime užbaigti. Jūs 
jau žinote, kad gerbiamas 
dramų rašytojas ir nenuoal- 
sus teatro darbininkas, Br. 
Vargšas (Bronislovas Lau
cevičius) serga virš metai. 
Jam padaryta net trįs ope
racijos, kurių paskutinioji 
buvo nelaiminigausia. Jis 
buvo toks jau beturtis, kaip 
ir męs. Dabar jo padėjimas

Žmogaus prigimties 
žmoniškumas.

EUGENE DEBS APIE CH. 
E. RUSSELĮ.

Drg. E. Debs rašo “Ame
rican Socialist’e”:

“Beveik nereikalinga ir 
sakyti, kad aš nepritariu 
toms pažiūroms apie kariš
ką prisirengimą, kurias ne
seniai išreiškė Ch. E. Rus
sell. Visos kapitalistiškos 
valdžios, visos valdančios iš
naudotojų klesos yra lygios 
dėl manęs. Mano, kaipo 
tarp tautiško socialisto, prie
dermė kovoti lygiai su jom 
visom. Man nėra kuo di- 
džiuoties nacionalistišku ir 
daingoistišk# patriotizmu. 
Man rūpi tik vienas prisi
rengimas, būtent tas, kad 
per sveiką apšvietą ir revo- 
liucioniškas organizacijas 
politikoj ir ekonomikoj pri
rengti viso pasaulio proleta
riatą prie didžios kovos, ku
rios tikslas yra panaikinti 
valdančias klesas ir nušluoti 
nuo žemės paviršiaus tą va
gių režimą”.

Tačiaus E. Debs, griežtai 
skirdamasis savo pažiūro
se su Ch. Ed. Russelliu, pri-

kūnas, suiręs intelektas...
Reikia mokinti jaunuolius 

valgyti tas, kas jiems yra 
būtinai reikalinga, nepai
sant ar tas jiems “skanu” 
ar “neskanu”. Tame dalyke 
patyręs neurologas prof. 
Barker sako: “Vaikas, kuris 
pripranta valgyti bei gro
muliuoti visokį skalsų mais
tą ir kuriam nėra leidžia
ma vystyti nors mažus ko
kio nors maisto nekentimus, 
padaro gerą pradžią kūno 
sveikatai ir proto stipry
bei...”

Maitinant jaunuolius vien 
skalsiu maistu t. y. be jokių 
“saldumynų”, atliekame du 
svarbiu darbu: jaunuolio 
viduriai priprantarprie gam
tos paskirto darbo ir dėlto 
sustiprėja, ir protas pasi- 
liuosuoja nuo bereikalingo 
mąstymo apie “kendes” ir 
panašius niekniekius. Au
gančiam protui labai svarbu 
priprast prie naudingo dar
bo, vengt visokių bereika
lingų kapriziškumų. Turin
tis stiprius vidurius jaunuo
les sunkiose gyvenimo kovo

Kitas svarbus dalykas, tai 
užgrūdimas kūno. Jaunuo-

Pirmas socialistų 
vakaras Ar

gentinoj.
(Nuo mūsų korespondento).

25 d. gruodžio buvo vaka
ras L. S. S. Argentinoj.Pro
gramas buvo gana platus ir 
įvairus. Pirmiausiai kalbė
jo M. Adomonis, o paskui 
garsus kalbėtojas A. Spinet- 
to. Sulošta keturių aktų 
drama “Alkani Žmonės”. 
Lošimas išėjo vidutiniškai. 
Pertraukomis buvo dekla
macijų, monologų, dialogų 
ir tam panašiai. Geriausiai 
atliko J. Baltušnikas Amb- 
rozo rolėj ir M. Stalioraitie- 
nė—Marcelės rolėj. Reikia 
pastebėti, kad Stalioraitienė 
visai trumpai mokinosi, nes 
pirmiau'tą rolę buvo pa
ėmus O, Jurevičiūtė, bet ka
da “L^JP'ėj” pasirodė ko
respondencija, užvardyta 
“Lietuvaitės Argentinoj”,tai 
ji tuojaus atsisakė nuo ro
lės, nes toj korespondencijoj 
buvo įžeista jos sesuo. Drau
gai atsidūrė keblam padėji
me, nes laiko buvo neper- 
daugiausia, rolė gana ilga 
ir aktorės nėra.

Matydami tai męs, L. S. S. 
VIII rajono Agitacijos ko
miteto įgaliota komisija, at
sišaukiame į jus, draugai. 
Neatsisakykite! Aukaukite 
kiek kas galite, jūsų aukos 
tarnaus prakilniam tikslui 
—sušelpimui nelaimėje e- 
sančio jūsų draugo-proleta- 
ro.

Aukas siųskite šiaip: če
kį rašykite Br. Vargšo var
du, o adresuokite jį L. S. S. 
VIII rajono sekretoriui, 
drg. A. Kairiui, 3131 Eme
rald Ave., Chicago, Ill.

S VIII rajono Agitacijos 
Komiteto įgaliota Komisija: 

J. Klevas.
M. Strazdienė.

P. S. Aukautojų vardai 
bus skelbiama laikraščiuose.

SUSIRŪPINĘ BE DIDE
LIO REIKALO.

“Keleivio” N4 skaitome:
Turbūt daugelis L. S. S. 

kuopų pradeda nerimau
ti dėlei tos nežinos, kaip 
stovi centro reikalai.“Ko
voj” kaip jieškoma, taip

sai drįso nesislapstydamas 
pasakyti savo nuomonę,nors 
ir žinojo, kad didelė daugy
bė socialistų su juo nesu
tiks. Debs giria Russell į, 
kad jisai atsisakė būti par
tijos kandidatu į preziden
tus ir tuomi parodė, kad ji-

kasi ištikimas savo persitik
rinimams. Debsas nevadina 
Russel į parsidavėliu kapi
talistų klesai,bet tvirtina, 
kad Russell klysta ir jog vi
su socialistų priedermė yra 
nurodyt Russell’iui jo klai
das.

ti namas prisitaikinti prie o- 
ro permainų. Jis turi gau
ti atsakantį kūno mankštini- 
mą, turi gauti užtektinai 
šviežio oro. Nuolatos dra- 
bužiuosna vyniojamas ir be
reikalingai lepinamas jau
nas kūnas tampa silpnu. To
kį kūną vėliaus nuolatos 
vargina visoki “šalčiai”, ko
suliai ir šiaip ligos. Tokio 
jaunuolio ir protas silpsta, 
nes ligos—kokios jos nebū
tų—visada protui nieko ge
ro negali suteikti, 
gai, tankiai gana žymiai 
kenkia, ypač jaunystėje

riešin- 
už- 
ar-

Vienok at- 
y, M. Sta

lioraitienė, kuri apsiėmė tą 
rolę išmokti, ką atliko ir su
lošė gana gerai.

Pirmiausiai kalbėjo M. A- 
domonis; jis aiškino apie so
cializmą ir kapitalizmą.Pas- 
kui O. Pilkauskienė sulošė 
monologą. Po trečio akto

kaip stovi.
L. S. S. VI-tojo rajono 

valdyba sausio 23 d. turė
jo Montelloj savo suvažia
vimą, kad apkalbėjus rei
kalą ir padavadijus, idant 
prašalinus tuos neaišku
mus. Iš Sąjungos reikalų 
jau organe visai nieko ne
simato, o apie S. Partiją 
visiškai užmiršta. Cent
ras turbūt saldžiai sau 
miega. Taip neturi būti”.

(Tąsa).
žmonės, kurie neužsitiki 

žmogaus prigimčia.
Vienok yra žmonių, kurie, 

nors diena po dienos pasiti
ki, gerbia ir užsitikinčiai 
draugauja su savo artimais, 
tarsi ūmai nustojo visos pa
garbos ir tikėjimo į žmoni
ją, kaip tik išgirsta minint 
ar diskusuojant socializmą. 
(Žinote, jog yrą išsiplatinu
si teorija, būk socializmas 
negalįs įvykti, kadangi žmo
gaus prigimtis esanti neto
bula; neišmanantiems tas 
reiškia, jog žmogaus pri
gimtis yra visiškai prasta, 
bejiegė ir neužtektina, ir jog 
jai nepasiekiamas jokis ge
ras, garbingas arba naudin
gas siekinys). Tie žmonės 
sako, jog prie socializmo 
žmonės bus tinginiais, ne
teisingais, nemoraliais, be 
atsakomybės, neužtikimais, 
jog jie su anarchistišku ne
paisymu mindžios vienas ki
to teises ir pajautimus, jog 
jie neturės supratimo apie 
draugijinę atsakomybę 
nei pasididžiavimo visuome
niška tarnyste, jog jie visi 
jieškos lengvų darbų ir jog 
sukčių veislė milžiniškai pa
sidaugins. Sulyg tų žmonių 
sprendinio, žmogaus prigim
tis prie socializmo turėtų la
bai pa blogėti.
Pavyzdžiai gero šių dienų 

žmonijoje.
Kur yra ramstis tokiam 

nepamatingam tikrinimui ? 
Jeigu žmogaus prigimtis 
būtų taip jau prasta, tai 
męs visai negalėtume turėti 
draugijos. Męs net ir dabar 
(langiaus, negu tiek, nuo 
žmogaus prigimties laukia
me, nors mūsų draugijinė 
tvarka labai išgverusi ir ne
tikusi. Net dabartinėj drau
gijoj, kuria vadovauja indi- 
vidualiziWo principas ir ku
rioj žmonės aplinkybių ver
čiami daugiau ar mažiau 
saumeiliškai savo ypatiškos 
gerovės žiūrėti, męs patėmi- 
jame augantį palinkimą 
statyti visuomenišką gerbū
vi augščiau už ypatišką ir 
pavienių ypatų palinkimą 
taikyti savo pasielgimus su 
platesniais jų artimų reika
lais. Męs nuolat užtėmija- 
me vyrų ir moterų daug ką 
aukaujant dėl kitų arba var
dan kokios priežasties ar i- 
dealo, kuris atsišaukia i ju

ŠUNS LAIDOTUVĖS.
Cincinnati, Ohio.—Ponia 

Harry Jackson laidojo savo 
šunytį. Šunytis, pirm negu 
pastipo, buvo gydomas per 
3 menesius. Ponia Jackson 
gailiai verkė, kuomet nugai
šo jos šuo.

Žiūrėkit, kokias laidotu
ves iškėlė ponia Jackson sa
vo šuniui:

Grabelis....... .............. $50
Trįs karietos palydovams 15 
Graboriui ekspensų ... ? 20

Gėlių......... . ................ $10
Duobė ir ištaisymas ... 55

Visokios rūšies įspūdžiai 
jaunuolio prote palieka veik 
neišdildomas žymes. Jau
nuolių bauginimas visokiais 
baubais”, velniais, aitva
rais, raganomis priklauso 
prie kenksmingiausių daly
kų. Nesubrendęs protas į- 
gauna tokias svajones, kad

bėtojas aiškiai nupiešė lie
tuvių gyvenimą, kada jie 
dar buvo neprigulmingais 
ii* kur jie dabar randasi. 
Taipgi aiškino darbininkų 
padėjimą ir šiandieninį bar
bariškumą, kuris Europoj 
siaučia. Nors dalis lietuvių 
jo kalbos nesuprato, bet vis
gi visi ramiai užsilaikė, iš
skiriant vieno vaikino, ku
ris per visą laiką nerimavo 
ir merginas agitavo eiti į 
karčiamą. Tas pats vaiki
nas triukšmą kūlė ir tuomet, 
kuomet “Diego” buvo vaka
ras.

Po lošimui trumpai kalbė
jo Alekna. Jis ragino au
kauti sušelpimui ištremtųjų 
i Sibirą. Rinkta ir aukos.

Žmonių buvo nedaug, vei
kiausiai Sąjunga turės nuo
stoliu.

nerimauja.

ninkai iš centro tapo v Paša
linti. tai jie ir pasakoja ne
būtų dalykų, o kiti jiems ti-

Bet vieno dalyko ir męs 
norėtume: kad dabartinis 
Pildantysis Komitetas duotų 
kokią nors atskaitą iš savo 
konferencijų. P. K. geriau-

giečiams apie Centro stovį.

Begimas iš Rygos pasta
ruoju laiku žymiai padidė
jo; dauguma vyrų palieka 
savo žmonas su mažais vai
keliais ir važiuoja iš Rygos 
tolinus pas gimines ai* pažį
stamus. Jau pirma buvo 
daugybė tuščių gyvenimų,

kus kokiai didelei visuome
niškai nelaimei, arba ištikus 
kokį žmonių šeimynos narį 
ypatiškai nelaimei, męs ma-

Žmonės yra tokiais, ko
kiais juos padaro aplinky
bės. Jei gyvenimo aplinky
bės yra blogos, jos iškels 
viršun žmogaus prigimties 
blogumus. Jei tos aplinky
bės yra geros, jos iškels vir
šun žmogaus prigimties ge
rumus. šių dienų gyvenimo 
aplinkybėse yra daug ko 
blogo, daug ko tokio, kas pa
drąsina saumeilystę, netei
singumą, tinginystę ir neat- 
sakomybę.

Dabartinės draugijos in
dividualizmas veda žmogų 
prie saumeilystės. Žmonės, 
kurių gyvenimas užimtas 
pačių savęs aprūpinimu, be 
jokio paisymo apie kitų rū
pesnius, paprastai neturi 
laiko nei didelio palinkimo 
mislyti apie kitus. Filosofi
ja, kuri išreikšta sakinyj: 
“Kiekvienas žmogus sau, o 
likusysis velniui”, reiškia, 
jog kiekvienas žmogus rū
pinasi tik apie save, o apie 

| kitus visai nepaiso.
Kapitalizmas daro žmones 

neteisingais.
Dabartinė draugija,* duo

dama progą suktybėms, ve
da žmogų prie besąžinišku- 
mo. Mūsų sistema leidžia 
žmonėms gauti ką nors už- 
dyką, leidžia įgyti turtą jo 
neuždirbus. Žmonės, ku
riems pasiseka daug ką gau
ti už nieką ir sukrauti tur
tus, kurių jie neuždirbo, y- 
ra draugijos gerbiami Jiems 
suteikiama įtekmė ir galy
bė ir juos skaitoma laimin- 

'gais gyvenime. Tokiu būdu, 
žmonės nuolat gandinami 
gauti ką nors uždyką, kad 
per tai pasiekus garbę, įtek
mę, galybę ir pasisekimą. 
Męs statome prieš žmones 
ypatiško pasisekimo idealą, 
kuris yra iškilime ir pratur
tėjime kitų lėšomis, ir todėl 
visai naturališka, jog žmo
nės tą augščiausį mūsų sis
temos idealą seka. Didesnė 
garbingo darbo dalis šian
dien skaitoma mažiau ar 
daugiau pažeminančia, turi 
būt atliekama prasčiausiose 
sąlygose ir už ją duodamas 
menkiausis atlyginimas. 
Žmogus, kuris dirba naudin
gą darbą, šiandien laikomas 
nenaudėliu ir tankiausiai 
neprileidžiamas džiaugtis 
gyvenimo smagumais, per
teklinis, apsišvietimu ir 
draugišku malonumu.

Kapitalizmas daro žmones 
tinginiais ir neatsakančiais.

gyvenimą ir tas faktas, jog 
tome, kaip simpatiškai ir su .didžiuma žmonių šiandien 
atsidavimu žmonės viens ki-'neįstengia padaryti nieko 
tą. gelbsti ir apleidžia viską ' daugiau, kaip tik labai pras- 
dėlei bendro visuomenės la-|Bi pragyvenimą, taipgi ne
ko. Męs matome žmonių, ku-; mažai, prisideda neteisybės 
rie pasilieka tinginiais, ne- • platinime. Biedni žmonės 
paisant tiek daug dabartinės tankiai apgaudinės, vogs ar 
sistemos pagūndu, žmonių, j kitokias neteisybes darys, 

ės’jeigu bus tam pagunda, vien 
ir dėlto, idant įgyti pinigų, o 
a_'su tais užtikrinti sau gyve- 
ir Ulinio smagumus ir patogu

mu) kurių draugija
viinu tarnauti kitiems 
duoti draugijai ką nors nau-p.nus, 
dingo. Męs matome žmonių, juos atstumia.
kurie saunoriai jieško sun-l Palinkimas vengti nau- 
kiausių, prasčiausiai apmo- į dingo darbo ir noras doya- 
kamų ir neapvertinamų dar-! pralobti, ką dabartinė 
bų, nes jiems tokie darbai draugija, pakursto, daro 
patinka arba juos verčia žmones tinginiais. Tas pats 
tais darbais užsiimti visuo- daro juos neatsakančiais 
meniškos pareigos jausmas.' *r be ambicijos. Žmonės,

• kurie gyvena iš kitų darbo
'T• jie neuždirbo, negali turėti 

labai gilios atsakomybės
socialistiškoje draugijoje i p1?08 draugiją jausmo arba 
žmogaus prigimtis pasida-Pa didžio kitiems tarnauti 
rytų kiek-nors blogesnė, ne- pasiryžimo. Nėra nieko ki- 
gu dabar ji yra, priešingai, ‘ J-0,, kas ^alP gadintų būdą, 
galima nūnai tikėti, iotr i i-1 kaip neuzpelny to turto įtek

mė.
(Pabaiga bus)

žmončs yra gyvenimo aplin-! ir džiaugiasi turtais, kurių 
kybių produktai. Ijie neuždirbo, negali turėti

niuką ar senelę bei vaikezą 
benamatvsi kiūtinant susi-

ti. Sapnuose jis mato viso
kias baisenybes, prideran
čiai neišsimiega ir net die
nos laike neturi tikros ra
mybės. Ypač nerviškų tė
vų vaikams minėti dalykai 
neapsakomai kenkia..

Toliaus jaunuoliai mėgsta 
suaugusius pamėgzdžioti. 
Ir ko galima tikėtis iš jau
nuolių, kurie mato nuolatos 
“besinervuojančius” tėvus?

Neurologas ir psychiatras 
Dubois sako: “Šioje nervų 
ligų gadynėje lengva pripa- 
rodyt\ užsikrėtimo pavyzdį. 
Męs matome jaunas mergai-

dedasi

Viso labo $150
Ką tamstos pasakysit ant 

to?
Navatnų dalykų 

ant šio svieto.

Mūsų korespondentas Pu
tinas praneša, kad viršminė- 
tas vakaras ant vietos lietu
vių padarė labai didelį įspū
dį ir kad visi, kurie tame va
kare buvo svetainėj, likosi 
pilnai užganėdinti. Visi ak
toriai ir kalbėtojai savo ro
les atlikę labai gerai. Ko
respondentas išreiškia norą, 
kad L. S. S. Argentinoj tan
kiau parsirūpintų surengti 
panašių vakarų.

traukus.

