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22 VOKIEČIAI SUĖMĖ 
300 ANGLŲ.

Nesinori tam tikėti, bet jo žmona jau pasiekė mies- 
laip yra. Vokiečių skrai- , tą Topeka, Kansas valst.. Iš 
duolis užpuolikas laivas“Mo-1 čia juodu grįžš namo link ir 
cwe”, prisidengęs švedų ve- ■ pakeliuj prezidentas Wilso- 
liava, laimingai praslinko' nas pasakys dar visą eilę 
iš Kielio kanalo pro Angli- prakalbų. Wilsonas jau kal-
jos krantus į Atlantiko van
denyną ir pradėjo 
anglų prekybinius laivus. 
*’Moewe”, tasai pasakų lai
bas, pridirbo anglams daug 
nuostolių, bet apie tai nieko 
nesigirdėjo. Sakoma, kad 
*‘Moewe” nuskandino Atlan
tiko vandenyne 7 anglų pre
kybinius laivus.

Bet didžiausi stebuklai jū
res karėje įvyko netoli Ma
deira salos. Anglų pasažie- 
rinis laivas “Appam” vyko 
iš Afrikos uosto j Liverpoo- 
lį. Nepertoli nuo Madeira 
salos ant “Appam” užpuolė 
“Moewe” tasai stebuklingas 
skraiduolis. Anglų pasažie- 
rinis laivas pasidavė.

Vokiečiai perkėlė ant 
"Appam’o” 22 savo kareiviu 
ir tie 22 vokečiai atgabeno 
“Appam’ą” į Amerikos uos
tą Norfolk, Virginia. Ant 
anglų laivo buvo 452 žmonės 
pasažieriai ir laivo tarnai. 
Jie visi tapo nuginkluoti ir 
7)o apsauga 22 vokečių atga
benti į Amerikos uostą. Da
bar vokiečiai sako, kad lai
vas priguli jiems. Anglai 
kareiviai bus paimti j nelais
vę, o civiliški žmonės paleis
ti.

Vokiečių skraiduolis “Mo
ewe” likosi Atlantike ir po 
senovei yra pasirengęs 
skandinti britų laivus.

Visi amerikiečiai atsiste
bėti negali, kaip tai tie keli 
vokiečiai išdabojo tuos kelis 
šimtus anglų’ ir pavirtę į 
svetimo laivo ponus laimin
gai atplaukė nuo Afrikos 
pakraščio į Amerikos uostą 
Norfolk.

Anglijos ambasadorius 
VVashingtone reikalauja, 
kad “Appam” būtų gražin
tas Anglijai, todėl, kad jis 
atgabentas į neutrališką 
uosta, v

Vokiečių gi kapitonas 
Berge, kuris laimingai pra
vedė “Appamą” pro anglų 
kariškų laivų eiles, sako,kad 
“Appam” turi būti pripa
žintas, kaipo vokiečių nuo
savybė. Tai esantis geras 
karės laimikis.

Išpradžių buvo sakoma, 
kad vokiečių povandenine 
valtis lydėjo “Appamą” ligi 
Amerikai. Vokiečių kapito
nas ant to klausimo nedavė 
jokio atsakymo, tvirtinda
mas, kad tai esąs karės sek
retas.

naikinti' Joliet,

Visi klausia ir teiraujasi, 
kaip tai 22 vokiečiai galėjo 
suvaldyti tokią daugybę an
glų? Tan klausiman tuo 
tarpu, yra sunku atsakyti, 
nes eina gandas, kad ant 
laivo buvo gana daug vokie
čių belaisvių, kuriuos “Ap
pam” buyo begabenęs Ang- 
lijon iš Afrikos.

jWILSONOKELIONE.
j WILSONO AGITACIJA.
j Visur jisai kalba už karišką 

prisiruošimą.
Prezidentas Wilsonas ir

bėjo Pittsburge, Clevelande, 
Chicago, Milwaukee, 

'Moline, Davenport, Des 
j Moines ir dar visoje eilėje 
miestu ir miesteliu. Wilso- V €

i no prakalbų tema buvo vi- 
isur viena ir ta pati—jisai 
šaukė už prisirengimą, už 
patriotizmą ir kitus galus. 
Liepė netikėti, kad ginklų 
ir ammunicijos gamintojai 
reikalauja prisirengimo prie 
karės. Liepė tikėti, kad jo. 
agitacija esanti idealistiška, 
iš grynos širdies paeinanti.