Smolenskas. Smok Lietu
vių Draug. Raštinėje sutei-

gydymo

yra gydomi. Daktaras pri
iminėja ligonius panedėliais, 
seredomis, pėtnyčiomis ir1 
subatomis nuo 3 lig 4 vai. 
po piet. Raštinė atvira šio
kiomis dienomis nuo 10 lig 
12 vai. ir nuo 6 lig 4 vai. 
Švent. nuo 2 ligi 4 vai.

na i pasidarys nesulygina
mai geresnė. Jei žmonės į- 
stengia palaikyti bent ko- 

įkius draugijinius santikius, 
tai jie tikrai gali į 
palaikyti geriausius draugi
jinius santikius. Visa 
svarba tik draugijiniame 
išsivystyme. Visas sunku
mas daugiausiai permainy
me draugijos apystovų.

Klerikalų tautos taryba 
įstengti :jnu rengiasi siųsti Lietuvon 

! savo atstovus.
O ką mano daryti Lietu

vos šelpimo Fondas? Jisai 
ir galėjo teirauties žmogaus, 
kurį galima pasiųst l2etur 
von.

iijrifci
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/“Du Broliu” ant 
McCaddin scenos

19 kuopa L. S. S., sugebė- kame susikirtime su savo 
jusi pastatyti a“nt scenos piktąja dvasia netyčiomis jį 

priminė Bro- užmuša.“Du Broliu” _ 
oklyno ir apygardų visuo
menei savb kadais garsią 
teatrališką tradiciją. Teat
rališka Brooklyno dirva ga
na ilgai dirvonavo, žmonės 
pasiilgo gerų veikalų ir to
dėl 22 d. sausio McCaddin 

. Hali susirinko tokia galybė 
svieto, kad kuopai liksis a- 
pie $200 gryno pelno. Bet 
tiek to su biznišku pasiseki
mu. Man svarbu nurodyt į 
idėjišką pasisekimą, į visiš
ką publikos pasitenkinimą 
ir švarią artistų šeimyną, 
kurios nariai visuomet su
siriša didesnio draugiškumo 
ryšiais, kuomet jiems nusi
šypso pasisekimo saulutė.

O męs, brooklyniečiai, tu
rime gražių teatrališkų žie
delių. Kačergis, Bekampis, 
Žaltys, Paukštys — vis tai 
žymios jiegos, kurias visuo
met reikėtų laikyti pilnoje 
mobilizacijoje, kad ilgas ne
veiklumas neužkrėstų juos 
tinginio liga. “Du Broliu” 
lošiant, artistai buvo rinkti
niai : Stakauskiūtė, Agės ro
lėje, kaip du lašu vandens 
buvo panaši į amerikonišką 
gaspadinę, tinginę, pijokę ir 
apsileidėlę. Sadauskienė, 
tai typiškiausia sodietė. Ji 
visuomet lošia sodiečių ro
les ir visuomet atranda, a- 
not Gorkio, savo tašką. Tik 
šiuo žygiu jos rolė buvo ne- 
didžiausia. J. Žaltys buvo 
tikras lietuviškas būras. 
Undžiuvienė ir K. Kreivė
nas—sodžiaus mergaitė ir 
berniokas išėjo naturališ- 
ki. Saliūninkas Juška ir po
nas labdarys Undžius—tai 
jau miesto gyventojai. Juš
ka jau papratęs nuduot sa- 
liūninką, drąsų, piktą, ne
paisantį įrankių, bile tik at
siekt savo tikslą. Undžius 
—flegmatiškas ponas,džent- 
lemanas, nors autorius ir 
pastatė jo rolę kokioj tai ne
aiškioj šviesoj ne tai labda
rio, ne tai amerikoniško “so
cial workerio”. Kitų rolės 
buvo antraeilės ir trečiaei
lės, bet visi jie palaikė ak- 
kordą, kuomet ta mūsų 
pilkojo gyvenimo drama nuo
užmazgos per visą eilę kon- kas būtų i 
fliktų išsivystė į teismo tra
gediją. kur du pasimetusiu 
broliu—advokatas ir “buvęs 
žmogus”—atrado vienas ki
tą žmoniškumo užvėjoj.

Tėveliai augino du sūne
liu ir dukrą. Sūneliai ren
giasi lėkt per plačiąsias jū
res. Paskui, žinoma, seka 
raudų raudos, krykštavimai, 
į kuriuos įsipina gražios ly
riškos dainelės vykstančio į 
AYrierika būrio vaikinu ir 
merginų. Bet kuomet ta
sai emigrantų būrys užtrau
kia Baranausko“Sudiev Lie
tuva, man linksma buvo gy
vent tavo šalelėj”—nejučio
mis darosi griaudu. Prisi
mena anie tolimi laikai ir 
darosi klaiku, nejauku ta
me gyvenimo verpete, kur 
lietuvio likimas taip pana
šus į to žydo klajūno likimą. 
Du broliu atvyksta Ameri
kon. Vienas jų Rafolas 
(Kačergius) velniop nueina, 
puldamas ir puldamas į juo
dą bedugnę ilgais laiptais 
saliūninio gyvenimo. Zeno
nas, jo brolis (Bekampis) 
nori gelbėti žūstantį žmogų 
ir brolį, atitraukti jį nuo bu
telio, bet nieko nepadaro. 
Ta senovė, tas “būrdas” ir 
jo gašlus papročiai, kaip tas 
jūros šimtakojis, nutveria 
Rafolą ir neša, neša jį į ko- 
lionių, purvo, kortų ir deg
tinės pasaulį. Rafolo piktoji 
dvasia saliūninkas Dinda (J. 
Juška) saugoja savo auką ir

Teismas. Rafolas jau ne 
šio svieto žmogus. Proku
roras rengia jam virvę. Pri- 
saikintųjų teismas jau paga- 
tavas tą virvę užmaut, bet 
štai stoja advokatas ir jaus
mo argumentais išgelbsti 
savo... brolį. Mat, advoka
tu tuo buvo Zenonas, kuris 
ėjo kitu, negu jo nelaimin
gas brolis, gyvenimo keliu. 
Brolis išgelbsti brolį, jeigu 
ir ne nuo fyziškos mirties, 
tai bent išteisina jį teismo 
ir žmonių akyse.

Pamatinė dramos mintis, 
tai ta, jog pirm,negu smerk
ti prasižengėlį, reikia žino
ti sąlygas, kuriose jisai gy
veno. Rafolas, tai nelai
mingas žmogus, kuris nie
kam betgi pikto nepadarė. 
Gyvenimas buvo jam žiauri 
močiaka ir tūlas incidentas 
atvedė jį ant teismo suolo.

Kada Bekampis (advoka
tas) sakė savo prakalbą už
mušėjo apgynime, jisai su
judino kiekviename žmogu
je giliausius humanitarizmo 
jausmus. Daugelis verkė. 
Publika žinojo, kad Rafolas 
nekaltas, nes ji matė visą jo 
gyvenimą, bet iš juridiško 
atžvilgio — kaip teisėjas, 
kaip jury? Jiems ištiesų 
trūko juridiškų argumentų, 
rodančių Rafolo nekaltybę. 
Patsai kaltinamasis tyli. 
Jo siela pergyvena peklos 
kančias kalbant prokurorui 
ir atgyja dėl vilties, dėl gy
venimo, kuomet kalba apgy
nėjas. Bet savo apgynimui 
jisai nieko nesako. Jo gy
venimo tragedija teisme lie
kasi neišaiškinta ir todėl iš 
formališko atžvilgio žiūrint, 
jo išteisinimas yra tai pusė
tinas siurprizas. Jo išteisi
nimas paremtas tik vienu 
argumentu: “jis tyli ir nesi- 
teisina, nes nekaltas—jeigu 
būtų kaltas, tai stengtųsi iš
sisukti”. Tai viskas. Kas
žin tik ar autorius “Dvie
jų Brolių” nepadarė čia 
klaidos? Jeigu Zenonas 
būtų bent puse lūpų prasi
taręs apie tą peklą, apie tą 
Dindos saliūną, tuomet vis- 

natu ralis-
kiau.

Kačergius, tai didelis mū
sų publikos favoritas, nu
mylėtinis. Tai tikras scenos 
paukštis. Jisai suprato sa
vo rolės tragiškumą ir jo 
veido konvulsijose atsimušė 
baisaus gyvenimo audra. 
Prisiekusieji teisėjai buvo 
truputį perjauni, tai yra jų 
dauguma. Teisėjas V. Pauk
štys—sausas formalistas, 
biurokratas, nemieganti Fe- 
midos akis. Amerikoje yra 
dar ir kitas teisėjų tipas— 
tai originališki santimenta- 
listai, bet tokr.i nedaug ir 
V. Paukštys tokiu teisėju 
nebuvo.

Publikai buvo gražios pa
mokos. Daugelis galėjo 
pamatyt ir save panašiais 
keliais einant.

Publika lauks naujos pa
mokos. Ne tuščio žaislo 
reikia mums ant scenos, bet 
tokio gyvenimo kampučių, 
kur žmonės klysta ir kovo
ja, žūsta ir keliasi iš tamsios 
bedugnės.

Tegul Brooklyn© artistai 
nesusimano žiemavoti. Te
gul jie veikia ir kruta.

“TĖVYNĖ” APIE DU 
BROLIU”.

...“Abelnai, vakaro įspū
dis buvo puikus ir bene bus 
tai pirmas veikalas taip ge- 

w_________ t rai L. S. S. kp. suloštas...
laiko ją aklinai uždarytame > Geistina būtų daugiau pana- 

Nepabėgsi šių veikalų matyti, nes daug 
Rafolas geriau yra vieną gerą vei- 

dešimtinę kalą matyti kas mėnuo, ne- 
ir' saliūninkas jam liepia gu kokį menką net kas ma
nors ir iš žemės ją iškast.; vaite. L. S. S. kuopa užsi- 
Rafolas dar daro paskutinį pelnė tikros padėkos...Lauk- 
mėginimą išbristi iš baisios sime daugiau”.
gyvenimo balos ir milžiniš-

saliūno kieme, 
iš ten, neištrūksi, 
pralošia Dindos

Ž—dutė.

plimentai skiriama man, ta 
čiaus, kas buvo rašyta “Ko

Gui de Maupasant tavo! Aš tau prisipažinau todėl, kad ker
šijant vyrui nei

Literatai ir kalbėtojai.
“Laisvės” N4 tilpo straips
nis, užvardintas: “Daugiau 
kandidatų į kalbėtojus”. 
Autorius straipsnio R. Mer
kis nurodinėja, kad literatai 
turi būti mokytesni, negu 
kalbėtojai. Girdi, tankiai 
literatas per naktis nemie
ga, vargsta, galvoja, darko 
popierą, o kada visą savo 
darbą pasiunčia j redakciją, 
tai visas jo darbas atsidu
ria gurbe. O jeigu kartais 
ir tilpsta laikrašty, tai visai 
mažą vertę turi tas jo raš
tas. Kas kita esą su kalbė
tojais. Kalbėtojai gali būt 
mažesnio mokslo, bet svar
bą turi labai didelę. Kal
bėtojai prieiną prie minios 
ten, ku su spauda jokiu bū
du negalima esą prieiti.

Taip, tai taip, bet visgi 
man nesinorėtų su tokiais 
išvadžiojimais sutikti. Man 
rodosi, kad kaip literatas, 
taip ir kalbėtojas privalo 
turėti užtektinai mokslo ir 
tam tikrą talentą. Tik tarpe 
rašė jų ir literatų štai kame 
skirtumas. Rašėjas kad ir 
bemokslis, tai visgi vienas 
begalvodamas gali šį bei tą 
ii gero pabriežti, taip kad ir 
kalbėtojas, atsistojęs prieš 
publiką, galės tą patį 
šakoti, 
teratas 
mintį paduos, 
daktorius ištaisys, arba vi
sai sunaikins. Reiškia, 
daug geriau išeis, negu kad 
kalbėtojas bemokslis pradės 
publiką vaišinti visokiomis 
nesąmonėmis.

Man rodosi, kad apie ra
šė jus turėtų spręsti ne pa
šalinės y pa tos, bet redakci
jos, su kuriomis jie turi rei
kalus. Nereikia manyti,kad 
šiandien daug kas tiki be
moksliam kalbėtojam. Jeigu 
kalba redaktorius, advoka
tas arba daktaras, tai dar 
tokių kalbėtojų pasiklauso 
ir priešingų pažiūrų žmo
nės, bet jeigu kalba papras
tas, kad ir prasilavinęs dar
bininkas, tuomet publika 
visai mažai atydos atkreipia 
į jo kalbą. Ypatingai, kada 
priešai klausosi prakalbų, 
kalbėtojas turi būti gabus ir 
gerai susipažinęs su moks
lu.

Kas kita su literatais. Jei
gu literatas ir bemokslis, 
bet paduoda gerą minti, tai

pa-
Antra, jeigu li- 
ir klaidingai 

tai re-

voj bei Jbaisves peržval
goje, tai aš neturiu nieko 
nei atimti, nei pridėti. Pa
sakymas, kad jo paveikslas 
pateko į kalendorių ne per 
“tautiškų kromelninkų” tar- 
pininkystę, dalykų neatmai
no. Kodėl gi nepasakoma, 
per keno tarpininkystę tai 
įvyko? Visi gerai čionai 
žino, kad Galinskas laike 
keturių 
darbavosi
Juozo draugijos, kuri jokių 
ryšių su S. L. A. neturi ir 
net tos draugijos susirinki
mai įvykdavo tuomi pat lai
ku, kaip ir S. L. A. kuopos.

Tiesa, beesant Galinskui 
kuopos organizatorium, keli 
metai atgalios, mums vi
siems prigelbstint, per metą 
prirašėme virš dešimties na
rių prie 7 kp. S. L. A. ir, ži
noma, tik jisai gavo užmo
kėt už tai iš centro. Tas ge
rai. Bet...' Karsokas, bū
damas organizatorium, pri
rašė per vieną metą net 105 
narius, tai kodėl jis nebuvo 
garbinamas nei kiek organe, 
nei kalendoriuje, kaip kad 
atsitiko su Galinsku. Mat, 
Karsokas tautininkams bu
vo ne visai aiškus pažval- 
gose. Jeigu Galinskas galėjo 
gauti nuo centro sekreto
riaus speciališką pakvieti
mą prisiųsti paveikslą, tai 
galėjo gauti tokį pat pakvie
timą ir Karsokas, bet... jis 
negavo.

Baigdamas štai ką turiu

vertė švenčioniškis.

paskutinių metų’ 
tiktai prie šv.

viškumui: S. L. A. yra ir tu
rėtų būti bepartyviška or
ganizacija, bet ji turėtų išsi
rinkti į viršininkus ir tikrai 
bepartyviškus žmones. Da
bartiniai viršininkai, tai yra 
“bepartyviški” partizantai, 
ir kaipo toki, neatsakomi 
valdyti bepartyviška organi
zaciją. Šiuos žodžius ra
šydamas, turėjau mintyje 
girdėtus išsitarimus vieno iš 
centro valdybos narių, kuris 
išsireiškė maž-daug sekan
čiai: aš geriau norėčia ma
tyt visus socialistus ant 
laužo sudegintais, nekaip 
kad jie priguli prie mūsų 
draugijų.

Ar tą męs galime vadin
ti beparty viškumu ?

J. S. Vaškevičius.

noriai tą raštą skaito.
Pagalinus R. Merkis pata

ria visiems mokintis kalbėti. 
Aš abejoju, ar tai galima tą 
atsiekti. Man rodosi, kad 
kalbėti jokiu būdu negalima 
nuo kito išmokti. Viena, rei
kalinga susipažinti su mok
slu, o antra, kalbėtojas pri
valo turėti tam tikrą gabu
mą. Paimkime pavyzdį: 
kunigai visi vienokį mokslą 
pabaigia, bet ar visi jie vie
naip pamokslus sako, ar visi 
vienaip keikia socialistus ir 
bedievius? Vieniems pra
dėjus pamokslą sakyti, pa- 
rapijonai pradeda verkti, 
kitiems—per duris pradeda 
eiti:

Mano nuomone, kaip kal
bėtojai, taip ir literatai pri
valo būt gerai susipažinę su 
mokslu, bet literatai gali 
būt ir silpnesni, nes jie ne
gali taip publiką sudemora- 
lizuoti, kaip kad bemoksliai 
kalbėtojai sudemoralizuoja. 
Mat, literatų prie demorali
zacijos redaktoriai neprilei
džia, o kalbėtojų niekas ne
kritikuoja ir niekas nesu
laiko.

Lukšių Juozas.

Dar žodis del S. L. A. par
ty viškumo.

Laiške į “Laisvės” redak
ciją N6 p. A. Galinskas 
skundžiasi, kad jis nenori 
užimti bereikalingai vietos 
’ aikraštije dėl menkniekių 
ir kartu kitus bardamas 
patsai prirašo menkniekių, 
tiktai dėlto, kad skaitytojai 
atkreiptų daugiau atydos į 
jo tilpusį paveikslą S. L. A. 
kalendoriuje. Kadangi ma
no vardas kalendoriuje pa
žymėtas paskiausiai, tai čia 
ir suprantama, kad tie kom-

DIDŽIAUSI PASAULO 
MIESTAI.

New Yorkas sukirto Lon
doną. New Yorkas ir jo 
priemiesčiai dabar didžiau
sias pasauly miestas, o Lon
donas seka paskui jo. Tre
čiuoju pagal didumą pasau

ketvirtuoju seka Chicaga.
Petrogradas užima dabar 

penktą vietą ir turi 2,300,- 
gyventojų. Seniau Petro
gradas stovėjo aštuntoj vie
toj, bet karė jį pakėlė, ka
dangi jan suplūdo daugybė 
karės pabėgėlių.

Vienna ir Tokio pralenkė 
Berlyną. Berlynas dabar 
neturi dviejų milijonų gy
ventojų ir užima aštuntą 
vietą didmiesčių eilėje.

Paskui iš eilės seka se
kanti miestai: Maskva, Bue
nos Aires, Konstantinopo
lis, Osaka (Japonijoj).

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
{ 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, Bl. 
Valstybinis Bankas 

KruIpHtia raštu ar ypatlikai.
A. PETRATIS. 

Lie*. Skyriam Vudijau.