Kansas valstijoj Wilsona 
nekaip pasitiko. Tai radi- 
kališka valstija, kurios gy
ventojai labiau simpatizuo
ja progresistams ir socialis
tams. Didžiausios Kansas 
valstijos organizacijos kaip 
farmerių ir mokytojų ir di
delė daugumu unijistų eina 
prieš prisirengimą, kuris y- 
ra ne kas daugiau, kaip iš
pūstas muilo burbulas.

lowos valstijoj preziden
tą užtiko smarki audra ir 
vienoj vietoj jam ir jo žmo
nai reikėjo gerokai sušalti.

WHITMAN KALBĖJO.
New Yorko gubernatorius 

kalbėjo Youngstown, Ohio, 
ir agitavo už republikonų 
partiją. Vis labiau šneka
ma, kad New Yorko guber
natorius būsiąs republikonų 
partijos kandidatu į prezi
dentus.

BILLY SUNDAY BIJOSI 
SOCIALISTŲ.

Trenton, N. J.—Policija 
neleido socialistams sureng
ti 1 d. vasario dideli} mitin
gą Grand teatre, nes tą die
ną Billy Sunday turėjo mul
kint žmones. Billy Sunday 
škeikė socialistus neblo

giau, kaip keikia lietuviški 
vyčiai, išvadindamas juos 
anarchistais, riaušių kūli
kais ir paleistuviais.

LIETUVIS KALTINAMAS 
VOKIEČIŲ SUOKALBYJ.

“Dilgėlės” rašo:
San Francisco, Cal.—Ne

seniai vietinėj vokiečių ko
lonijoj sužinojau šiokią 
taujieną: Gruodžio 13 d. 
buvo ekspliozija malūno 
“Hercules” parako dirbtu
vėj. Už eksplodavimą ma- 
’";no tarp keliatos kitų yra 
kaltinamas Ch. Zammel. 
Zammel yra lietuvis iš Pil
kalnio. Jo tikra pavardė y- 
ra Samuolis. Vietinėj vokie
čių kolonijoj jis yra gerai 
žinomas. Gyveno ilgą laiką 
name vokiečiu laikraščio re
daktoriaus. Nuolatinio už
siėmimo neturėjo—daugiau
siai agentaudavo. Paskuti
niu laiku buvo automobilių 
pardavėju; bent taip save 
garsindavo. Lietuviškai la
bai silpnai kalba.

ZEPPELINŲ AUKOS.'f

ZEPPELINAI VEIKIA 
TRIJUOSE FRONTUOSE.

Berlynas, 2 d. vasario. —j 
Zeppelinų. atsilankymas An-! 
glijoj turėjo didelį pasiseki-i 
ma. 51 žmonės užmušti, o v z l

67 sužeisti. Išviso Zeppeli
nų orlaivynas metė 220 bom
bų. Bombos mesta šalę iri 
ant Liverpoolio. Birkenbea- 
do, Manchesterio, Notting-j 
hamo, Sheffieldo ir Yar-.
moutho. Daugely vietų kilo muse s
gaisrų. Visi Zeppelinai su
grįžo namo sveiki, be jokių 
dėl savęs nuostolių. Zeppe
linai labiausia kreipė savo 
akį į industrijines įstaigas, 
kur ammunicija gaminama 
ir jie didžiuojasi savo pasi
sekimu.

Londonas.—įsi viso Zeppe- 
linu bombos užmušė 54 žmo
nes. Laikraščiai reikalauja 
atkeršinimo. Cenzūra už
draudžia laikraščiams rašy
ti teisybę apie Zeppelinų 
užpuolimą. “Times” aštriai 
užsipuola ant cenzūros.

Paryžius. — Nedėldienio 
vakare Zeppelinas metė, 
daug bombų. Apie 50 ypatų 
liko užmušta ar sužeista. 
Vokiečiai sakosi atakavę 
Paryžių už tai, kad francū- 
zai savo laiku atakavo Fri
burgą.