(Tąsa).
Bet to dar neužtenka. Čia randasi ir 

daugiau tokių dalykų, kurių aš ilgai negalė
jau suprasti ir kuriais visuomet bjaurėjau- 
si. Tu visą savo meilę aukavai kūdikiams, 
o manęs neapkentei. Visa tavo begėdiška 
baimė tuojaus išnykdavo, kaip tik aš tap- 
davau nėščia. Kada tu mane matydavai •. 
nėščią, tai džiaugdavais ir linksmindavais.

O, tai tas tavo džiaugsmas! Aš visuo
met tą tavo džiaugsmą jausdavau ir maty
davau jį iš tavo akių ir pasielgimų. Kūdi
kius myli ne dėl to, kad juose tavo kraujas, 
bet todėl, kad jie—tai tavo pergalė ant ma
no jaunystės. Ir tu dabar pasididžiuoji sa
vo kūdikiais: vežioji juos po Bulonų girią ir 
rodai žmonėms, arba asilais važiuoji į 
Monmoransi. Tu su jais eini į teatrus ir 
kitokius pokylius, kad visi tave tarpe jų 
matytų ir sakytų: “Koks doras ir pavyzdin
gas tėvas!” Tu nori, kad visi tuos žodžius 
kartotu... v

Jis, tartum perpykęs levas, pagriebė ją 
už rankos ir taip stipriai suspaudė, kad ji 
nutilo ir vos susilaikė nuo šauksmo.

Grafas pašnabždomis pratarė:
—Aš myliu savo kūdikius, ar jūs gir

dite, kad aš juos myliu! Apie tai, ką jūs 
man kalbėjot, tai pažemina doros motinos 
vardą. Bet jūs—mano... Aš valdonas... jū
sų valdonas... Aš galiu nuo jūs pareikalaut 
visko, ką tik panorėsiu ir kada panorėsiu... 
ir įstatymai mano pusėj!

Jis savo stipriom, raumenuotom ran
kom spaudė jos pirštus, o ji, pajuodus nuo 
skausmo, stengėsi ranką ištraukti, bet ne
galėjo. Iš didelio skausmo pradėjo ašaros

—Pati matai, kad aš tavo Viešpatis, nes 
ir jiega mano pusėj.

tai ji vėl prabilo:
—Ar tu manai, kad aš dievmaldinga?
—Be abejonės. ■*
—Tu persitikrinęs, kad aš tikiu į die-

—Suprantama.
—Tu persitikrinęs, kad aš neteisingai 

neprisiekčia prieš altorių, kuriame randasi 
Jėzaus kūnas?

—Pilnai.
—Ar tu nori su manim nuvažiuoti baž

nyčion ?
—Bet kam tas viskas reikalinga?
—Tu tuojaus apie tai sužinosi. Reiš

kia, sutinki važiuoti bažnyčion?
—Jeigu jau taip nori, tai sutinku. Ji 

tuojaus permainė balsą ir sušuko:

Vežėjas truputį atsilošė ir vieną ausį 
pasuko į ponią.

—Tuojaus važiuok prie Saint Philippe- 
du-Roule bažnyčios,—paliepė grafienė.

Vežėjas tuojaus pasuko arklius, kurie 
jau buvo įbėgę į Bulonų girią ir pradėjo va
žiuoti prie minėtos bažnyčios.

Bevažiuojant prie bažnyčios, jiedu ne
pratarė vienas kitam nei žodžio. Kada ve
žimas sustojo prie bažnyčios vartų, grafie
nė išlipo iš karietos ir įėjo į bažnyčią, o pas
kui ją ir grafas.

Grafienė priėjo prie altoriaus, parpuo
lė ant kelių, rankomis užsidengė akis ir 
pradėjo melstis. Ji ilgai ir karštai meldėsi, 
o jis, visą laiką stovėdamas sale jos, paste
bėjo, kad ji verkia. Grafienė verkė labai 
tykiai, taip, kad kada moterįs verkia, kuo
met įpuola į didelę nelaimę. Visas jos kū
nas drebėjo ir ji stengėsi susilaikyti, kad 
nepradėjus balsu raudoti.

Grafui pasirodė, kad tas viskas labai 
ilgai tęsiasi, per tai jis paėmė ją už peties 
ir sujudino.

Grafo dasilytėjimas tartum ją karštu 
vandeniu apliejo, ji pašoko, nusiramino ir 
pradėjo tiesiai jam į akis žiūrėti.

—Klausyk, ką aš tau turiu pasakyti. 
Aš dabar nieko nebijau ir tu su manim ga
li pasielgti taip, kaip tik tau patiks. Gali 
mane ir užmušti, jeigu tau tas patiks. Tar
pe tavo kūdikių yra vienas, kurio tėvas—ne 
tu. Yra vienas—tu tą girdi? Prisiekiu 
prieš altorių, kuriame randasi Jėzaus kū
nas, kad aš tau teisybę sakau. Tai buvo 
vienas tų būdų, kuriuomi aš galėjau atker
šyti už tavo žiaurų pasielgimą. Atkeršy
ti už tai, kad tu, iš priežasties neužsitikė- 
jimo, verste vertei mane nešioti ir gimdy
ti kūdikius. Kas buvo mano numylėtiniu? 
Tu to niekados nesužinosi! Tu dabar pra
dėsi visus nužiūrėti, visus tėmyti, bet neati
dengsi tos paslapties, nepavyks tau nieko 
sužinoti. Aš jam atsidaviau be jokios mei
lės ir be jokio malonumo, vien tik tuo tiks
lu, kad tau palikti neištikima. Ir jis ma
ne padarė motina. Tu dabar norėsi suži
noti, kuris ne tavo kūdikis, bet ir tas tau 
nepavyks padaryti. Aš turiu septynis kū
dikius ir dabar pabandyk atskirti, kuris ne

imybe, negalima atker
tai nieko nežino. Tiesa, 
)au neištikima, norėjau 
vėliau, bet tu mane pri

syti, jeigu jis apie tai nieko nežino 
apie tai, kad aš tapau neištikima, 
tau pasakyti daug vėliau, bet tu 
vertei tą viską šiandien atlikti, 
baigiau. Dabar gali daryti, kas tik 
tinka.

Ji tuojaus pasisuko ir greitai pradėjo 
eiti prie karietos, laukdama, kad jos vyras 
iš užpakalio užpuls ir pradės mušti, o ji 
parpuls ant grindų.

Bet nieko panašaus neatsitiko ir gra
fienė laimingai priėjo prie karietos ir į ją 
įlipo. Atsisėdus karietoj drebančiu balsu 
sušuko:

—Važiuok namo!
Arkliai išsyk pradėjo bėgti visu smar-. 

kurnu.

tau pa-

li.
Grafienė užsidarė savo kambary ir 

laukė pietų, kaip kad nuteistasis mirtin 
laukia, kad jį pašauks dėl nužudymo. Iš 
jos galvos neišėjo mintįs: ką jis dabar pa
darys? Kasžin, ar jis sugrįžo? Juk jis, 
tai tikras despotas ir viską gali atlikti! Jis 
negali savo jausmų suvaldyti. Ką jis dabar 
galvoja, koki jo pienai ir prie ko rengiasi? 
Kambary tyku. Ji nuolatos žiūri į laikro
dį ir laukia tos baisios valandos, kada pa
šauks prie stalo pietų valgyti. Įėjo į jos 
kambarį tarnaitė, paėmė vakarykščius dra
bužius ir išėjo.

Vos tarnaitė spėjo išeiti, kaip vėl kas 
tai pradėjo barškinti į jos kambario duris.

—Galima. '
Įėjo tarnas ir pasakė:
Jūsų šviesinybė, pietus jau ant stalo.
—Ar grafas jau sugrįžo?
—Taip jūsų šviesenybė, jis jau prie sta-

Išsyk grafienei buvo atėjus mintis į 
galvą pasiimti mažą revolverį, kurį ji, reng
damos! prie šios dramos, nusipirko. Bet 
paskui nusprendė, kad tame kambary bus 
su jais visi kūdikai, per tai nereikalingas 
bus ir revolveris.

Kada grafienė įėjo į valgomąjį kamba
rį, tai grafas stovėjo prie stalo. Vienas 
kitam linktelėjo galvomis ir atsisėdo ant 
savo vietų; kūdikai irgi susėdo. Trįs sū
riai, sykiu su savo mokytoju Marenu, susė
do dešinėj, o trįs dukterįs, su angle moky
toja Miss Smith—po kairei. Paskutinis 
kūdikis, trijų mėnesių amžiaus su aukle ki
tam kambary.

Trįs dukterįs baltaplaukės, mėlynais 
drabužiais aprėdytos, panašios 'būvu į lė
lės. Vyresniajai buvo dešimts metų, o jau
nesniajai—trįs. Visos trįs panašios į moti
ną ir galima buvo tikėtis, kad išaugę bus; 
tokios pat gražios, kaip ir motina.

Tarpe trijų sūnų, du blondinai, o vie
nas, vyresnysis, devynių metų amžiaus, iš
rodė tamsesniu. Jie taipgi visi panašus į 
tėvą. Iš to visko matėsi, kad visa šeimyna 
to paties kraujo.

Mokytojas tuojaus sukalbėjo priešpie
tinę maldą, kaip tas paprastai daroma, ka
da svečių nėra; bet jeigu svečių būna, tuo
met mokytojas su vaikais valgo atskiram 
kambary. Po maldos visi pradėjo valgyti.

Grafienė labai susijudinus, sėdėjo nu
leidus akis, tuom tarpu grafas nuolatos 
žiūrėjo tai į tris sūnus, tai į tris dukteris, 
tėmydamas jų veidus. Staiga, statydamas 
ant stalo stiklą su vynu, sudaužė jį ir rau
donas skystimas išsiliejo ant staldengtės. 
Grafienė nusigando ir pašoko nuo kėdės. 
Tuom tarpu jiedu pažvelgė vienas į kitą.

Mokytojas, matydamas, kad Čia yra 
kas tai nepaprasto, stengėsi užvesti kalbą. 
Jis buvo pradėjęs kelis sykius kalbėti, bet 
iš to nieko neišėjo, nes niekas jam nepri
tarė.

Tiesa, grafienė bandė kelis sykius jam 
atsakyti, bet ir jai trūko žodžių, per tai ir 
užvesta kalba nutrūkdavo.

Staiga grafas prisiartino prie jos ir 
prabilo:

—Čia, akyvaizdoj visų kūdikių, prisie
kite man, kad viskas yra teisybė, ką jūs- 
man vakar sakėt.

Kankinanti neapykanta privertė ją at
sistoti. žiūrėdama jam į akis, be jokios 
baimės, atsakė ant jo reikalavimo: pakėlė 
abidvi ranki, dešinę ištiesė ant sūnų galvų, 
o kairę—ant dukterų, tvirtu, sprendžiančiu 
balsu tarė:

—Prisiekiu gyvasČia savo kūdikių, kad 
aš tau vakar sakiau tikrą teisybę.

Jis tuojaus pašoko, numetė skepetaitę, 
pastūmėjo kėdę, nerviškai perėjo per kam
barį ir, nei žodžio neprataręs, išėjo iš val
gomojo kambario.

Ji lengvai, bet iš gilumos širdies atsi
duso, tartum jausdama, kad pirmą kovą 
laimėjo ir nuraminančiu balsu tarė:

—Nusiraminkite mano kūdikėliai, jūsų 
tėtė neseniai labai įsižeidė, per tai ir dabar 
nerimauja. Per keliatą dienų, tas viskas 
praeis.

(Toliaus bus).



red D. Warren.

Kodėl bažnyčia priešinasi 
socializmui?

Vertė J. V. Stalioraitis.

(Tąsa), 
šaukimą tarnavimui prie taip nedoro vergi
jos altoriaus ir atvirai atkarioj ant baisų 
piktžodžiavimą, kad būk tai išganytojaus 
prisakymai užtvirtina vergijos sistemą”. 
Tiesa, tos bažnyčios kunigai šiaurinėse val
stijose, su mažu išėmimu, visur vergiją pa
peikia, bet likusieji visuomet priešinosi jos, 
kaipo nepriešingos krikščionybei, panaiki
nimui.

Kristaus mokinių bažnyčia.
Kokia gi pastovą sulyg vergijos buvo 

Šitos bažnyčios? Be abejonės, čia męs ra
sime vien aiškų šventraščio išguldinėjimą, 
nes mums aiškiai pašakyta, kad šitoji įstai
ga vieninteliu savo autoritetu skaito Bibli
ją, ir tik Bibliją. Kitos įstaigos gali, kar
tais, apsirikt šventraščio aiškinimuose, bet 
Kristaus mokinių bažnyčia — niekuomet.

Aš manau, kad visi iš šitos sektos ma
no draugai pripažins, jog kunigas Alexan
der Campbell yra pilnai atsakančiu švent
raščio aiškinime. Kas link jo gabumų ir 
teisingumo penkesdešimts metų atgal ir 
klausimo negalėjo būti. Štai ką jis sako 
Kristaus mokinių oficiališkame organe 
“The Millennian Harbinger”:

Ar tai paprasti santikiai tarpe pono ir 
vergo tikrai yra nedori ir prieškrikščioniš
ki, kaip pavyzdin, tarpe svetimoterio ir svp 
timvyrės? Męs esame pilnai įsi tikrinę, kad 
ne. Tai būtų nuodėmė prieš kiekvieną re
ligijos daleidimą—ar tai patriarchiškos, 
žydiškos ar krikščioniškos bažnyčios — 
manyti, jog santikiai tarpe pono ir vergo 
buvo tikroj to žodžio prasmėj nusidėjimu 
prieš Dievą ir žmones.

Biblijoj nėra nei vieno skyriaus, kuris 
draustų vergiją, bet yra daugelis tvarkan
čių jąją, ir męs prieiname prie išvedimo, 
kad ji yra dora. Šitas bažnyčios mokymas 
yra vieninteliu mokymu, sulyg kurio krikš- 
čionįs ponai gali pavergt kirkščionis ver
gus. Jeigu gi jie ištikimai netarnaus savo 
ponams, tai po tinkamų nurodymų ir per
sergėjimų, bus atmesti nuo bažnyčios ir ati
duodami po visiška krikščionių ponų val
džia, kurie nubaus juos, sulyg esančių val
stijos tiesų. Užlaikyti vienybes dvasią tar
pe šiaurės ir pietinių krikščionių yra labai 
r variu s dalykas ir dėl tfi. tai aš stengsiuosi 
parodyti, kad Naujasis Testamentas jokios 
interferencijos ar įstatymdavystės tarpe 
pono ir vergo nepripažįsta ir visiškai nesi
kiša į tuos dalykus.

Pastūmėtas ekonomiškųjų aplinkybių.
Aš girdžiu, kad mano draugas skaity

tojas lyg sako, jog tai buvo parašyta labai 
seniai, jog kunigas Campbell gyveno kito
kioj gadynėj—kitokioj atmosferoj—kad jo 
šventraščio aiškinimas buvo supintas su jo 
gyvenimo ekonomiškom apystovom, etc, ir 
kad šiandieninė krikščionių bažnyčia tas 
pažvalgas, kurias išreiškė kun. Campbell— 
neremia. Taigi, tik vien šitą aš ir noriu į- 
kalti į jūsų smegeninę. Kunigas Campbell 
aiškino šventraštį taip, kad jis sutiktų su 
pažvalgomis tų žmonių, kurie palaikė baž
nyčia. Didžiuma gi jų buvo vergų užlaiky- 
tojai—ir štai, Alexander Campbell, sekda
mas vadovus kitų bažnyčių, ir nenorėdamas 
atsilikt mokinime nuolankumo, išskaitė iš 
šventraščio sakinius, kurių kitos bažnyčios 
ir surasti negalėjo, ir kurių šiandien nesu
randa net jojo bažnyčia. Ar buvo jis prie 
to pastūmėtas ekonomiškųjų apystovų? 
Spręskite jūs patys.

Gydymas Atskalūnų.
Žmonės, kurie nesutiko su viršminėto- 

mis bažnyčių pažvalgomis, buvo apšaukti 
netikėliais, anarchistais ir jie buvo užpul
dinėjami ir žudomi.

“Amos Dresser buvo jaunas teologijos 
studentas Lane seminarijoj. Laike dyklai- 
kio rugpjūčio mėn. 1835 m.”, rašo p. Birne> 
savo knygoj, išleistoj 1842 metais, “Jis Ten
nessee valstijoj ėmė pardavinėti Biblijas, 
kad tokiu būdu uždirbus pinigų tolesniam 
mokinimosi.

Kuomet puolė ant jo nuožvalga, jog jis 
yra šalininku vergijos panaikinimo, tapo 
Nashvillėj, laike pamaldų, per bendrą ko
mitetą suareštuotas ir po ilgų kankinimų 
nuteistas nuplakt. Nuosprendis tapo iš
pildytas— tarpe vienuoliktos ir dvyliktos 
valandos naktyj, akyvaizdoj komiteto ir 
įsiutusios govėdos. Komitetas susidėjo iš 
šešiasdešimts ypatų, tarpe kurių buvo dvi
dešimts bažnyčios narių; vienas religijos 
mokytojas, kitas bažnyčios viršininkas, ku
ris tik prieš keliatą dienų, presbiterijonų 
bažnyčioj, laimino p$ Dresser’į įteikdamas 
jam šventą komuniją, kūną ir kraują iš
ganytojaus paveiksle duonos ir vyno”.

(Pabaiga bus).

“J. Vahrds” rašo: Šiemet derlius Kur
še buvęs geras. Daug javų dar iki šiol te
besą nekultų. Dabar javus baigią kulti 
imtiniai, vokiečių prižiūrimi.

Visame Kurše trūksta druskos, muilo, 
cukraus, sviesto, žibalo, žvakių ir tabokos. 
Gyvulių Žemutiniame Kurše esą užtektinai. 
Jeigu kur daroma rekvizicija, apie tai pra-
nešama valsčiui ir už rekviziciją užmokama 

‘ tuojau—į dvi-tris dienas po rekvizavimo.
Raguočių gyvulių gyvam pudui kaiku- 

riose vietose mokama po 8 markes.
Kiekvienam žmogui skiriama pragyve

nimui 20 svarų miltų mėnesiui.
Peržengus šį valdžios įsakymą skau

džiai baudžiama. Vedama miltų malimo 
knygos.

Ūkininkai slaptai duoną mala namie.
Rugiai šį rudenį daug vietose nesėti 

dėlei arklių trūkumo.
Visi arkliai, jei bent kiek kojas velka, 

seniai atimti. Į vežimus, vietoj arklių, kin- 
kosi žmonės darbininkai.

Ėmus gyventojams bėgti iš Kuršo, pa
stiprinta apsauga per Ventos upę.

Gyvenimas, ypač darbininkams, labai 
sunkus.