Solonikai.—“Daily Mail” 
gavo pranešimą, jog virš 
Solonikų pasirodė Zeppeli
nas ir metė daug bombų. 
11 ypatų užmušta, o 50 su
žeista. Viena bomba vos ne- 
nataikė ant laivo, iš kurio 
krauta ammunicija. Kita
bomba sprogo visai netoli 
nuo kariškos headquarters. 
Jeigu kaip, tai būtų dar žu
vę visi talkininkų vadai.

PULKININKAS HOUSE 
PARYŽIUJ.

Paryžius. — Suvienytų 
Valstijų prezidento pasiun
tinys, pulkininkas House, 
jau pribuvo iš Berlyno į Pa
ryžių. Berlyne jisai šnekė
josi su kancleriu. Paryžiuj 
jau matėsi su pirmuoju mi- 
nisteriu Briandu. Paryžiuj 
pulkininkas House išbus vi
są savaitę ir kalbėsis su 
daugeliu žymių žmonių. 
Laikraščiu bendradarbiams 
ant jų nesuskaitomų klausi
mų pulkininkas nieko neat
sakė. Visgi manoma, kad 
jisai j ieško dirvos taikos ta
ryboms.

Šveicarijoj pulkininkas 
House matėsi su Amerikos 
ambasadorium Austrijoj F. 
C. Penfieldu. Su mūsų am
basadorium Italijoj nesima
tė

Pabaigoj šios savaitės 
House vyks į Londoną, o iš 
ten į Ameriką. •

VON DER GOLTZ LAU
KIA RUSŲ ERZERUME.

Rymo laikraštis Giornale 
JTtalia praneša, kad gene
rolas von der Goltz dabar 
komandavoja’ turkais ir 
randasi Erzerume. Erzė
tum yra didžiauisia turkų 
tvirtovė Armėnijoje, ir ru
sai randasi jau veik ties 
pačiomis Erzerumo sieno
mis. Von der Goltz turįs 
80,000 kareivių ir, kaip sa

rkoma, jam trūksta ammuni- 

cijos ir maisto.
Rusų Juodmario laivynas 

gelbsti veikimui ant saus- 
žemio. Dalis rusų kariume- 
nės eina ant Trebizondo.

Iš Petrogrado praneša, 
kad turkai būk tai rengiasi 
apleist Erzerumą.

UŽMUŠĖ 2 GENEROLU.
iš Rymo praneša, kad 

Juodkalnijos patriotai ūž
avo du generolu, ku

riuodu vedė tarybas su aus
trais apie pasidavimą.

Iš Berlyno vėl praneša 
kad Juodkalnija galutinai 
pasidavė.

JŪRĖS MŪŠYS.
Rusų jūrių žinyba prane

ša apie smulkmenas mūšio 
rusu šarvuotlaivio ir turku c C

kreiserio “Sultan Selim”. 
Mūšy s tęsėsi apie 7 valan
das. “Sultan Selim” bėgo į 
Bosforą, nustojęs užmuštais 
apie 33 žmones ir 80 sužeis
tais.

TURKAI ATSTUMTI ANT 
40 MYLIŲ.

Rusų armija ant Kaukazo 
smarkiai atakuoja turkus. 
Iš oficiališkų pranešimų 
matosi, kad turkai negalėjo 
išlaikyti rusų atakų ir per 
visą irontą pasiD.ąukė ant 
40 mylių.

Tokiu būdu rusų armija 
po vadovyste generolo Jude- 
vič privertė visą turkų ar
miją pasislėpti Erzerumo 
fortuose. Dešiniam fronte 
turkai apleido Maleškert ir

M A/fO.l RET MNUHH AX’D II Eli TW (> SOA’S.

Marga reta Sanger pagarsėjo po visą Ameriką savo 
knygelėm apie lytišką klausimą. Ji yra šalininkė gimdy
mo kontrolės. Ji yra tos nuomonės, jog viešai galima 
skelbti ir duoti patarimus, kaip ausisaugot nuo didelės 
familijos. Ji skelbia tą nuomonę žodžiu ir raštu. Už 
tai ji papuolė į teismą, bet teismas vis atidedamas. 
Mat, ant teismo daro įtekmę visuomenės nuomonė, ku
ri yra priešinga M. Sanger nuteisimui. Amerikoj vis 
dar veikia atgyvenę savo amžių įstatymai,kurie drau
džia skelbti, kaip apsisaugo! nuo kūdikių.

Ant paveikslo jūs matote pačią Mrs. M. Sanger ir jos 
du vaiku. - v

Chiniskala rajonus, palikda
mi stiprias tranšėjas, kurio
se jie gana ilgai laikėsi.

Dabar rusų armija išeina 
iš kalnų į lygumas. Pir
miau jų padėjimas buvo ne
apsakomai sunkus, nes visą 
laiką turėjo dangintis po di
džiausius snieguotus kalnus, 
neapgyventus žmonėmis. Iš
ėjus į lygumas, jie mano 
smarkiai pasistumti pirmyn, 
ros čia lengviau bus gabenti 
artileriją ir vietos žmonė
mis apgyventos.

Iš oficiališkų pranešimų 
lar teisingai nesužinota 
urku nuostoliu, bet rusai 

•;ako, kad jie paėmė daug 
?;inklų, ammunicijos ir ka
reiviu.

Kai]) praneša iš Graikijos, 
lai Turkijoj didelis sujudi- 

jmas iš priežasties paskuti- 
; niu rusu pasisekimu ir iš I x v v •Konstantinopolio siunčiama 

uit Kaukazo kareiviai ir ar
tilerija.

Rusai dabar bombarduo
ja stipriausią turki} tvirto
vę Erzerumą. Iš miesto iš
kraustyta bankos ir Kitokios 
įstaigos. Turkai deda visas 
pastangas, kad neatidavus 
tvirtovės.

MONGOLŲ SUKILĖLIAI 
PAĖMĖ MIESTĄ DA- 

TUMFA.
Mongolų sukilėlių armija, 

susidedanti iš 2,000 žmonių, 
perėjo Chinijos didįjį rube- 
žiu ir užėmė miestą Datum- 
fa.

PIRMAJAI RUSI
JOS M1NISTERIS
ATSISTATYDINO.

_______ •_________ ___________ _ I 
. t

Pusiau oficiališkos žinios i 
skelbia, jog pirmasai Rusi- ’ 
jos ministeris Jonas Gore
mykin jau rezignavo, o jo 
vietą užėmė Sturmer, narys 
valstybes tarybos. Goremy
kin buvo didelis atžagarei
vis, bet Sturmer bus dar di
desniu.
Goremykin išbuvo pirmuo

ju ministeri u nuo vasario 
1911 metų. Sakoma, kad ji
sai turėjo pasitraukti iš sa
vo vietos todėl, kad to reika
lu vo žemiečių suvažiavimas 
Maskvoje.

LAIKARAšTIS “PETRO- 
GRADSKI KURJER” UŽ

DRAUSTA LEISTI.
“Russkoje Slovo” lapkri

čio 21 dieną rašo: Ministe- 
rių taryba paliepė sustabdy
ti laikraštį “Petrogradski 
Kurjer”, nes jojo krypsnis 
valdžiai esąs ypatingai prie
šingas.

Dar daug laikraščių Ru
sijoj uždraus, nes, mat, kas 
išmintinga, tai valdžiai prie-' 
šinga.

LENKIJOJE.
Rusijos lenkų laikraščiai i 

daug rašo apie tai, kaip ap- ■ 
rūpinti apšvietos reikalai 
Lenkijoje. Pasak tų laik
raščių žinių, švietimo dar
bas Lenkijoje pastatytas ga
na gerai. Varšavoje be 180 
liaudies mokyklų, kame mo
kinasi apie 22 tūkst. vaikų, 
be visos eilės vidurinių ir a- 
matu mokyklų, atidengtos 
net 4 augštosios mokyklos: 
t J ni ve rsi te tas, Pol i tec h n i k u ■ 
mas, dailės Akademija ir 
Konservatorija.

Kituose miestuose be se 
niau buvusiu mokyklų ati 
dengta nemaža naujų.

Visose mokyklose, taip že 
mesnėse, taip vidurinėse ii 
augštosiose mokslas eina 
lenku kalba. Vokiečiu kal
bai vidurinėse ir augštosiose 
mokyklose paskirtos tik 
tam tikros valandos.