Iš Goldingos, Gazenpoto, Grobino Tu- 
kumo ir Vindavos išbėgo daug latvių.

Svaiginamieji gėrymai pardavinėjama 
tiktai miestuose. Alaus štuopa 20—30 kp. 
Kitokie gėrymai perdaug brangiai tegau
nama tik aptiekose. Svaiginančiais gėry- 
mais tegirdoma tik kareiviai, o ypač ata
kuojant.

Neseniai latvių šauliai netoli Kemerno 
sugavo du vokiečiu žvalgu; abu žvalgai jau
nikaičiai vaikėzai. Jaunučiai žvalgai pasa
kojo jie esą 1918 m. šaukimo; pamokę juos 
Manheime tiktai šešias savaites, ir tuojaus 
atsiuntę Dvinsko frontam Apie Tukumą 
jie vaikiškai juokdamiesi pasakojo; mies
tas esąs kraštutinis žiemių fronto punktas, 
paverstas tvirčių-tvirčiausiai sustiprinta 
pozicija.

Gyventojų Tukume esą labai mažai, o 
kurie ir yra—kasdien nyksta, turbūt bėgą 
pas savuosius. Bėgimas Tukumo gyvento
jų tiek didelis, kad miestas kuone liko be 
krautuvių; tiktai generolas von Belevas, 
kuris čia dažnai lankosi, perkraustė iš Min
taujos, Goldingos, Liepojaus ir net iš Kara
liaučiaus bent kiek krautuvninkų ir tokiu 
būdu atgaivino miestą.

Miestas pilnas kariumenės. Iš Mintau
jos atvažiavo Tukuman operetės artistų 
truppa, parkviesta iš Vokietijos ir šanta- 
nas, kad kariškiai linksmiau laiką praleis
tų. Miestą elektra apšviečia. Latvių pa
storius varo taipgi ir į vokiečių kirchas sa
kyti vokiškus pamokslus kareiviams. Tu
kume jau seniai nebėra pieno, kiaušinių ir 
žibalo. Gyvuliai rekvizuojama dėl kariu
menės netiktai iš valstiečiu, bet ir dvarinin- 
kų. Pastaruoju laiku mokama raguočio 
gyvulio gyvam pūdui dešimts markių.

Tukume išeinąs vokiečiu laikraštis “Tu- 
kumische Zeitung”, kurį redaguojąs iš Vo
kietijos atsikraustęs magistratas Šulman.

(“Rygos Garsas”)
--------:o:------

MŪSŲ PABĖGĖLIAI.
Petrapilis. Švedų Komitetas Lietuvai 

Šelpti. Centralinio Komiteto atstovų su
darytas Stokholme iš švedų Komitetas Lie
tuvai šelpti darbuojasi. Centralinio Komi
teto pirmininkas M. Yčas gavo laišką iš 
Stokholmo Komiteto pirmininko, atstovo 
Karoliaus Lindhageno, kuriame jis prane
ša, kad lapkričio 13 d. jų Komitetas išsiun
tęs per Berlyną ir Vilnių tam tikrą delega
tą d-rą Soderbergą, vieno didžiojo švedų 
laikraščio redaktorių. Šis delegatas ištir- 
siąs vietoje lietuvių padėjimą, susižinosiąs 
su pasilikusiais Vilniuje Komiteto nariais 
ir pagrįžęs, pranešiąs Švedų Komitetui 
apie lietuvių stovį vokiečių užimtose vieto
se. Delegato siuntimas užtrukęs todėl, kad 
vokiečių valdžia labai nenoromis leidusi ko
miteto delegatą. Daug buvę rūpesnio ir 
vargo, kol galop buvęs gautas per Švedijos 
ministeriją leidimas. Be to, pranešama, 
kad neseniai pagrįžęs iš Vilniaus “Stok- 
holms Dagblad” laikraščio korespondentas; 
su juo kalbėjęsis komiteto sekretorius ir 
gavęs daug žinių. Švedų komitetas išspaus
dinęs visuose laikraščiuose atsišaukimus 
aukauti nukentėjusiai Lietuvai.

Lietuvių Centralinio Komiteto biurui su
sirašinėjimo su užimtąją Lietuva kol kas 
dar nepavyko nusiųsti laiškų Lietuvon. 
Pastaruoju laiku vokiečiai neįsileidžia iš 
Rusijos laiškų, ir tuo tarpu biuras tiktai 
tvarko gautus laiškus, kad progai atsitikus 
paleistų juos. Rūpinamasi gauti leidimas.

-------- :o:------
Tarnaujantiems miesto įstaigose, ku

riems dabar buvo reikėję stoti kariumenėn, 
leista pasilikti savo vietose iki Naujų Me
tų (1916), jeigu negalima taip greit rasti 
tiems tarnautojams pavaduotųjų.

I

MOTERIMS NAUJIENOS
'ex?/

DABĄR IR PO KARĖS, ne ant kares lauko. Tokiu
būdu jų našlės gaus po 375 
frankus ir atliktas kriukis.

Kitose šalyse ir to negau
na. Reiškia, karei pasibai
gus, daugybė moterų atsi
durs daug blogesnėse gyve
nimo aplinkybėse, negu kad 
dabar randasi. Jos turės 
eiti į dirbtuves ir ten dirbti 
už tiek, kiek kapitalistai 
joms mokės. Dabar kapita
listai moterims moka tokias 
pat algas, kaip pirmiau vy
rams mokėjo; po karei pra
dės mokėti daug mažesnes, 
nes tuomet atsiras tarpe 
darbininkų konkurencija.

Kadangi moterįs daugiau 
atsilikę nuo progreso, nėra 
organizuotos, tai kapitalis
tai jas galės nežmoniškai iš
naudoti, nesutikdami iš jų 
pusės jokių pasipriešinimų.

Dabar moterįs pramonėj 
lošia svarbią rolę, nes jos 
atlieka visus vyrų darbus, 
bet po karei jos užkenks 
darbininkiškam judėjimui, 
užkenks darbininkams, ko
vojantiems su kapitalistais 
už pagerinimą savo būvio.

Męs žinom, kad dabar, lai
ke karės, Europoj moterįs 
užima vyrų vietas visose 
pramonės šakose. Net ir 
tokiose šalyse, kaip Rusija, 
kur pirmiau moterų neįsi
leisdavo į universitetus, da
bar visuose universitetuose 
atidengiama tam tikri mote
rims fakultetai. Moterįs 
konduktoriai, moterįs vežė
jai, moterįs batų šveitėjau 
moterįs dirba ammuniciją ir 
t. p.

Anglijoj įkurti tam tikri 
moterų biurai, iš kurių joms 
suteikiama įvairiausios vie
tos, kurias pirmiau vyrai tu
rėjo užėmę.

Vokietijoj ammunicijos 
išdirbystėse daugiau dirba 
moterų, negu vyrų. Ten veik 
visą judėjimą moterįs ir pa
laiko.

Tas pats yra Francijoj, 
Austrijoj ir kitose viešpa
tystėse, apimtose karės au
dros.

Bet dauguma sako, kad 
moterįs dirba tik dabar, ka
da jų vyrai mušasi ant ka
rės lauko. Kuomet pasibaigs 
karė, tuomet visos moterįs 
vėl sugrįžš į savo lizdus, au
klės kūdikius, šeimininkaus, 
vėl įeis į tokias gyvenimo 
vėžes, kokiose pirmiau buvo.

Bet ar galima tam tikėti? 
Ar galima su tokiais išve
džiojimais sutikti? Ar po 
karės visos moterįs galėsi 
užsiimti šeimyniškais reika-; darbininkių, 
lais ir gyventi taip, kaip j Jauv ^Laisvėj 
kad prieš karę gyveno?

Ne! Pasibaigus karei, 
daugybe tų moterų, kurios 
pirmiau nebuvo fabrikų 
darbininkėmis, turės juose 
dirbti. Visoj Europoj mote
rų darbininkių skaitlius žy
miai padidės, o vyrų suma-

DARBININKĖS, PRIEŠ 
JUS DREBA BOSAI!

sos prisirašykit prie unijos!. 
Jeigu jie turi tokių šnipų, 
tai stengkitės nuo jų apsi
saugoti. Neišdavinėkit viena 
kitos, bet slapta suiorga- 
nizuokit,kad neliktu nei vie- 
no neorganizuoto jūsų dirb
tuvėj darbininko ir darbi
ninkės. Ant kiek man yra 
žinoma, jūsų organizatoriai 
yra gana taktiški ir jie, 
viską gerai sutvarkę, i 
galės apšaukti visuotiną 
streiką toje išdirbystės ša
koje. Be abejonės, kuomet 
būsite susiorganizavę, — 
streiką laimėsite. Tik orga-I 
nizuokitės! Jeigu kuri ne
galėsite patčmyti iš plakatų, I 
kur ir kada bus susirinki
mas, tai žiūrėkit “Laisvėj”. 
Taipgi nepamirškite pasa
kyti ir kitoms savo drau- 
gėms-darbininkėms, 
gal neskaito

kurios 
Laisvės”. 

“Laisvė” jums visuomet pa
tarnaus.

Bedalis Vaclovas.

GARDNER, MASS. 
Nelaiminga Mergaitė.

Tūla mergaitė, būtent B. 
R., kandidatė į davatkas,: 
jaučiasi labai nelaiminga: 
nuolatos lenda prie vaikinų 
ir už tai gauna mušti. Ir 
dabar kibo prie tūlo vaiki
no, bet tas perpykęs drožė 
j žandą. Mergaitė pasijuto 
užgauta ir suareštavo vaiki
ną. Teisėjas vaikiną ištei
sino.

Reikia pažymėti, kad ta 
pati mergina ir už tokį pa
sielgimą Lawrence tapo į li
pę įstumta ir ten gerokai 
išsimaudė.

Gėda taip elgtis.
, Onyte.

Draugystės komitetas, ap
svarstęs ministerio reikala
vimus, suvažiavimą atidėjo 
ant neaprubežiuoto laiko.

PATARMĖS MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M. H. SANGER '} 

Nu pnv<-iki>laifl

LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI 
KNYGA. Kaina 50c.

JV'ikalnviiuuR ir pinigu* «ių*kit Aiuo adresu;

J. STROPUS, <
6 Loring St., So. Boston, M&m.

Pinigus geriausiai siųst money orderiu, bet 
kam tas neparanku, gali siųst pečtos markomis.

Ar Nori
gauti DYKAI dvi geras itukaa 
ir Didelį KMaliogą visokių ma
giškų štukų ir kitokių visokių 
dalykų, kurių tu labai nori, o 

gaut? Atsiųsk 
. . __į adresą Ir ui

Į 6centus stempų dt) uždengime 
/ prisiuntimo kaštų, o męs tuojau* 

tą Kataliogą ir štukas Ua nusių- 
sim OYKA*. Adresuoki
JUOZAS J. SZLIKAS, 

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

nežinai kur ; 
savo pilną ir ai,

T.l, Greenpoint 1907.

[DENTISTAS
Visi mano darbu užganėdinti.

Darbas gvarantaotaa.

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... Į5.0C 
Užplumbavimas 60c Ir augšČiau 
Išvalymas ....................................... 50c
Užplumbavimas auksu .......... $1.00

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

Męs gerai žinom, kad ir 
dabar dirbtuvėse nedirba 
kapitalistės, bet tik betur
tės. O kas jas priverčia ei
ti į dirbtuves ir dirbti pavo
jingiausius darbus? Man 
rodosi, kad jos ne iš patrio
tiškumo eina ir dirba, bet iš 
bado. Kad išsigelbėjus nuo 
bado, priverstos eiti į dirb
tuves ir dirbti.

Dabar moterų padėjimas 
baisus: vyrai ant karės, o 
jos su mažais kūdikais pri
valo maitintis. Bet karei 
pasibaigus daugelis moterų 
atsidurs dar blogesniam pa
dėjime. Dabar, karės metu, 
kurių moterų vyrai paimta 
į karę, valdžia išduoda šio
kią tokią pašelpą. Supran
tama, iš tos pašelpos nega
lima pragyventi, bet visgi 
parama yra. Pavyzdžiui, 
Vokietijoj tūlos moterįs,ku
rių vyrai ant karės lauko, 
gauna 24 markes į mėnesį ir 
po 12 markių ant kiekvieno 
kūdikio. Karei pasibaigus 
ir to negaus. O juk dauge
lis vyrų bus užmušta, dau
gybė moterų pasiliks našlė
mis. Pavyzdžiui, Franci jo j, 
jeigu kareivis tampa sužeis
tas ir negali dirbti, tai per 
visą laiką jis gauna nuo 600 
iki 975 frankų į metus pa
šelpos. Bet jeigu jis pasi
lieka užmuštas, tai jo likus 
moteris gauna nedaugiau 
565 frankų. Bet jeigu ka
reivis miršta ne ant karės 
lauko, nors mirtis būtų iš
šaukta kariškomis priežasti
mis, tai našlė gauna viso la
bo 375 frankus.

Aiškus dalykas, kad dau
guma kareivių bus žuvusių

Brooklyne randasi apie 20 
vyrišku marškiniu siuvimo 
dirbtuvių, kuriose dirba di
desnė dalis merginų. Tose 
lirbtuvėse yra visokių tautų 

Ir, kaip minė- 
”, jos begalo 

mažai uždirba. Uždirbti 
didesnės algos negali todėl, 
kad visose dirbtuvėse neor
ganizuotos darbininkės. Iš 
to bosai tik džiaugės, turė
dami gerą pelną. Vienok, 
tas nežmoniškas išnaudoji
mas privertė merginas gal
voti. Jos pradeda suprasti 
vertę organizacijos. Jos 
pradeda organizuotis. Jau 
buvo keli mitingai, per ku
riuos prisirašė nemažas 
skaitlius merginų. Joms pa
deda žydai socialistai ir uni
jų organizatoriai. Jie at
spausdino keliose kalbose 
lapelių, rengia mitingus ir 
aiškina unijos vertę. Ant 
kiek man yra žinoma, tas 
darbas pasekmingai eina 
pirmyn. Jie užsibriežė su
organizuoti visų dirbtuvių

IRGI PAVELIJIMAS.
Rusijos moterų draugys

tė, kovojanti už' moterų ly-

suvažiavimą. Vieta 
žiavimo buvo paskirta Mas
kvoj ir paduota vidaus da
lykų ministeriui prašymas, 
kad pavelytų įvykdinti tą 
suvažiavimą. Tiesa, vidaus 
dalykų ministeris pasirodė 
labai “geru” ir pavelijo de
legatėms suvažiuoti, tik pa
reikalavo, kad suvažiavime 
dalyvautų vien moterįs, ne
sileistų vyrų, kad nedaly
vautų žydelkos, kurios ne-

darbininkes, kaip Brookly-! įurį teisių Maskvoj gyventi 
nn tfiin iv "Mpvv Vnvlrn Tfnn. I • i__ t •- • •  • ______ne, taip ir New Yorke. Kuo
met bus suorganizuota—iš
šauks visuotiną streiką.

Bosai, pajutę, kad darbi
ninkės organizuojasi, bai
siai nusigando. Jie griebias 
visokių įrankių, kad tik tam 
darbui užkenkus. Vieni pa
sisamdė policiją, kad nepri
leistų prie dirbtuvės dalinti 
plakatų, kiti papirko sau iš
tikimus darbininkus, kad 
jie šnipinėtų, ką daro mergi
nos. Gąsdina darbininkes 
visokiais būdais. Štai, Liber
ty Shirt’s dirbtuvės bosai 
ant Manhattan ir Misereole 
St. jau suvežė pečius ir puo
dus dėl streiklaužių. Jie 
gąsdina darbininkes, kad 
n esi rašytų į uniją, nes, gir
di, jus išvarysim, o kitas 
priimsim, kurioms duosim 
valgyti ir jos dirbs. Ant 9th 
gatvės policija išvaikė pla
katų dalintojus ir išbarstė 
plakatus.

Darbininkės, įsitėmykit, 
kaip bosams yra baisi uni
ja. Tas visas jų darbas pa
rodo, jog jie dreba prieš or
ganizaciją. Vienok nenusi
gąskit jų gąsdinimų, bet vi-

ir kad visi įnešimai, svars
tymai ir prakalbų temos 
prieš suvažiavimą būtų pa
rašyta ir perduota gradona- 
čalninkui.

DR. A. FRIEDMAN
gias teises, norėjo sušaukti i217 Roebling Žj”<>naBq?0KLYN* ’ J | kampas So. 2nd St.

SUVa- 1 Ofisas atdaras visada.

NEWARKO 
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrlci Marij A- 
kuŠerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipaŽinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENfi
J sūniškai tl

til Walnut SU NEWARK.NJ.
Telefonas Market

Telephone Yards 551 or 155

TIKRA LIETUVIŠKA APTIEK A chicagoje Ari ILK A
Męs užlaikome kuogeriausius vaistus. Su didele atyda išpildom 

receptus kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimus per 
laiškus suteikiam dykai.

Savin’nkas ir Provizorius
F. A. JOZAPAITIS

3601 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVE r- —_—, .—L—.—_ —_ — L—U——I —I —

LIETUVLKA APTIEKA.
Siuomi pranešame, kad gavome daugybe daiktų, reikalingų šiam 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekti, galima 
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. 8. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIM0 PLAUKŲ ir TONIC’AS. «. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumoa ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieke- 
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškaL Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siundant laiškus 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

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

Skyrius: 745 Driggs Ava., kampas 2nd 8t.„ Brooklyn, N. Y.
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KORESPONDENCIJOS
CHICAGO, ILL.

23 d. sausio buvo vakaras, 
kuriame tapo suloštas vie
nas didesnių sceniškų veika
lų—“Genovaitė”. Reikia
/Pažymėti, kad A. Vitkaus
kas, kuris suorganizavo ak
torius minėtam veikalui,pir
mu sykiu pas mus pasirodė 
ant scenos. Lošimas įvyko 
Pulaskio salėj. Nors minė
ta salė nėra pritaikyta dėl 
didesnių veikalų, ypatingai 
trūksta scenerijų, vienok lo
šimas nusisekė gana gerai. 
Čia retai būna gerai sulo- 
šiami didesni veikalai, bet šį 
reikia priskaityti prie gerai 
suloštų.

Tiesa,lošėjai irgi buvo pa
rinkti, kurie yra lošę ir turi >
šiokį-tokį gabumą, bet rei-!'P°,7y- 
kia pripažinti, kad p. A. Vit
kauskas turi nepaprastą 
aktorišką gabumą ir ant 
scenos lošia, kaip tikras pro
fesionalas. Reikia tikėtis, 
kad minėti aktoriai pasi
stengs ir daugiau panašių 
veikalų sulošti.