švietimo reikalais dau
giausia rūpinasi “Apšvie
tos skyrius” prie Varšavos 
piliečių komiteto. Daug 
patarnavo ir dirbanti Var
šavoje ‘Liaudies Universite-1 
tų Draugija”, kuri taiso | 
mokslo, visuomenės ii’ dai-, 
lės paskaitų, taiso skaityklų, I 
liaudies teatrų, leidžia pras
tiems žmonėms laikraščių ii’ 
knygų.

“Gazeta Poranna” rašo, 
kad Varšavoje labai vargstą 
p rasti darbininkai. Iš ()0 
tūkstančiu Varšavos darbi
ninkų beveik pusė negauną 
darbo. Apie 10—11 tūks
tančių bedarbių gauną kas
dien po 10 kap. pašalpos, gi 
19—19 tūkstančiu atsidūrė *
be jokių lėšų.
bedarbių skaičius dar padi- 
dėsias.

Vokiečiu buržuaziški laik
raščiai džiaugiasi, kad, esą 
karei prasidėjus, bedarbė 
žymiai sumažėjo. — Ir tie
sa, kur čia tau nesumažės, 
kad didžiuma darbininkų iš
varyti į karę.

Iš Lietuvos.
Naujai iščjusis Petrogra

de pirmeivių laikraštis 
“Naujoji Lietuva” sako, kad 
A. Bulota gavo laišką iš vie
no artimiausiu “Lietuvos 
Ž-nių” bendradarbiu—Jur
gio šaulio, kuris, užplūdus 
vokiečiams, likosi Vilniuje. 
To laiško turinį męs čia ir 
paduodame.
“Gerbiamas Tamsta!

Vos dabar tegaliu duoti 
tamstai žinią apie mus,kuo
met kaipo Vilniaus ir Kauno 
gubernijų piliečių Komiteto 
įgaliotinis esu atvykęs Ber
lynan, kad parūpinti maisto 
gyventojams. Su Vilniumi 
privatiniams žmonėms pač
ia susinešti nebuvo galima. 
Man tamsta rašykie tokiu 
adresu. (Nurodomas Vydū
no adresas Tilžėje.— Red.). 
Rašyti reikia vokiškai.

Vilniuje viskas tvarkoje. 
Taip pat tamstos butas. Męs 
esame priėmę butan dar p. 
Šlapelienę su dvejetą vaikų, 
tai dabar visas butas mūsų 
užgyventas. (P. Šaulys gy
vena A. Bulotos bute. R.)

Pabėgėlių prieglaudos(kal- 
bama apie pasilikusią Vil
niuje prieglaudą, kurią Lai
svosios Ekonominės Draugi
jos lėšomis užlaikė Žemai
tė), jau nebėr, nes visi žmo
nės išvažinėjo savo namuos- 
na. Šalyje vargo visgi yra 
ir žmonės pašalpos reikalu 

• •

Gerų dienų tamstos žmo
nai ir p. Žemaitei.

Viso labo.
J. šaulys”.

Rytų banko skyrius Kaune 
bei Vilniuje.

“Dabartis” rašo:
“Praneša, jog Rytų ban

kas prekybai bei pramoniai 
Poznaniuje bei Karaliau

čiuje) [Ostbank fur Handel 
md Gewerbe] netrukus į- 
teigsiąs savo skyrių Kau
le. Ketinąs įsteigti skyrių 
ir Vilniuje, kame jau pir
mieji darbai tam reikalui e- 
są pradėti.

Blaivios dienos Sibire.
Pirmaisiais šių metų 9 

mėnesiais Irkutske surašyta 
2605 skundai dėl slapto svai
ginamųjų gėrymų dirbimo 
bei pardavinėjimo. To ne
bojant, slaptas dirbimas 
svaiginamų gėrymų Sibire 
pa vėjingai auga.

ATŽAGAREIVIŲ AGITA
CIJA PRIEŠ BRANDEIS.

Prezidentas Wilsonas no
ri paskirti garsų Bostono 
juristą Brandeis į augs- 
čiausio teismo teisėjus. Vi
sos Amerikos atžagareiviai 
sujudo prieš Brandeis. Jie 
protestuoja prieš jo pasky
rimą.