Visas nuo vakaro pelnas 
starta sušelpimui nukentė- 
Ž’usių nuo karės. Žmonių 
>uvo pilna svetainė, per tai 

yra viltis, kad ir pelno liks 
nemažai.

Korespondentas.

GARDNER, MASS.
16 d. sausio buvo prakal

bos vietos socialistų kuopos. 
Kalbėjo F. J. Bagočius te
moj : “Žmonijos civilizaci
ja”. Kalbėtojas nepapras
tai gabiai nupiešė prakil
nius siekius ir kalba publi
kai patiko. Kalbėjo apie 2 
valandas ir daug naudingo 
pasakė. Žmonių susirinko 
apie 400.

Reikia pažymėti, kad at
sirado lietuviškų Brigitų, 
kurios laike prakalbų negra
žiai pasielgė. Tiesa, tos 
Brigitėlės atkeliavo iš Ath
ol, Mass., nes pas mus jų nė
ra. Abelnai, publika užsilai
kė gana ramiai. Aukų pa
dengimui

BINGHAMTON, N. Y.
Sausio 23 d. L. S. S. kuo

pos lavinimosi susirinkime 
skaityta knygutė “Triūsas 
ir Kapitalas”. Po skaity
mui diskusuota klausimas: 
“Ar verta socialistams pri
gulėti prie tautiškų organi
zacijų?” Po diskusijų di
džiuma balsų pripažinta, jog 
verta, tik nereikia užmiršti 
partyviškumo, bet skleisti 
savo nuomonę kitose orga
nizacijose.

Tos pačios dienos vakare 
buvo viešos diskusijos, te
moje: “Kas kaltesnis—vai
kinas ar mergina—vienas 
kito suviliojime, iš kurių bū
na blogos pasekmės?” Po 
gana ilgų diskusijų didelė 
didžiuma balsų pripažinta, 
jog vaikina? kaltesni už su
viliojimą merginų. Paste
bėtina tas, kad mūsų drau- 
ges moterįs nestoja apginti 
savo pusės, išskyrus tik p. 
Marozienę, o dauginus dis- 
kusavo vien vyrai. Aukų 
padengimui svetainės kaštų 
surinkta $2.67.

*
* *

Toje pačioje dienoje kun. 
Vanagas iš Utica, N. Y., lai
kė pamaldas airių bažnyčio
je, o po pietų sakė prakalbą 
lietuvių svetainėje. Pasakė, 
ką lietuviai katalikai nuvei
kė pastaruoju laiku—išplė
tojo savo organizacijas ir 
išaugino spaudą. Taipgi sa
kė, jog bažnyčia nėra ap- 
tamsinimo vieta, kaip tą 
skelbia bažnyčios priešai,bet 
yra apšvietos namas ir do
ros mokykla. Klausimų jo
kių nepriėmė. Prakalba bu
vo trumpa ir ją užbaigus, 
paskirta pora žmonių pako- 
lektuoti lėšų padengimui. 
Perėjus kolektoriams per 
svetainę ir surinkus pini
gus, parapijos pirmininkas 
paliepė publikai išsiskirsty
ti, o pasilikti tik parapijo- 
nams. Publikai neklausant 
pirmininko paliepimo, už- 
siūndinta slaptas policma- 
nas, (kuris, matyt, tyčia 
buvo pakviestas), kad išva
rytų žmones iš svetainės. 
Bet skaitlinga publika nei 
policmano nenusigando ir 
nesiskirstė greitai, o pirmi
ninkas supykęs užsakė, jog 
ant rytojaus parapi jonai 
susirinktų į kitą salę nuta
rimus padaryti. Nežinia, 
ką mano atsiekti tie dvasios 
kankiniai parapijonai. Su
kviečia pubiklą ant prakal
bų, o prakalba nesitęsia nei 
vienos valandos ir su polici
jos pagelba varo žmones

lėšų surinktaC
*

* *
22 d. sausio socialistų sa

lėj buvo šokiai. Žmonių su
sirinko gana daug. Pelno 
kuopai liks $10.60.

23 d. sausio buvo koncer
tas L. S. S. 89 kuopos. Pro
gramas susidėjo gana pla
tus: p. Klibas skambino ant 
piano, M. J. Vaitiekus skaitė 
paskaitą temoj: “Socializ
mas ir tvarka”, buvo duetas, 
kurį puikiai atliko Adomavi
čiūtė ir Ladavičiūtė, “Dėdės 
su Povilu” pasikalbėjimas, 
monologas “Ponaitis”. Buvo 
daug dainelių ir įvairių mo
nologu, kurių tarpe reikia 
pažymėti “Prostitutė”. Visi 
aktoriai savo užduotis atliko 
gerai. Aukų padengimui lė
šų surinkta $2.64. Drg. Klin- 
ga, pažymėdamas vakaro 
svarbą, ragino draugus ir 
daugiau tokių vakarų su
rengti. Publikos atsilankė 
gana skaitlingai.

** *
23 d. buvo n ra k ai bos rusų 

socialistų. Kalbėta temoi: 
“Amerika ir karė”. Kalba 
buvo įdomi; kalbėtojas fak
tais pasiremdamas, tvirtino, 
kad Amerikos kapitalistai 
stengsis < kuogreičiausiai 
surengti karę.

** *
T. M. D. 30 kuopa surengė 

diskusijas: diskusuota: “Ar 
mums reikalingi vyčiai?” 
Diskusijos jokios įtekmės 
nepadarė,apart juokų ir dis- 
kusantai stojo prieš publiką 
neblaivu protu. Tiesa, nėra 
ko nei stebėtis, nes vienas 
jų, būtent B., visuomet stoja 
į diskusijas ant drąsos pa
ėmęs.

kodėl kilo tie visi nesusipras 
timai. Vieni nori, kad mi
rus nario pačiai, neprigulin
čiai prie draugystės, būtų 
išmokama $50 posmertinės, 
bet posmertinę visi sumokė
tų, nepaisant ar vedęs,ar ne
vedęs, po 50c.

Jeigu taip būtų, tai pavie
niam didelė skriauda, nes jie 
turi mokėti ir už vedusių 
pačias. Pagaliaus didele 
skriauda ir tiems ženočiams, 
kurių moterįs priklauso 
prie draugystes, nes turėtų 
mokėti už tų vyrų moteris, 
kurios nepriklauso prie 
draugystės.

Reiškia, ginčai iškilo ne 
dėl draugystės netikumo,bet 
del konstitucijos. Kada šis 
klausimas buvo diskusuoja- 
mas, tai reikėjo paleisti nu- 
balsavimui ir jeigu didžiu
ma būtų pripažinus, kad že- 
nočiai privalo gauti didesnį 
šėrą, tuomet be abejonės, 
pavieniai būtų didžiumai 
pasidavę. Bet čia 
didžiausią betvarkę 
gystės pirmininkas, 
kindamas pavienius,
tokį pirmininko pasielgimą 
turėtų draugystės nariai pa
galvoti. Narys.

sukėlė 
drau- 

panie- 
Apie

EASTON, PA.
16 d. sausio buvo prakal

bos L. D. L. D. 13 kuopos. 
Kalbėjo L. Pruseika išsyk 
apie draugystės įsikūrimą 
ir tikslus. Paskui pašventė 
savo prakalbą apie Europos 
kares ir visas baisenybes. 
Kalbėtojas užvažiavo ir po
piežiui, kuris dabar Ryme 
sėdi ant dviejų kėdžių, o jo 
katalikai žudosi tarpe sa
vęs. Nurodė, kad popie
žius, tai ne kas kitas, kaip 
tik carų ir kapitalistų pa
stumdėlis. Jeigu jis būtų 
Kristaus įpėdinis, tuomet 
neglūdėtų ramiai, bet pro
testuotų ir reikalautų tai
kos.

Tarpais buvo deklamaci
jų. Aukų padengimui lėšų 
surinkta $8.33; literatūros 
išparduota už $6. Publikos 
buvo susirinkusios apie 250. 
Užsilaikymas irgi ramus.

Prie L. D. L. D. 13 kuopos 
prisirašė 14 naujų narių. 
Dabar kuopoj randasi 35 
nariai.

000, kurių tarpe skaitoma 
apie 4,000 lietuvių. Kaip 
pats miestas nepaprastas, 
taip ir gyventojai. Apie ki
tas tautas nekalbėsiu, bet 
tik apie lietuvius.

Klerikalai.—Mūsų vyčiai 
gana gudrus: paduok jiems 
kokį socialistą ant gatvės, 
tai jie gatavi sumušt. Pa- 
rapijonai (seniai) irgi neat
grubę: jie net parapijos su-, 
sirinkime, bažnytinėj svetai
nėj, nebijo savo kunigužiui 
paliept užsidėt dvi panče- 
kas ant galvos, kad dau- 
giaus būt panašus į asilą.

Tautininkai.—Tautininku 
tikrų Vytauto sūnų, čia, ro
dos, vos du tebesiranda, bet 
ir tie nepaprasti ir daug 
kuo skirias nuo klerikalų ir 
socialistų. Skirias jie netik 
darbais, bet ir išvaizda.

Jųjų veikimas.—Vienas 
daug rašo, bet redaktoriai 
nesupranta jo rašto, išsky
rus “V. L.” redaktorių, ku
ris tokioj pat mokykloj mo
kinos ir gali perskaityti jo 
raštą, tai ir talpina koresp., 
arba geriaus sakyti, melus.

Antras Vytauto sūnus, tai 
daugiausiai sapnuoja. Jisai 
pasiima prenumeratas, arba 
geriaus sakant, pinigus nuo 
žmonių už laikraščius, įside
da sau į kišenių ir susapnuo
ja, kad pinigai pasiųsti re
dakcijai; kada už keliolikos 
savaičių pas jį pareikalauja 
pinigų ar laikraščio, tai ji
sai parašo sapną, būk tie 
žmonės girtuokliai ir tt.

Socialistai irgi nepapras
ti: jie kad veikia, tai veikia! 
Kas tik tveria kokią drau
gystę, tai tik pasakyk mū
siškiams: “brolau, būsi sek
retorium, pagelbėk suorga
nizuoti”, na, tai mūsų “vei- 7 7 v
kūjai” palas pasikėlę ir or
ganizuoja. V. K. S.

džiu, permaina įvyko labai 
didelė ir moterįs, kurių vy
rai girtuokliai, dabar labai 
džiaugiasi. * *

Šįmet Vakaruose žiema 
labai šalta ir daug sniego. 
Iš tos priežasties ir darbai 
turėjo sustoti. Taigi, dar
bai, galima sakyti, prastai 
eina ir mokestis labai maža. 
Pirmiau, pora metų atgal, 
lentų pjovyklose mokėdavo 
nuo $2.25 iki $2.75 už 10 va
landų darbo dieną, o dabai’ 
moka nuo $1.75 iki $2.00. 
Giriose pirmiau mokėdavo 
nuo $2.50 iki $3.50, o dabar 
mokama nuo $1.75 iki $2.75. 
Giriose darbininkai vasaros 
laiku dirba nuo 11 iki 12 va
landų į dieną, o žiemos lai
ku nuo prašvitos iki sute
mos. Darbininkai dar nie
kad nebuvo taip išnaudoja
mi, kaip kad dabar. Mat, 
lentų pjovyklos buvo sustoję 
ir nedirbo virš pusantrų me
tų, per tai darbininkų padė
jimas pablogo. Dauguma, 
kad apsigynus nuo bado, ne
paisė į užmokestį, bet tik 
žiūrėjo, kad gavus kokį nors 
darbą. Paskui, kada dirb
tuvės pradėjo dirbti, tai 
darbdaviai su darbininkais 
taip elgėsi ir elgiasi, kaip 
tik jiems patinka. Darbi
ninkai gi negali pasipriešin
ti, nes išbuvus virš pusantrų 
metų be darbo, jų jiegos iš
sekę, jie išbadėję. Dar ir 
dabar mūsų mieste šešios 
dirbtuvės uždarytos ir neži
nia kada jos pradės dirbti.

Darbininkų skaitlius irgi 
žymiai pasidaugino. 1911 
metuose skaitoma apie 14 
tūkstančiu darbininku, o c fc- 7

1915 metais, apie 22 tūks
tančiu.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER* 

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Per mūsų banką galite pagelbsti savo giminėm* bei *•* 

žiutamiema užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Berlin*, todėl galime persiųsti pinigus 1 taa vietai ant ****** 
neaugėčiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIE* 
ŽIŪRA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami gauti daugiau informaciją kreipkite# ypatift* 
kai ar rašykit* laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

daug toks pats, kaip ir so- patiems_ teisti, per tai ir 
cialistų, tik jie daugiau at
kreipsią atydos į visas mok
slo šakas. Ar tas ratelis ga
lės ristis, tai pamatysime 
vėliau.

Reikia pažymėti, kad ra
telio iniciatoriai ir pritarė
jai ex-socialistai ir būsianti 
ex-socialistai.

Ku-ku.

Grand Jury nesusirenka.
Pačiame mieste tikras 

vargas,, viskas išrodo, kaip 
pd karei. A. Z.

WATERBURY, CONN.
23 d. sausio buvo prakal

bos T. M. D. vietos kuopos; 
kalbėjo Liutkauskas iš Bro- 
oklyno. Visa jo kalba buvo 
pašvęsta niekinimui nepa
tinkamų jam partijų ir ypa
tų. Ir kas keisčiausia, kad 
pirmiau kalbėtojas visus 
šaukė prie vienybės, veikti 
išvien, o paskui visokiais žo-

Onyte.

BAYONNE, N. J.
Atsakymas A. B. Vytautie- >/ • • 

C1U1.

“Laisvės” N2 A. B. Vy- 
tautietis sako, būk X, rašy
damas apie D. L. K. Vytau
to draugystę, apsilenkė su 
teisybe, bet nepasako, su ko
kia teisybe. Man rodosi, 
kad X. rašė tikrą teisybę, 
nupeikdamas tuos ženočius, 
kurie už lygų pusdolerį nori 
gauti didesnį šėrą. Man ro
dosi, kad X. niekad nepeikė 
Vytauto draugystės, bet 
atbulai, visuomet matydavo
si pagyrimai. O kad tūli jos 
nariai nori gauti didesnį šė
rą, tai dar nereiškia, kad 
pati draugystė netikus.

5 d. sausio buvo susirinki
mas ir draugystės pirminin
kas pavelijo kalbėti tik 
tiems, kurie jam patiko; 
priešingai pusei visai nepa
velijo kalbėti. Taipgi pir
mininkas neleido nubalsavi- 
mui paremtus ir apkalbėtus 
įnešimus, nors didesne dalis 
narių to reikalavo. Paga
lbaus, štai ką pasakė:- “Aš 
singelius pasmerkiu, nes jie 
neturi jokių principų”.

Stebėtina, argi visi apsi
vedę tampa principialiais, 
kaip kad mūsų pirmininkas 
nurodo?

Na, pasakykite, ar toks 
išsireiškimas,kaip kad drau-

MANCHESTER, N. H.
20 d. sausio buvo prakal

bos; kalbėjo St. Šimkus. 
Žmonių susirinko apie 80, 
tarpe jų buvo 22 moterįs. 
Aukų surinkta sušelpimui 
nukentėjusiu nuo karės 
$101.

Atsirado tokių, kurie po 
prakalbų sukėlė didelį 
triukšmą, nes jie neužsitikė- 
jo St. Šimkum ir reikalavo, 
kad aukos būtų pasiųstos 
per vietos komitetą. Mote
rįs ir merginos atsistojo ir 
pradėjo šaukti: “Jeigu bus 
pavesta vietiniam komitetui 
surinktos aukos, tai męs at
siimam savo paaukautus pi
nigus”. Kadangi lermas ne
nurimo, tai prieita prie to: 
šaukti pavardėmis visus 
tuos, kurie aukavo nema
žiau dviejų dolerių ir klaus
ti, kam jie paveda paaukau
tus pinigus. Šaukiant pa
vardėmis, visi skyrė pinigus 
Šimkui pasiųsti.

Ar šiaip, ar taip, bet vis
gi nedailu tokį triukšmą kel
ti. Esperanto.

CINCINNATI, OHIO.
18 d. sausio ant 5th gat

vės gyvenimo name įvyko 
ekspliozija. Kadangi 
name gyveno veik 
darbininkai, tai jie 
giausiai ir nukentėjo, 
ir sunkiai sužeistų.*

* *
Lietuvių kooperacijoj pir

kimo namo įvyko nesusipra
timų. Mat, ta kooperacija 
(ar tik ne korporacija? — 
Red.) susidėjo iš 9 narių — 
4 laisvamaniai ir 5 katalikai. 
Kooperacija turėjo nusipir
kus 3 namus. Katalikai pa
matė, kad tie namai atneša 
gerą nuošimtį, tai nutarė 
laisvamaniams apmokėti Še
rus.

Ar šiaip, ar taip, bet toks 
katalikų pasielgimas 
peiktinas.

tam 
vieni 
dau-

yra

b. L. A. kuopa jau suor
ganizuota ir valdyba nuskir
ta. Iki šiol vietos pirmeiviai 
neturėjo jokios organizaci
jos. Dabar, susitvėrus kuo
pai, yra viltis, kad darbas 
pradės eiti daug smarkiau. 
Visi nariai priguli ir prie 
pašelpos skyriaus. Laikui 
bėgant gal galima bus at
gaivinti ir L. S. S. kuopą.

J. D. Bendokaitis.

lauk. . Kur jūsų gėda, kur gystės pirmininkas pasakė,
žmoniškumas?

Viską 'girdėjęs.
nepaniekina nevedusių?

Dabar aš noriu paaiškinti,

WILKES BARRE, PA.
Turbūt nesurastum kito 

;okio nepaprasto miesto vi
soj Penna, valstijoj, kaip ši
tas. Dalis miesto, kuri ran
dasi ant Susquehannos upės 
kranto, labai daili: čia gyve
na tik vieni turčiai.

Kita gi miesto dalis, kur 
gyvena vieni darbininkai, 
gana prasta. Kalnas prie 
kalno, jeigu prisieina eiti 
kur toliaus, tai kabinkis ir 
kabintas ant kalnų.

Gyventojų yra apie 75,-

mina, sakydama, kad grei
tu laiku darbai pradės eiti 
gerai ir darbininkų būvis 
pasigerins. Bet kada tie 
laikai bus, tai sunku pasa
kyti. Dauguma lietuvių,ku
rie pirmieji čia buvo apsi
gyvenę, dabar jau išvažiuo
ja į kitus miestus.

Aberdeenietis.