Amerikos pirmeiviai šim
pa t i z u() j a B ra n dei s.

Žiemos metu SUOMUS VARU VERSIĄ
KAREIVIAUTI RUSIJAI.

Laikraščio “Frankfurter 
; Zeitung” korespondentas 
Stockholme esąs patyręs iš 
pasitikimos versmės,kad ca
ras pasirašęs slaulą įsaky
mą varu varyti kariumenėn 
luomus nuo 18 metų am* 
žiaus. šito įsakymo vykini- 
mas veikiai prasidėsiąs. t/
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So. Bostono klerikalų 
jgeltonlapis pritaria ponui 
Gompersui, jog Amerikai 
visgi reikia ginkluoties. Jei
gu taip, tai principe tarpe 
mūsų klerikalų ir ammuni- 
cijos patriotų nėra skirtu
mo.

Dar 1914 metais preziden
tas Wilsonas ir laivyno mi- 
nisteris Daniels sakė, kad 
Amerikai nereikia ginkluo- 
t’ies, nes jai negręsia pavo
jus.

Iš kurgi dabar kilo tasai 
pavojus. Juk Europos tau
tos dabar daug silpnesnės, 
negu jos buvo 1914 metais.

Pilnai suprantama, kodėl 
ammunicijos fabrikantai 
taip trokšta karės, 
jiems, nelyginant ta 
gaus rasa. Žiūrėkite: 
karę Bethlehem Steel
seras pa rsi duodavo už $30.

Karė 
dan- 
prieš 

Co.

Schwabb nuvažiavo į Lon
doną ir gavo užsakymų. 
Serai pradėjo kilti, šiandien

seras ant biržos pakilo iki 
$479.

Pieno upė kisieliaus 
krantais.

TURIM PAAIŠKINT.
“Nauja Lietuviška Cei- 

tunnga”, labiausiai išsiplati
nęs laikraštis Prūsų Lietu
voj. tvirtina, kad —

čion iškasimo ir kitus kaš
tus, turėsime $2.60.

Už kiek gi, vidutiniškai 
tonas anglių parsiduoda? 
Tų dalykų žinovas Moody 
sako, kad vidutinė kaina to
no anglių siekia $3.65. At
metus išlaidas, gausime gry
no pelno, kuris liekasi Rea
ding Companijai $1.04.

Aukso laikai dėl anglių 
trusto.

Moody apskaitliuoja, kad 
Readingo kompanija turi 
kasmet daugiau nei pusde- 
šimto miliono dol. pelno ant 
70 milionu stocko.

Dabar pažiūrėkime, kaip 
kompanija plėšia darbinin
kus. Garsusis Pennsylvani- 
jos universiteto profesorius, 
dabar jau pavarytasai Scott 
Nearing sako:

“Trečdalis mainierių gau
na nuo $500 iki $600 per me
tus.

Viena penkdalis gauna 
nuo $500 iki $700 per metus.

Dar viena penkdalis gau
na tarpe $400 ir 500 į me
tus.

Trįs ketvirtdaliai mainie
rių gauna nuo 400 iki $700 į 
metus.

Prie šių laikų brangeny
bės, suprantama, tų algų 
neužtenka žmoniškam pra
gyvenimui.

Lawrence, Calumet, Tri- 
dad, Roosevelt, Wheat- 
land, Ludlow, kur sulyg 
prisiektų liūdyjimų įvyko 
tokių dalykų, jog galima 
paabejoti, ar męs gyve
nam laisvoj Amerikoj”.

Toliaus autorius, pasirem
damas industyialės komisi
jos raportais, vaizdingai 
piešia nepakenčiamą ateivių 
gyvenimą Wheatlande, Cali- 
fornijoj, kur 1913 metais į- 
vyko riaušįs apynių rinkėjų. 
Ateiviai gyvena baisiai ne- 
sanitariškose kempėse.