SO. BOSTON, MASS.
Metiniame Liet. Ū. Kliubo 

susirinkime buvo išduodami 
raportai, iš kurių paaiškėjo, 
kad kliubas kas metai pra
deda pulti žemyn kaip narių 
skaitliam, taip ir finansiš
kai. Reikia pažymėti, kad 
kliubo valdyba, išduodama 
raportus, norėjo tą puolimą 
paslėpti ir parodyti atbulai, 
būk kliubas auga. Bet tas 
jiems nepavyko padaryti, 
nes matosi iš pereitų ir už- 
perei tų metų išduotų rapor
tų. Pavyzdžiui: užpereitais 
metais kliubas turėjo apie 
150 dolerių nedatekliaus ir 
neteko keliato desetkų na
rių; pereitais metais turėjo 
169 dolerius nedatekliaus ir 
atsisėdo su šimtu narių. 
Kaip girdėtis, tai dauguma 
narių mano kliubą apleisti, 
nes nenori, kad juos kliubo 
lyderiai už nosių vedžiotų.

Sulapais.

ABERDEEN, WASH.
Męs netekom svaiginan

čių gėrymų ir, kaip girdėti, 
žmonės jaučiasi daug lai
mingesniais. Kurie pirmiau 
visą liuosą laiką praleisdavo 
karčiamose, dabar sėdi na
muose ir, be abejonės, pra
dės pratintis prie skaitymo. 
Reiškia, pirmiau jie rūpin
davosi suvo protą apsvai- buotis. 
ginti, o dabar pradės rūpin-' ' 
tis jį apšviesti. Kurie pir
miau gaudavo algas ir pa- 
tol neidavo namo, pakol 
tuos pinigus nepalikdavo 
smuklėse, dabar pareina na
mo su pinigais ir vieni apsi
moka šeimininkėm,o kiti a- 
tiduoda savo žmonom, žo-

SO. BOSTON, MASS.
Pradžioj šių metų susi

tvėrė taip vadinamas “Ap- 
švietos Ratelis”. 16 d. sau
sio naujai susitverusio rate
lio buvo pirmas susirinki
mas. Tarpe socialistų kilo 
diskusijos; dauguma priro
dinėjo, kad panašios drau
gijėlės bei rateliai visai ne
reikalingi, nes męs užtekti
nai turime visokių draugi
jų, tik privalom jose dar-

Tvėrimas naujų 
draugijų, tai tik eikvojimas 
savo jiegų. Už “Apšvietos 
Ratelio”reikalingumą stovė
jo laikinis Ratelio pirminin
kas J. P. Raulinaitis.

Prie A. R. prisirašė 15 
narių. Mėnesinė mokestis 
10c. Tikslas ratelio, kaip 
sumanytojai išsireiškė, maž-

F. J. BAGOčIAUS 
PASKAITOS.

L. S. S. 60 kuopa rengia 
čielą eilę paskaitų. Prele
gentu bus F. J. Bagočius. ................._
Paskaitos bus socialistu sve- Ežiais išplūdo socialistus, 
tainėj kas seredą; pradžia 
lygiai 8 vai. vakare.

2 d. vasario bus skaitoma 
temoj: “Tikėjimų pamatai”.

9 d. vasario—“Pasakos ir 
stebuklai religijoj”. . . _ . .

16 d. vasario—“Velnias ir|nias’ ^ai svaJončs. Vokieti
ja, kvailumas” Ųos ir Franci jos socializmas

23 d. vasario—“Tikybiniai Nau sugrjuvo« Lietuvių so
cialistų literatūra yra fana
tiška. Prie Liet. Socialistų 
Sąjungos priguli tik grino- 
riai”...

Buvo duodami klausimai, 
bet vieton į juos atsakyti, 
pradėjo pirmas savo pasa
kas varyti. 1* • i

Reiškia, vieton šaukti prie 
vienybės, kurstė ir kėlė ne
apykantą vienų prieš kitus. 
Jis pripasakojo visokių ne
sąmonių. Štai keli žodžiai 
iš jo prakalbos: “Socializ-

prietarai”.

biblijos šventumą”.

PHILADELPHIA, PA.
13 d. sausio persiskyrė su 

šiuo pasauliu Leonas Daugi
nas, 34 metų amžiaus. Ve
lionis 4 d. lankricio tapo su
žeistas automobiliaus ir 
kraujas užsinuodijo, per tai 
ir mirė. 16 d. sausio tapo 
palaidotas be jokių bažnyti
nių ceremonijų . Velionis 
skaitė “Kovą”, “Laisvę” ir 
“Keleivį”. Pasiliko jauna 
moteris su trimi mažais kū- 
dikais.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

Jo Draugas.

i
23 d. sausio buvo tarp

iau tiškos prakalbos pami
nėjimui Kruvinojo Nedėl- 
dienio, kurias surengė lie
tuviai, rusai ir žydai socia
listai. Lietuvių kalbėto jum 
buvo F. J. Bagočius; jis kal
bėjo lietuviškai ir angliškai. 
Jo kalba visiems patiko.

Bobos Vaikas.

CHICAGO, ILL. 
Prilipo ožys prie liepto galo.

Lietuvių patarlė sako: 
“Prilipo ožys prie liepto ga
lo”, bet panašiai atsitiko ir 
su mūsų Jonu. Jau tūlas 
laikas, kaip mūsų garsusis 
Jonelis sėdi už grotų ir “lio
kajai” jam patarnauja. Kal
bų apie Jono suareštavimą 
nesutalpintum nei į tris jau
čiu skūras. Vieni sako, būk 
tai vieną lotą pardavęs 
dviem žmonėm; kiti sako, 
būk už kokius tai pinigus, 
kuriuos per kelis metus rin
kęs išleidimui knygos, treti 
tvirtina, būk už pinigų siun
timą ir t. p. Bet teisybę pa
sakius, tai kas kam galvoj, 
už ką suareštuotas. Užtenka 
to, kad suareštuotas ir sėdi ’ 
Girdėti, kad parankos reika
laujama $2,500, bet nesiran
da žmonių, kurie Joną iš
gelbėtų.

RED. ATSAKYMAI.
Davatkos Sūnui.—Su “Dar
bininko” korespondentais 
męs kritikos nevedam.

Snaudaliui, Chicago, Ill.— 
Apie Jono suareštavimą tal
piname. Apie teatrą jau 
buvom anksčiau gautą pada
vę statyti. Atleiskite, kad 
negalėjom sunaudoti.

S. Meris, W. Lynn, Mass. 
—Tai pinam anksčiau gautą.

Sulapais, So. Boston, 
Mass.—Apie tą vakarą pa- 
talpinom anksčiau gautą. 
Atleiskite, kad negalėjom 
sunaudoti. “Darbo lauką” 
sunaudosime.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU. •

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

Prisiųskite $1.00, o apturėsite tą 
knygą apmokėta ant jūsų paČtos. 
Adresuokite:

NORTH END PHOTO CO.
376 Selkirk Ave., Winnipeg, Maa.

CANADA.
(8—10)

Snauduolis.

E. YOUNGSTOWN, OHIO. 
Streiko atbalsiai.

Buvo manyta, kad visus 
suareštuotus teis Grand Ju
ry, bet dabar pasirodė ki
taip: Grand Jury negali su
sirinkti ir daugel, teisia vie
ni teisėjai. Iš 300 suareš
tuotų, jau tik 60 pasiliko, 
kurie neva laukia Grand Ju
ry teismo, bet kasžin, ar su
jauks. Apie 200 suareštuo
ta visai nekaltų, tik nužiū
rėtų. Mat, kapitalo bernai 
moka ir nužiūrėti. Jie ir 
dabar nužiūri, kad geriau

Vienatinė mokykla amatą, !•> 
ferių lenkiškoj kalboj. Rude
ni visad* yra refklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $se.oo kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias neda
lia*. Galima mokintis dieno- 
mi* ir vakarais. Gvarantuoja- 
me, jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 40tk St, New Yerk,N.T.
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PLAUČIŲ LIGŲ.
Valandai i

LIETUVIŠKA •

APTIEKA

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kal

bos mokintis be mokyto
jo (apdaryta) ............ $1.00

Vaikų Draugas arba kaip 
mokintis skaityti ir ra
šyti be mokytojo .......

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

Aritmetika mokinimuisi ro- 
kūndų, su paveikslais

apdaryta) .............................

JUOKŲ KĄSNELIAI

Popiežius, pabandęs šokti “Tango”, uždraudė jį, kai
po “nemorališką” šokį. •

Klausimas:—
Mister Orakule! Aš ma

nau, kad tu esi geras karės 
expertas. Jeigu taip, tai iš- 
ekspleinyk man, kodėl Rusi- 
Ž‘a užtikrina, jogei ji išloš 
:arę su vokiečiais?

Džimis.

Atsakymas:—
Rusija todėl tikisi karę 

išlošti, kad už ją eina Gab
rys su lietuviškais Ameri
kos vyčiais.

Klausimas:—
Gerbiamas Orakule! Aš 

pastanavijau šįmet apsiže
nyti, bet esu labai nedrąsus 
ir sarmatinuos merginą pa
klausti, ar ji eitų už manęs. 
Duok rodą, Orakule, kaip 
palikt drąsesniu ir ką su 
mergina šnekėt, kad ją pri
siviliojus? Jeigu pasiseks 
apsiženyti, tai aš tave pa
kviesiu į mano vestuves.

Zakaras.

Atsakymas:—
Šįmet, brolyti, apsiženyti 

labai lengva, nes šie metai 
yra mergų metai ir jos pa
čios tau pasisiūlys. Bet kad 
mergos žinotų, kad tu nori 
ženytis, tai padaryk šitaip: 
nueik į pirtį ir gerai išsi- 
prausk, potam užeik pas 
barberį, tegul gerai apklyni- 
ja. Parėjęs namo švariai ap- 
Birengk, drabužius išlaistyk 
kvepalais ir, kramtydamas 
čugumį, nueik ant baliaus. 
Kaip tik merginos su
uos, kad tu nori ženytis, tai 
tuojau viena po kitai bėgs 
prie tavęs ir sakys: “Aš ta
ve myliu”. Pasirinkęs vieną 
iš jų griebk už rankos ir 
veskis namo.

Nesusipratimas.
Į vieną mokyklą, kurioje 

mokytojavo tūla senmergė, 
atvažiavo inspektorius. Į- 
ėjęs į mokyklą inspektorius 
klausia:

—Jūs užžiūrit mokykla?
—Taip, aš—atsakė moky

toja.
—Kiek jums metų?
—Trisdešimts septyni.
—O kiek pas jumis vai

kų?
—Keturesdešimts.

—Nieko stebėtino, ponas 
inspektoriau, juk aš turiu 
pagelbininkus.

karalius, o jis drįsta vadinti 
mane baronu!...”

Danos ir riekia. Dangaus 
ir peklos valdžios išsiuntė 
Anglijai smarkų protestą 
dėlei paskelbimo visuotinos 
blokados Vokietijai, Austro- 
Vengrijai ir kitoms Europos 
neutrališkoms valstybėms. 
Proteste nurodoma, jogei

tu išsiųsti Vokietijos ir Aus
trijos kunigams smalos, o 
dangus negalėtų gauti tų a- 
fieru. kurias katalikai sude
da del “dievo” ir kitų šven-

So. Boston, Mass.—Kuni
gas Kemėšis tiek košės pri
virė. kad dabar nei abudu

ti. Prieš juos sukilo netik 
tautiški katalikai, bet ir tik
rieji pa vapi jonai. Jie rei
kalauja, kad arba kunigėliai 
išsimufytų arba elgtųsi 
taip, kaip svetimų tautų ku
nigai.

Vaikai ir kunigas.
Sykį eina kunigas gatve ir 

žiūri, kad kelintas vaikų tą
so mažą šuniuką ir tarp sa
vęs bjauriai koliojasi. Ku
nigas, norėdamas pertraukt 
ju ginčius, priėjęs klausia: 
“Vaikučiai, kur yra pačta?” 
Vienas iš vaikų atsako :“Eik 
kelis blokus taip, paskui ši
taip ir surasi”.

Vos kunigas spėjo kelis 
žingsnius žengt, kaip vaikai

met kunigas nutarė sugrįžt 
ir pabart juos. Sugrįžęs 
sako: “Vaikai, jeigu taip ne
gražiai kalbatės, tai kuomet 
ateisit pas mane išpažinties, 
aš neparodysiu kelio į dan
gaus karalystę”.

Viens iš vaikų pašokęs sa
ko: “Jeigu tu nežinai kelio į 
pačtą, tai kaip tu gali žinot 
kelią į dangų?”...

Kunigas sukando lūpas ir 
nuėjo tolyn.

Ona Pilviškiete.
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Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

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

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

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

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

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
i a 155 CLINTON AVE.,36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
1916 metams,

t
Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo kas 

gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletąa skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: apysakos, eiles, straipsniai iš historljos, hygienos, drau
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendorinio rasitn Rfrnipsniiisgoriau
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 kuingų agentus, tai reika
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen 
tams rabatas. Kreipkitės:

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

TEATRININKŲ ATYDATt
Pranešame, kad męs išrandavoja- 

me drabužius dėl teatrų, istoriškų ir 
komiškų, taipgi ir drabužius dėl mas
karadų. Išrandavojame už žemą kai
ną. 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.

šutaisau receptui bu didžiausia 
ityda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvon ar Amerikon daktarų 
Tai vienatinė lietuviška aptieka 
lostone Ir Massaehusettn valstijoj. 
Jyduolių galit gaut, kokion tik pa- 
auiy yra vartojamos. Galit rei

kalaut per laiškui, o aš prisiųsiu 
aar axpresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius Ir Savininkai

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

Ta’, So.Boston 21414 ir 21018.

Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą iš “Laisvės” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus visas 

knygas 60c. pigiau.
P. MIKOLAINIS

R. F. D., Route 2
Hudson, N. Y.

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS BALIO

NAS VISAME SO. 
BOSTONE.

Sveiki geriausios rūšies gčry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavl- 
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS ?
(Lietuvis Savininkas) A

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystes Draugijos namo.)I

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Rlchter’io

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

<liin<>, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visose ftptiekoso arba 

stačiai nuo
F. Al). RICHTER & CO. 

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

Pas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi
tikrinsite.

61 S. 2nd st., Brooklyn.

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
ją. 8 lekcijos—knyga $1.50, parduo
du už $1. Tik ant trumpo laiko 3 
knygas už $2. Adresuokit

G. A. BARONAS

DAKTARAS
Matulaitis
411 BOYLSTON 8T„ BOSTON,MASK 

Netoli didžioje mieste knygyne.
Offlao valandos: nue 10—12 valandai

“ M “ 7—8 v. vakare
Šventadlenlaii nue 10—4 ▼. pe pietų.

Žemiau paminėtai gyduolei galima 
ton galima gauti per pačtą.
Nuo Reumatizmo ..................... 11.09
Kraujo Valytojai......................... $1.00
Vidurių Reguliatoriui ............... 60e
Trojanka................. 25c. 50c ir 41.00
...Ir visokiai kitokiai gyduolei nue 

vieokių Hgų, kurios čia aar nepamlni- 
apturėti per pačtą i

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specialistas Moteriškų Ligų 
50th St., ... New York, N. Y.
OFISO VALANDOS:

vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. po 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Iki 
piet ir

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si Reikalui esant, kreipkitės, męs a p. 
ž'ūrėsime ir duosime prietelišką rodą. 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite

o

1^1
^ĮĘįįįrBill;v.

V Wit 1

mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
N. 50th St., NEW YORK, 

Kalbame lietuviškai.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų aprtdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalniorių ir tt. Pai mane t*- 
vorai geras ir kainos žemoa.

K. LIUTKUS
131 Grand St.

BROOKLYN, N
(Arti Berry BL)

Telefonas 1490 Greenpoint

S. VITKUNAS
LIETUVŠKAS MUVORIUS

Mano vežimai ir karietos po N248 
Berry St.

Ofisas: 126 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

JUS GALETE ISAUGITI
PLAUKUS

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

kūmais 

loš galvos?

nttj. kalba:

kurioje
specialisto,

ligonio Šeimynos padėjimas jei jisai nepriguli prie

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

kliętu.

Męs galenic 
gyduoles (’Al

nuo uzganeumtu

GYDYMAS DYKA).

N. 1 ir knygtiic '’Teisybe Apie Plauku

25.000 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS. 

REKORDAS PREKIUOJA tik 75 c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 8c. pačtinę markę, e 

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 Armonika* 
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- 
rus. Agentams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

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

PIGUS IŠPARDAVIMAS
Vinį žemiau paminėti Instrumentai siunčiam! gavai 

pirm užmokėjimo pinigu.

Garlaueia dvieiliai Viennos Armonika ih vlaali 
paibaleiais, minorai ir majorai baud, 21 klavišii, 11 
haaų, minornų basų atskiri pliene balsai Viskas 
kaetvirčlausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tanų. lidaoda malonų balsų.

KAINA 12 del. Tokia pat armonika dviejų to- 
aų KAINA 24 dot

GERIAUSI MUZIKAL1ŠKI INSTRUMENTAI 
AMERIKOJE.

vianą delarj rankpinigių ■« tina paržifirij!-

J

UIS?
Vienai armonikai ■* 21 klavišiu, I bal- 

iali. Kaina Tekia armonika ia 11 
klavišiu, 11 baių, plieniniai! baliali

6 įtrūnų balalaika, 
■fiechaniški kolelial, 7 
dapanų, kaina |1.7B. 
Takia pat geraiaie 14- 
dirbima >4.lt.

_____ ____ _________ ___ _____ __ įlaatinyi pertikrinamai ga- 
viaaiiaia ipecljaliitali—anaiatraii, todėl nai jakia laiigadinine ■įgali atiitiktt Raikalaukita illlaa- 
kraate katallogo, karia įlaačiaiaaa dykai.

MOSCOW MUSIC CO. 
Dept. M

LOXOI

.c n

Bl CANAL STREET,
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§

• LXJ ' s—i

° o ra s 3
W 5*0 &
~ 2- <t> MS-fi 34 Ę. ft< te g

-q-C S P* 2' g

<t> i

JOHN KULBOK CAFE
Žinoma, kad 
visi biznieriai 
savo biznį gi
ria. Cigaras, 
nors kaip ko
pūsto lapas, 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugai as, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man

tai nereikia

N1W YORK, N. Y

SVEIKATA IR SPĖKA.
ĮGYTI JUS GALITE UŽ 

MAŽAS IŠLAIDAS.
Temytina nauja knygute po vardu 

•‘Sveikata ir Spėka.“ Išleidę Berry 
Laboratories, Binghamton, N. Y. Ii 
tarnaus jums, kaip jusu šeimyniškas gy
dytojas. čia nėr pasididžiavimui, bot ką 
jus rašte joje ir gyduole, kurio atneš del 
jusu pasekmes ir laime.