Daugelis mainui miestelių 
yra po visiška kompanijos 
kontrole. Saliūninkai, kuni-

nijų bernai.
Ateivis eksploatuojamas 

be mielaširdystės. Atvykus 
jam Amerikon, daugybė į- 
vairių agentų jau’ tykoja 
patuštini jo kišenių. Jų 
nieks nepamokina jo gimto
je kalboje.

išrinkti bendri aukų rin-’riausiai išpumpuot pilvą ir išgeria kaušo.
kimo komitetai, suside- išmazgot jį. Jei ligonis alp-1 Kepenįs yra vienas orga- 
danti iš įvairių vietinių sta, reikia trinti jo rankas nų, kuriame alkoholis daro 
draugijų atstovų. Tie ko- j jr kojas ir dėt prie jo kūno žvmias permainas, 
mite tai beveik išimtinai: -- - - • -
siuntė ir tebesiunčia au
kas į L. Š. F. centrą; kur 
bendrieji komitetai nepri
tarė L. Š. Fondui, tenai jie 
arba atsisakė pritarti ir 
kitiems fondams arba, ne

ilgai gyvavę, suiro. Reiš
kia, bepartyviški organi
zacijų susivienyjimai tik
tai į L. Š. F. žiūrėjo, kaipo 
į bepartyvišką įstaigą, 
užsitarnaujančią jų užsi-

tikėjimo”.

“Naujienos” sako teisybę. 
Aukų L. Š. F. dėję ne vieni 
patįs socialistai ir su tuo 
faktu reikia skaityties. An
tra vertus, L. Š. F. sutvėrė 
Brooklyno seimo delegatai 
ir todėl męs neturim teisės 
pavesti jį Sąjungos globai.

Prie progos, “Naujienos” 
daro dar šią, labai vykusią, 
pastabą:

Alko- 
šiltus daiktus (prosus, karš- holiko kepenįs yra labai pa
tam vandeny pamirkytas 
skaras ar ką kitą). Jei li
gonis kelia perdaug triukš
mo ir bepročiauja, reikia į 
jo mėsas įčirkšti apomorphi- 
no, kuris padaro koktumą ir 
verčia vemti ir greitai ligo
nį nuramina. Bet tai tik 
daktaras gali padaryti, • to
dėl keliant vestuves, krikš
tynas ir kitus balius, reikia 
ir su daktaru susitart. Tą
symas irgi gali būti sustab
dytas morphinu bei kitu pa
našiu vaistu. Reikia ligonį

Ką saku kunigai?

Visi jau žino, jog popie
žius “rūpinasi” sulaikyti ka
rę. Taipgi visiems žinomas 
ir sulaikymo būdas — pa

baldos. Žino ir tai, kad 
sidaugina, kepenų celės pra- prezidentas Wilsonas nese- 
deda išsigimti į taukus, niai buvo įsakęs visiems A- 
kruopuotos mėsos auga,kaip merikos kunigams atlaikyti 

kiekvienam uždegime, pamaldas, kad karė pasi-

našios į syphilistiko kepenis. 
Abiejuose atsitikimuose ri
ša ntieji audimai žymiai pa-

ir

“Amerikos laiškai stovi 
daugiausia anglų slūžboje 
ir platina visokius melus 
ir apskelbimus prieš vo
kiečius, ypačiai apie jų 
pasielgimą neprietelių 
žemėje. Juo palinksmin- 
gesnis dalykas, kad tarp 
Amerikos laiškų ir tokių 
rasties pradeda, kurie ir 

, tiesos žodžiui vietos duo
da. Prie šitų laiškų pri
klauso Amerikoj išleidžia
masis laiškas ‘Laisvė’....”

NORS VĖLAI, BET SU
PRATO.

“New York Tribune” pa
talpino visą eilę editorialų, 
kur zovada agituojama už 
“preparedness” ir šaukiama 
neužmiršti “Lusitanijos”.

vedė savo skiltis ispanų ka
rės veteranams, melsdamas 
jų išsireikšti apie kariško 
prisirengimo reikalingumą 
Amerikoj. Vienas iš tų 
teranu, Norman Talcott 
Greenwich, Conn., rašo:

ve-
is

su-

“Jeigu ateiviai nepažįs
ta teisių, tai kasgi yra 
“teisė” Amerikoje? Ry
miečiai turėjo savo teisių 
kodeksą. Męs gi turime 
netik begalinę daugybę 
federališkų įstatymų, bet 
ir nesuskaitomą galybę į- 
statymų kiekvienoje vals
tijoje. Kaipgi ateiviai 
gali susivokti tame įsta
tymų labirinte, kad net 
daugelis senų amerikie
čių nepažįsta mūsų įstaty
mu”, v