Tūkstančiai žmonių išsigydo Berry 
Laboratories gyduoleis, ir jus galite igyti 
sveikata ir laime. Siunskite šiandie 10 
•entu, reikalaudamo gyduolių ištirimui ir 
knygute ‘ * Sveikata ir Spėka. ’ ’ Rasite 
daug naudingu pamokinimu, kaip užlai
kyti sveikata ir igyti turtą.

BERRY LABORATORIES,
Binghamton, N. Y.

Baisi neapykanta.
Tarpe serbų ir bulgarų 

viešpatauja baisi neapykan
ta. Anglų laikraščiai apie 
tą neapykantą paduoda se
kančių legendą:

Vienam bulgarui prisisap
navo, būk atėjo pas jį raga
na ir sako: “Klausyk, žmo
gau, pasakyk man, ko tu 
geidi, o aš tau viską išpil
dysiu, bet tik su ta išlyga, 
kad už kiekvieną patarna
vimą tau, aš serbui patar
nausiu dubeltavai tiek”.

Bulgaras, ilgai nemislinęs, 
pasakė: “Išimk man vieną

Jei neturite, tai tuoj ažsirašykita

“JAUNĄJĄ LIETUVĮĄ
■« pavelkilaJi litiratūroi, mokilo ir viau«m«nli aaanraitL
“JAUNOJI LIETUVA“ eina kai mėnuo dideli* format* 44 paaL, 

■panadlnama ant gražioi paveikslų popieroi.
“JAUNOJE LIETUVOJE“ kiekvienam, numeryje inamdlnaM 

rinktinės dailiosios literatūros veikalų (eilių, apsakymėlių ir kt.), 
taipgi raštų ir straipsnių, kame gvildenama įvairus moksle ir viaae- 
■senės gyvenimo klausimai.

Apart to “JAUNOJOJ LIETUVOJ“ yra dar šie skyriai t
I. Mokslas ir pažanga; H. Raožai iš politikos ir visaomeala gy 

venimo; III. Spaada ir gyvenimo atbalsiai; IV. Srlovių Ir partijl 
gyvenimas; V. Literatūros apžvalga; VI. Jaanisa* Balsai; VU, 
Moksleivių keliai,

Kaina metami $8.04, pašei metų fl.lt. Vienas auserls tla.
Maldiiame atsisakyti taejaui

291 1117 W. Mrd PL,
Tel.

draugai
Žinoma,

“JAUNOJI LIETUVA ”(

rodos, 
gir- 
pa- 
pa- 
vie-

kalba, 
vieta atsakanti dėl 

Kambariai su visais

kaip 
tis. 
kelevingų. 
Tankumais. Prašau kreiptis į tą
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkas
Wythe Ave., Corn. So. 1st St. 

BROOKLYN, N. Y.
Greenpoint 278.

| Akušerka
5 Pabaigų si kurną Woman* Medical ' 

College, Baltimore, Md. <
S? Pasekmingai atlieka savo darbą prie ’ 
9 gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir | 
x pagalbą invairioso moterų ligose. ’

'F.Stropiene,^2X^į
80. BOSTON, MASS. W

ai»©e»GiM2>eiieiia*©4»e*es»e4isw

TELEGRAMOS.
(Svirplių Agentūros).

Londonas.—Anglijos ka
ralius Jurgis suteikė Ameri
kos bilijonieriui Morganui 
“barono” titulą. Morganas 
gi^jietik kad neapsidžiaugė 
tuomi titulu, bet nusišypso
jęs tarė,: “Tai pažeminimas! 

aš esu augščiau, negu

Suprantama, tuomi jis 
rėjo pasakyti: “Išimk i 
bui abi akis”.

no- 
ser-

MALONĖKIT PRISIUNSTI TA 
KUPONĄ MUMS.

Berry Laboratories,
Binghamton, N. Y.

Siunčiu idemas 10 centu del apmokė
jimą kaštu persiuntimo (galima krasos 
ženkleles) Malonėkit išsiunsti jusu gy
duolių ištirimui ir knygute “Sveikata ir 
Spėka. Oieag*, U.

~ - ~ MW
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Conn.

Conn.

Conn.

Conn.

Conn.

111.

Laisves
Ar Jus Kosite?Knygos

Severą’
Balsam for Lungs

15c

20c

109 GRAND ST

rašyti šiuo ad-

P. O. Box20c I odininkas

Ų ADRESAI:

M. R.
176,

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

Scvoros Modikališkas Kalendoriui.

1910 metamu yra dabar gatavas 
tinimui Jūsų aplinkoje, arba tiesiog 
nuo musų. Tikrai gaukite vienų kopi
jų ir laikykite jų parankiojo vietojo 
per visus metus.

Skaudoj imat Krutinėjo,
ir įvairus kiti sopėjimai ir sknudėji- 
mni via greitai išvaromi, trinant ge
rai SEVEROS GOTHARD ALIEJUM 
(Sovera's Ootbard Oil). Jisai yra 
puikus raminantis linimontas. Kainos: 
25 ir 50c už bonkų. Vifloso aptiokoBO.

A.
Dubois, Pa.

) HAUPTMANO “AUDĖ- 
/JAI” GARDEN TEATRE

New Yorko ir apielinkių 
lietuviamsfvertėtų nueiti į 
Garden teatra (Madison 
Ave. ir 27th St, N. Y.C.) 
pasižiūrėti, kaip, E. Reiche- 
nui vadovaujant, lošiama 
G. Hauptmanno “Aaudėjai” 
(J. Ilgaudas išleido lietuviš
ką vertimą).

Hauptmanno “Aaudėjai” 
yra tai Silezijos audėjai to 
laikotarpio, kuomet mašinų 
įvedimas audinyčiosna galu
tinai sunaikino audėjų mi
nias. Jų skurdas ir vargas 
buvo neišpasakytas. Jie 
pradeda kilti prieš skriau
dėjus.

Veikalas supažindina mus 
su tuo periodu darbininkų 
judėjimo, kuomet dar nebu
vo vedama sistematiška ko
va už būvio pagerinimą.

Gal mūsų lietuviai artis
tai, prisižiūrėję, kai]) Gar
den teatre lošiama “Audė
jai, ir patįs pamėgintų at
kartoti tą veikalą mūsų 
publikai. Vertėtų.

Rimtas laikraštis “The 
New Republic” sako, jog 
kiekvienas newyorkietis pri
valo nueiti j Garden teatra.

B.

SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI ĮKŪNYT?

Parašė 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
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygele rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ...............

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR-

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

iii ■ 
jei

Kosėjo Nuolatos.
"AB pagavau dideli 

fialtj ir nuolatos kosė
jau, parašė p. W. Wo- 
loszyn, Weirton, Wtj 
Va., ir jeigu aš paimda
vau stiklą šalto van
dens, kosėjimas pasida
rydavo labjaus trauk- 
ėiojantis. Dirbdamas 
blošinių dirbtuvėje arti 
milžiniško karščio aš 
turėjau gorti vandeni- 
Aš perskaičiau apgarsi
nimų apio Severos Bal
zamų Plaučiams, ir, iš
vanojus 25 centų bon- 
kūtę, kosulis sustojo, ir 
aš jaučiuos gerai ir 
sveikai.''

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA, CONN., VIRŠI- 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

103 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Vice-pirmininkas W. Ulles,

223 N. State St., Ansonia, Conn. 
Nut. Raštininkas J. G. Vaitkevičius,

P. O. Box 123, Ansonia, Conn. 
Finansų Raštininkas J. P. čiupas, 

P. O. Box 330, Ansonia, 
Iždininkas J. Mockaitis,

P. O. Box 123, Ansonia, 
Knygius S. Tiškevičius,

P. O. Box 149, Ansonia,
Knyg. pagclb. A. Jakštys,

103 Liberty St., Ansonia,
Knyg. Rašt. P. Rageišis,

113 N. Main St., Ansonia,

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

REIKALUOSE AUGŠ. PR. 
LIETUVIŲ AMERIKOJE.

McKees Rocks, Pa., mėnesi
nis susirinkimas atsibus 6 d. 
vasario 1! vai. po pietų. Tas 
mitingas bus labai svarbus 
ir visi draugai privalo atsi
lankyti. Reikės išrišti dau
gelį nesusipratimų. Atsi
veskite ir naujų narių, kad 
prirašius juos prie mūsų 
draugijos. Svetainė randasi 
ant Locust St., McKees, 
Pa.

Sekretorius P. Samulionis.

AUKOS L. š. F.

Ansonia, Conn.—Per“Švie- 
sos” prakalbas, kur kalbėjo 
L. Pruseika, surinkta aukų 
nukentėjusiems nuo karės. 
Aukavo: K. Milenkevičius, 
S. Žiūraitis—po $1.00; M. 
Baktis, J. Vilkas, K. Cibuls
kis, J. Volungevičius, A. Va- 
lentavičius, J. Antanaitis, J. 
Mockaitis, M. Anskaitienė, 
K. Siplijauskas, J. Anskai- 
tis, P. Kanapieckas, J.Miliu- 
šauckas, U. Senkiūtė, V.Sta- 
ponkevičius, A. Andruliūtė, 
A. Dičkus, P. Bieliauckas J. 
Bieliauckas—po 50c.; J. Bal
čiūtė, Z. Anskaičiūtė, V. 
Milenkevičienė, K. Janulevi- 
čius, K. šermukšnis, A. Sta
šaitis, S. Gudžiūnas, P. Ke- 
zenes, J. Jurkša, A. Poška, 
J. Mileris, J. Venčerauskas, 
P. Rageišis, A. Razevičiūte 
—po 25c. Smulkesnių aukų 
93c. Viso sykiu $15.18.

Aukos perduotos lietuvių 
šelpimo fondo vietiniam ka- 
sieriui A. Mureikai.

Collinsville, III.—Aukos L. 
Š. Fondui surinkta per Dr.

'LILIJA. 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 .. 1

MOTERŲ PA DĖJIMAS 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. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina !

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

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

knygelę, pamatys, kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje ik' 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 .........

Ženyba ir žmogaus gyvenimo sie-

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

parsiduoda už .. ................
Darbas, kaina ....................................
Raudonas Juokas, kaina ..............
Moteriške ir Meile .........................
Galutinis Klesų Kovos Tikslas .. 
Moralybės išsivystymas .............
Draugijos ir organizmų evoliucija 
Nuosavybės išsivystymas ...........

Reikalaudami knygų

Pajieškau merginos arba našlės 
tarp 35 ir 45 metų amžiaus del pri
žiūrėjimo 5 vaikučių ir gaspadinauti 
stuboje už užmokesnį—algą. Esu naš
lys, dirbu mainose ir uždirbu užtek
tinai. Norinčios dasižinoti daugiaus 
apie mane, meldžiu 
resu:

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

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

15c

10c

10c

15 c 
15c 
15c 
15c 
20c 
20c 
35c 
40c 
25c 
10c 
20c 
10c

75c
75c

K El K A 1.1 N G A S OP E R A ITO RIS 
prie kiokso (moteriškų žiponų). 
gi yra gera proga pasimokinti 
ar merginai.

P. ŠERTVITIS 
1107 Bedford Ave., Brooklyn, 

(9—11)

Taip- 
vyrui

MONTELLO, MASS. 
LIETUVIAMS.

“Laisves” agentas J. A. Turan pra
neša vietos lietuviams štai ką:

Kas pas mane užsirašys “Laisvę” 
arba “Kovą” ant metų, tas gaus do
vani) “šakę”. Kas užsirašys dienraštį 
“Naujienas”, tas gaus dovanų knygą 
“Moteris ir Socializmas”.

Taipgi galima pas mane užsira
šyti ir “Keleivį”, bet prie “Keleivio” 
dovanų neduodu.

Aš atlieku visokius spaudos dar
bus greitai, gerai ir nebrangiai, su 
unijos ženklu. Kreipktiės pas mane 
šiuo adresu:

18 Ames Street,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan, 
Pirm, pagelb. M. Amhraziūnas, 

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų sekr. St. Deikus, 

721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius V. Rudzinskas, 

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

166—10th St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: J. Vačis, 134!) Lin 
St., Waukegan, III. 2. M. Rekis, 1329 
No. Jackson St., North Chicago, 111. 
Maršalka K. Navickas,

1420 Victorian St., Waukegan, HI. 
Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl

dienį po 12-tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 

at ve, North Chicago.

Draagystem®, Kaopoms ir K Bahama!
Iždirbu visokia®

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 
IP ŽENKLELIUS

Visokiem® piknikam®, Šermenim® ir 
tt. Darau visokius Medalius ir vi
sokia® antspaudas draugystėm®

Ant kiekvienu pareikalavime prl- 
■iunčiu Kampelius.

A. SIRUPAS
Novelty Manufacturer

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

111. AR NORI 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

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

Aptiekorius ir Chemistas
215 Roebling St., Cor.S®. lai 

BROOKLYN, Ny Y.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašys 
pas mane 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus se
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivį”ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikos 
arba knygų ver- 

$5.00 
ir dar 
” dien- 

vieną iš tų laikraščių, koksai

Montello, Mass.
(9—12)

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

Box 566, Steger, 11 
W. Stoškus,
Box 435, Steger, Il 

Protok. raštininkas J. Dambrauskas, 
364 L. Box, Steger, ll 

Iždo raštininkas A. Salasevičia,
Box 141, Steger, IL

III.Box 482, Steger 
Knygyno raštininkas F. Striškc, 

Box 566, Steger, 111. 
Knygyno iždininkas J. Damidavičia,

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedėlioj, P. A. Sa
lt i s e v i č i a u .s s ve t a i n ė j.

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. Čebanauskas,
420 S. Chesnut St., Collinsvill®, 

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

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

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

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

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

sio I-D14 ir 8-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj,kampas E. 
Main ir N.Morrison Avo., Collinaville, 
Illinois.

Ill.

Ill.

III.

Ill.

MUS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI UŽ $5.00.
Aritmetikąf rokūndą) až $3. Lietuvių kalbos gramatiką až $4. Gral> 

rulystę až $2.
Dar pirmu kartu iž tokias kaina® mokiname. Atsišauk šiandien, bm 

šitas apgarsinimas gal daugiau n®pasirodyt—naudoki® proga. Vlal Iš
moksta, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi. Įdėk štampą atsakymai.

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINfi MOKYKLA
1327 N. Robey SU Chicago, Ill.

Lietuvį” ar “šakę 
tės $2.00. 'Taigi Tamista už 
gauni dienraštį “Naujienas” 
galit pasirinkti prie “Naujienų 
raščio 
tamistai geriausiai patinka. ' 
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
jienas”gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

Ave.

J. BRAKNIS,
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y

Greenpoint d

xn

TREJOS DFVYNERIOS 
arba 

TREJANKA
jc’dirti/ vr sak
degtine arba virintu vanik 

v’.i'tu atba karčiu 
vynu <lcl skilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, nemalima, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riernenj, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖS, ROCKFORD, ILL 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas A. Petronis, 

719 Lincoln
Vice-Prezidentas B. Čepaitė,

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

622 H ui in St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas, 

1436—7th
Iždininkas S. Buzinski?., 

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė,

So Winnebago St.; Ai Rimšiukč,

Ave.

S)- — « 223’a
- -I

Ave.
1109
1118Telephone 2334

Puikiausia lietuviam® vieta pa®
PETRĄ DRAUGELĮ.

Skanu® alus 
gardi arielka, 
ėlius, visokiu 
vyną®, kvepen- 
i cigarai ir 
luikų® užkan- 
Ižiai. Salė dėl 
mitingų. Ne
pamirškit šio® 
atsakančio® 

vietos,o bū®ite 
užganėdinti. 
Palei Wyth® 
\ve.

Maršalka F. Alvikis,
316 Wall 

Organo prižiūrėtojas A. Kelly, 
607 Montague

St.

St.

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

H-1w VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorins
229 Bedford Ave, Brooklyn, N. Y

Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnas
2025 Colwell St., 

Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas

3015 Stayton St., 
N. S. Pittsburgh, 

Centro Sekretorius J. Mažiukna,

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ 

SpccŲal likai ButaadMifluat 
kainos ant trumpo laika. Fo* 
•iskubinkit® įgyti litą gnu»*« 
foną au 6 lietaviiką dai*4l 

aditą, baltuoja I1XJI1 
Gvarantuotas ant 10 matą. M* 
tą gramafoną siunčiam® kloto* 
▼lenam su tiesa apžlūrijlaK 
prie* užmokėjimą pinigą. 
gu nepatiktų, galite BUgrątiatf 
atgal. Reikalaudami, priadąairt* 
te $1.00, likusiu® ožmoktatM 
aplaikę tavorą. Paaitikimo, kai 
tuoml gramafonu būiito įrfl*** 
užganėdinti.

Kievski Phonograph C*. t 
< Orchard Street, Dep.

NEW YORK, N.

73 Grand St, Brooklyn
Ai.

313

PAJIESKOJIMA1

Box

Al yea N. J.

A. J. Normunas,

9 kuopos,

Box 31,

UŽGANĖDINTAS St.

st.
Finansų

31.8 .lemu

20 metų!

Mass.

Irpažįs-

York, N. Y.

140 EAST 22 ST,N

Mel- 
atsi-

St.
301

Kauno 
žalimo

St. 
pa- 
va-

Protokolų raštininkas F. Bartkus
1055 Jenne

Kuopų Sekretorių adresai: 
Kuopos Brooklyne—L. Deveikis, 

146 Metropolitan Ave., Brooklyn 
Kuopos Brooklyne—V. Vitkevičia, 

29 Hudson Av®., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau kaimyno Mikolo Pilipo- 
nės, Vilniaus gub., Trakų pav., Mažų 
Strevinikų kaimo. Jis gyvena Phi-

Aš K. Nasopko pajieškau 
gyvenančių 
Malonėkite

id Carson Sis.,S.S. Pittsburg, 
Turtų Kontroles Komisija:

kuopos, P. A. Samulionis, P.
63, McKees Rocks, Pa.
kuopos, J.

W. Urncžis, 1429
N.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIE’I 
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W1S.
Pirmininkas A. Pakšis,

“LAISVĖ”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Petras Baltaragis
Russelton,

Sūdžia A. Babelis, 313 Quine<
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas 

Caledonia St. ir J. Jurevičia, 
Main St. o

20c 
10c 
25 c 
50c 
50c

adresuoki!

205 Soho St.,,
5 kuopos, U.Betraus 
nldy, Pa.
6 kuopos, J. Pūkas,

Pajieškau Magdalenos Bubniūtės, 
po vyru Balandinskienūs, pirma gy
veno Chicago, III., o dabar nežinau 
kur randasi. Meldžiu atsišaukti.

Galdinas, P. O. Box 
Pa.

4 kuopos Ig. Rasinskis, 
Pittsburgh, 
kas. Post Office

tarnų Biržų parapijos, 
New Yorko apielinkėj. 
atsiliepti.

K. Nasopko
15 E. 67th St., New

ladelphia, Pa. Meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbų reikalą.

D. Kirmilas
36 Short St., Lawrence, Mass.

462 Jennc 
Vice-pirmininkas K. Brazeviėia,

Pajieškau draugo Jono Mitriko, 
gub., Panevėžio pavieto. Ra- 
valsčiaus. Meldžiu atsišauk-

iMMM

d. sausio, š. m., parengtas S. 
L. A. 159 kp. Aukas surinko 
draugės M. Steponavičienė 
ir M. Karpavičienė. Aukavo 
sekančiai: P. Pipiras $1.00; 
S. Šimkus, T. Tamošaitis, J. 
Karalius, J. Vidrinskas, J. 
Liaukus, M. Guduliauskas— 
po 50 c.; P. Papeika, J. Ja
saitis, J. Vizgirda, L. Žvin
galas, P. Skamarakas, J. Če
banauskas, A. Guduliauskas, 
J. Tumosa, V. Tarasevičius, 
P. Jarkis, P. Bakaitis, P. 
Kuosevičius, K. Tamošaus
kas,, J. Steponavičius, A. 
Metelionis—po 25c.; J. Ki- 
niutis, M. Yakšta, J. Ado
maitis, A. Stankus—po 10c. 
Neužrašytų aukų 60c.; viso 
$8.75.

Visiems aukavusiems var
du nukentėjusių nuo karės, 
ačiū. A. M. Metelionis.

Arnold, Pa.—Per krikš
tynas Leono Bacianskio, 
Creighton, Pa., parinkta au
kų Š. F. Ant. Snookis, A. 
Budzinauskas, Henrikas 
Daugirdas, Antanas Ado
maitis, Stanislovas Adomai
tis—po 50c.; Petras Ado
maitis—20c.; viso labo $2.70.

Su pagarba T. Snooks. 
Priėmiau aukas $2.70.

T. Dundulis.

Aš Agota Kampuke, po vyru Jocie
nė, pajieškau savo draugės Teresės 
Rimkutės ir pusbrolio Zigmo Tamo- 
šiūnuko, abudu Suvalkų gub., Mari
jampolės pav., gmino Panemunės, Pa- 
žaisko kaimo. Girdėjau, gyveno So. 
Boston, Mass. O dabar nežinau kur. 
Turiu svarbų reikalą. Malonėkite 
duot žinią.

Mrs. Age Yacheys
12 Water St., Hudson, Mass.

Pajieškau pusbrolių J. ir Kazimiero 
Valeikų ir Antano Žičkaus, M. Vols- 
kių ir M. Razamauskių P. ir K. Daug
norų. Visi Kauno gub., ir pavieto, Ei- 
rogalos parapijos, Grajauskų kaimo; 
6 metai algai všsi gyveno Waterbury, 
Conn., o A. Žičkus Chicago, III. 
džiu pranešti arba jie palįs la 
šaukia tuo adresu:

J. A. Valeika 
188 Birch St., N. Abington,

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.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.
Knygutė 25c.

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

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

“LAISVĖ” tik už $1.2011!
Kuri* užsirašys pan man* “Lalo- 

vę” metama ir prisius $2.00, tas ap
turėk dovanų knygų vertės 80 cen
tų. Rašykitės šiandien, nei neilgai 
bus duodamos tokios dovano®!

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

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

Sixth St., 
Charleroi, 

Recdsdale St.,
S. Pittsburgh, 

W. Markūnas, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, 

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos J. L Alexis,

P. O. Box 344 North Diamond t

Geru patai 
symu!

Gvarantuo 
tas ant

Uždėjimo® kepuraitės 12 k. ... $5.fii 
Užplombavimaa 50c ir aagščiau.

Išvalymas ....................   K0c
Užplombavintas auksw ................ $1.00

Skaudant! dantį duok ištraukt ryta, 
o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR
807 Bedford Ave., Tarpe 2-ro® 

1-moi gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

DRAUGIJOS, 
kiurio# u pririnko “Laisvu” 

«avo organu:
LAISVES SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 

MAIIANOY CITY, PA.
Valdybos adresai:

Pirmininkas W. Žemaitis,
312 E. Centre

2220 Tustin St.. Pittsburgh, Pa.
8 kuopos

Box 23, Arnold, Pa.

SERGANTIEJI!
St.

Pirmininko pagelbininkas P. Ysoda, 
815 E. Centra St.

Protokolų raštinio. A. Ramauckas,
1025 E. Pin® St.

Finansų raštin. P. Petčiulis,
1227 E. Pin® St.

Iždo trustisai: A. Račkauskas, 80
Tenth St., J. Raukus, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave., W. Simniškis, 1227 E.

Mahanoy Avė.,
Maršalka W. Svinticka®,

515 W. Pin®
Susirinkimai atsibūna paskutinį 

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

DRAUGUOS, CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas,

72 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius V. Žilinskas,

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

St. 
St. 

Ex-
J. Bagdonas, 14 Congress 
las, 358 Dayton St. Mar- 

V. Raulinskis, 261 N. Chicago 
Kasiulis, 653 Garden St. Duri-

Iždininkas J. Ser 
Iždo globėjai: J. 
change St 
St., J. 
šalkos 
SI., J.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 52 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drebišius,

51 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Protokolų Raštininkas A. Buzas,

850 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Finansų Raštininkas K. Kriaučiūnas,

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 
Iždininkas P. Patašius,
94 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

4r nustojote sveikatą ii
Diena po dienai, anetaa po metui 

užsiimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykit® sau, kiek aš išgy- 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimą* jkirejo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ir specijallstą 
DR. LEONARD LANDES

Jis jums be pinigų patars, ką da
ryti, kad išgelbėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas <u didžiausiomis pa
sekmėm^, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
tių, jaknų ir tt.

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

DR. LANDES
Ofiio valandos: nuo 10 ryte iki t 

vai. vakare. Šventadieniais n«e 10 
vai. ryta Iki 4 po piet<.

141 E. 22nd St. (Lexingtea ir 3rd Ava.)

priežasties lipoo?

New York CH>
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VIETINES ŽINIOS
So. Brooklyn, N. Y.

So. Brooklyne lietuvių ne- 
perdaugiausiai, bet vargiai 
kur galima būtų surasti tiek 
dAug įvairių draugijų ir 
kuopų, kaip kad čia yra. 
Viso šeimynų bus apie šim
tą, bet draugijų ir kuopų 
randasi net penkios, būtent 
Mindaugio draugystė, Bui- 
vido draugystė, L. S. S. 20 
kuopa, S. L. A. kuopa, Liet. 
Moterų Progresyviško Susi- 
vienyjimo kuopa ir dar nau
jai tveriasi Jaunuomenės 
Kliubas. Čia ir pirmiaus 
buvo Jaunuomenės Kliubas, 
bet dėl tūlų priežasčių mi
rė. Patartina būtų vieton 
naujai tverti, atgaivinti se
nąjį, tuomet nereiktų išmes
ti keliasdešimtis dolerių ant 
išėmimo čarterio.

Linkėtina naujam kliubui 
gerų pasekmių ir energiš
ko darbavimosi.

V.Januška.

Subatoje, 5 d. vasario, 
Jaunuomenės Lavinimosi 
Ratelis arba Mokinių Rate
lis, rengia gražų koncertą 
su šokiais. Koncertas pra
sidės lygiai 8 vai. vakare 
Tautiško Namo svetainėje, 
101—103 Grand St. Vakaras 
surengtas palaikymui Bro- 
cklyne lietuviškos vakarinės 
mokyklos, todėl meldžiame 
kiekvieną lietuvį ir lietuvai
tę atsilankyti.

Komitetas.

DVI DIDŽIAUSIOS KRAUTUVĖS.
Lietuviai, nepamirškite, kam yra reikalingas forničius, pirkite 

pas lietuvius A. MALIAUSKĄ ir VIDŽIŪNĄ. Gausite geresnius 
daiktus. Męs galime pigiau parduot, negu kiti štornikai gali pirkt. 
Męs perkam tiesiai iš dirbtuves, o no nuo perkupčių, kaip kiti. 
Jaunavedžiai, pirkite pas mumis forničius, o gausite speciališką 
nuošimtį. Męs parduodame ir ant išmokesčlo—po $1.00 ar $2.00 į 
savaitę. Nepamirškite!

Didžiausia Lietuviška KRAUTUVE
MUZIKALISKŲ INSTRUMENTŲ

J. GIRDĖS
klarne-

BEDFORD AVE

4

J)O

d.

385

Reikalaudami kokio nors tavoro 
adresuokite.

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

daiktai 
s mus, 

daug tavoro

PARDUODA KENDŽIŲ 
ŠTORĄ.

Kas nori įgyti gerą biznį, tam 
abar yra proga. Parduodu pigiai.

(9—10)

prakalbos bus pėtnyčioje, 
1916 m.. Majestic Hall, 

30 vai. vakare.
prakalbos Nedėlioję, 6 

toj pačioj svetainėj, 2 vai.

prakalbos, utarninke, 8 
Metropolitan Hali, 715-17 

vakare.
. M. P. S. A.

PARSIDUODA.
Parsiduoda grosernė geroje vietoje, 

puikus 
vietoj. 
\ ininko

biznis, lietuvių apgyventoj 
Parsiduoda iš priežasties sa- 
nesveikatos. Atsišaukite

.Supami krėslai 
nuo $1.75 
augščiau.

Telephone, South 4263
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“Improved Sterling” padarytas ii 
ar'uolo medžio, geriausio iš

darbio. Kaina $60.00

“Priemer”.
medžio.
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Kaina $50.00.
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Kunigo Kuodžiaus agitacija.
20 d. sausio kun. Kuodžius 

vaikščiojo po stubas kalėdo
damas. Užeina i mūsų stu- 
bą ir radęs vyrus beskaitant 
“Laisvę” ir kitus pirmeiviš
kus laikraščius, tuojaus už
sipuolė, kam męs tokius lai
kraščius skaitom ir kokią iš 
jų naudą turim. Męs pasa
kėm, kad darbininkiški lai
kraščiai suteikia mums di
delę naudą, nes pamokina, 
kaip reikia darbininkui gy
venti ir elgtis. Kunigėlis 
labai perpyko ir pradėjo 
plūsti laikraščius ir tuos,ku
rie juos skaito. Mudu su 
draugu užsistojam už laik
raščius ir norėjom užvesti 
diskusijas, bet kunigėlis 
tuojaus spruko per duris.

Mat, jis žino, kad disku
sijose visuomet bus sukriti
kuotas, per tai ir išbėgo lau
kan.

Paprastai kunigai gudrus 
tik bažnyčioj.

V. F. Vitkevičius.

MOTERŲ ATYDAU.
Pranešame, kad L. M. P. 

S. A. 1 kuopos mėnesinis su
sirinkimas atsibus ketverge, 
3 February, 191G m., Tau
tiškame Name, Brooklyn,

Malonėkite atsilankyti.
Sekr. A. V. Klimiūtė.

New Yorke ir Brooklyne 
marškinių ir bliuzų siuvėjos 
pradėjo smarkiai organizuo
tis ir jau rengiasi prie gene- 
rališko streiko. Pereitam 
ketverge Tautiškam Name 
buvo iš eilės trečias susirin
kimas, kuriame kalbėta ru
siškai, lietuviškai ir angliš
kai. Pasirodo, kad darbi
ninkių sanlygos šioj išdir- 
bystėj yra pasibaisėtinos: 
darbo valandos labai ilgos ir 
maža užmokestis. Dirbtuvė
se nėra jokio sanitariškumo 
ir 11.

Suprantma, tą viską gali
ma pagerinti tik su pagelba 
unijos. Todėl panedėly, 31 
d. sausio, yra rengiamas di
delis tarptautiškas mitin
gas Cooper Union svetainėj, 
8th St. ir Third Ave. Tarpe 
kitų kalbėtojų bus ir lietu
vių. Geistina būtų, kad 
kuodaugiausiai lietuvių dar
bininkų atsilankytų, nes šia
me amate daugiausiai jų 
dirba. Kuomet lietuvaitės 
susiorganizuos, tuomet ga
lės pagerint savo būvį.

Reporteris.

PRANEŠIMAS.
Seredoj, 2 d. vasario, 

“Laisvės” redakcijoj bus su
sirinkimas komisijų, kurios 
buvo surištos su surengimu 
veikalo “Du Broliu”. Per 
tai teatro, spaudos ir pro
gramų rinkimo komisijos 
malonėkite į laiką pribūti. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Susirinkimo tikslas—už
baigti buvusio vakaro at
skaitą.

Komisijos narys
V. Paukštys.

Subatoje, 5 d. vasario, at
sibus balius Dr. Martino 
Liuterio Lietuv. Pagelbinės 
Draugystės, New Plaza 
Hall, kampas Havemeyer ir 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 8 vai. vakare. To
dėl kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites atsilanky
ti ant šio linksmo baliaus. 
Bus įvairus lietuviški ir an
gliški šokiai. Įžanga 25 c.

Kviečia Komitetas.
(8—10).

KUNIGO M. X. MOCKAUS 
PRAKALBOS.

PHILADELPHIJO.I KALBĖS PER

Pirmo.-
d. vasario,
5 So. 4th St., 7
Antros 

vasario, 
pietų.
Trečios 
v asario.
N Fairmount Ave., 7.30 vai.

Rengia L. K. K. ir L
Pirmą sykį Philadelphiojoj kalbės 

garsusis M. X. Mockus.
Todėl užkviečiame atsilankyti visus 

ir lankykitės ant visų trijų prakalbų, 
nes bus kiekviena kitokioj temoj.

KOMITETAS.

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

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

MAFFEI & STEPONAITIS
Metropolitan Avė., kampas 

Havemeyer St.
BROOKLYN, N. Y.

(4-7)_____________
BROOK LYNO IR APIELINKĖS 

AT YDAI.
Lietuviškas Kontraktorius.

Padarome visokį darbą prie naujų 
namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
plastavojam, išcementuojam ir tt. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. (JRĄŽYS
99 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Pranešu visiems, jog aš užlaikau tikrai lietuvišką kratuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžių, Laikrodėlių, Žiedų, Špilkų, Kolčikų, Kompasų. 
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių kitokių daiktų. .Taipgi rekordų visokiose 
kalbose su puikiausiomis dainomis ir šokiais. įvairiausio išdarbio 
Armonikų, Smuikų, (Skripkų), Klarnetų, Triūbų ir daugybę visokių 
muzikališkų instrumentų. Taipgi užlaikau Maldaknygių ir visokių gra
žių Popierų Laiškams rašyti su įvairiais aprašymais. Visokių magiškų 
Monų Daiktų ir knygų,su pagelba kurių galima padaryti įvairias štukas.

Taipgi taisome visokius auksinius daiktus: laikrodėlius, 
branzalietus ir muzikališkus instrumentus; armonikus, smuikus 
tus, triūbas, pianus, vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai 
kymus išsiunčiam greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Vis 
pirkti mano kratuvėj yra gvarantuoti. Vieną kartą pirkęs į 
pasliksi ant visados mūsų kostumeriu. Taipgi pirkdami 
ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau. Parduodame agen
tams. Užlaikome įvairaus tavoro “in Padarome visokius in
strumentus ant užsakymo.

103 Grand Street 
Brooklyn, N. Y

Šildomi 
Pečiai nuo 

$1.25 
iki 

110.00

Kas galima 
pas mumis 

gaut:
Forničių, 

Lovų, 
Pečių,

Siuvamų 
Mašinų, 
Karpe tų 

Veidrodžių 
Lempų 
ir taip 
visokių 
daiktų.

Aržuolines
Komodos nuo 

$4.98 
ir augščiau šią 

savaitę.

Baltos geležines Lovos, galais taip 
kaip čia atrodo

_______ $2.75 ir augščiau________

Telephone South 6075.

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

Duodama ant išmokesčio, ant 
lengviausio termino, mokant po 
$2.00 ar $1.00 į savaitę. Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt 

kelis ruimus nauju forniču.

šuto medžio, dvi < 
liuoti balsu raktai,

I lanku,

raktu, 25 pianoforto raktai 8

Situos gramafonus speciališkal 
parduodame už žemą kainą per 
Vasario mėnesį, kaipo pasigarsi- 
nimui tarp savo kostumeirių.

Kaina $10.00.

______________ (7—10)__________
REIKALINGOS MERGINOS

Reikalingos merginos į fabriką siū
ti ant mašinų: apsiūlėt nosines ir 
jas prosyt. Darbas lengvas ir čystas. 
Darbas nuolat. Priimamos mokinei.

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

Įėjimas iš jardo.

Sveikata
pajiegos 

ir
energija

Miestas

. O

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

DYKA
SITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

Jame aprašoma aiškiojo,
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūsles, inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina 

ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos

tokias

vyrus ir moteris
namuose už labai mažą atlyginimą.

Šita dykai duodama knyga jums taip gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimu strėnose; nuo skaudžią ir skaudančią sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo ajx'tito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo utsiriaugejimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimą; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogą sapnį). Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaiMtainas, nuilsęs ir nusilpnės rytmetyje? Ar 
turite juodus pietums apie akis, amnicijos nustojimą gėdinimas) draugijos? Ar 
esi nusiminęs, nulindęs ir ar turi širdgėla? Tie symptomai nurodo, kad jiisą kūnas

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir syniptomus. .Ii pasakys jums apie musą gydymą delbi sugrąžinimo žmo
nių į ją seną laiką sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų.

žinoti ir sekti

Skaitykit šita brangu vadą į sveikatą ir pasinaudokite

Prisėskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L. 502, 20« N. 5th Ave., Chicago, Ill,, U. S. A.

P,rangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta 
pačta, jūsų brangią medlkallšką knygą.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir Noė

Valstija

3572. 37 klevišiai, 48 plieniniai balsai su pilnais tonais ir pustoniai 
speciališkas mechaniškas įtaisymas bosų. Reikalaujantiems ai 
daugiau bosų ar balsų, padarome ant orderio.

1'/.laikome įvairiausių rekordų vi
sose kalbose.

“Eclipse” padarytas 
džio.

iš raudonme-
Kaina $25.00. ĮVAIRUS MUZIKALIŠKII NSTRUMENTAI.