“ Fondų konkurencijoj 
(kurios taip troško tauti
ninkai), vadinasi, laimėjo 
ne socialistų organizacija, 
bet socialistu taktika, ku- 
ri išėjo iš socialistų mokė
jimo orijentuoties visuo
menės reikaluose. Dar 
Brooklyno seime socialis
tai užreiškė, kad jie aiš
kiai atskiria politiką nuo 
šelpimo dalyku ir todėl
pataria Šelpimo Fondą 
steigti ant grynai neutra
lių pamatų. Šito principo 
jie ir laikėsi, ir patyrimas

Chroniškas alkoholizmas.
Su šita liga prisieina kur 

kas tankiau susidurt ir ji 
daug sunkiau išgydoma, nes 
ligoniai neklauso ir progai 
pasitaikius vėl pradeda gir
tuokliauti.

Tūlos ypatos geria po bis- 
kį per ilgus metus ir nesi
mato jose žymesnių permai
nų, bet tokių ypatų nedaug.

prie įpratimonetoli veda 
gert daug. Bet ir gėrimas 
po biskį didžiumoj

Ačiū už komplimentą. 
Tiesa, “Laisvė” nėra germa- 
nofobų organas. Męs neka
rtam šunų ant Vokietijos 
žmonių ir neperstatom juos 
barbarais. Informacijų pa
rinkime apie karę “Laisve” 
eina absoliutiško bešališku
mo keliu. Bet visgi mūsų 
keliai su “N. L. C.” nesusi- 
siekia. Tilžės laikraštis se
mia visą savo politišką iš
mintį tik iš Vokietijos gene
ravo štabo pranešimų, o męs 
to niekuomet nedarėme ir 
nedarysime. Tolesniai: “N.

veda liuosavimo karę. Męs 
į tai netikini. “N. L. C.” 
mano, kad Lietuva gali 
laukti liuosybės tik iš Vo
kietijos malonės. Męs į tai 
netikini.

“Tiktai dabar aš 
prantu, kaip atsakyti šian 
klausiman, nes tik dabar 
man paaiškėjo tos ekono
miškos priežastis, kurios 
sukelia kares. Męs irgi 
manėme eina Ikmsuoti 
Cuba ir šaukėmes savo tė
vų palaiminimo, kurie pa- 
liuosavo juodus žmones. 
Bet ištikrųjų, męs karia
vome su ispanais tuo tiks
lu, kad padidinus Ameri
kos piniguočių įtekmės 
sferą. Ir kelis mėnesius 
po to, kaip męs paliuosa- 
vom Cubą, mus pašaukė 
karė n, kad pavergus Fili
pinus. Visa tai buvo da
roma piniguočių naudai, o 
paprastiems amerikie
čiams nėra iš to jokios 
naudos”.

O jeigu dabar męs būsim 
pašaukti prie ginklo?

Reikia pripažinti, kad tai 
teisybė. Ateiviai mažai ap- 
sipažinę su įstatymais ir ant 
tos dirvos juos išnaudoja 
mekleriai ir šunadvokačiai.

Juos, ateivius, kaltina ir 
nemorališkume. Ponia 
Ross savo knygoje “The Old 
World in the New” (senas 
pasaulis naujame) pasako
ja apie tūlą miestą vakaruo
se. Miestas turi 26,000 gy
ventojų, iš jų 10,000 ateivių. 
Mieste viešpatauja ištvirki
mas, girtuoklystė; gyvena
mosios triobos netikusios,be 
sanitariškų ii* hygieniškų į- 
taisu. Ji tame kaltina at
eivius, bet ne tą daugumą, 
kuri susideda iš amerikie
čių. Ta dauguma galėtų 
viską savaip įtaisyti, jeigu 
tik norėtu, 
torius:—

gumą. Būtų tad labai 
keista, jeigu socialistai 
dabar išsižadėtų jo ir im
tų nesąmoniškai mainyti 
visus dalykus, kaip daro 
tautininkai”.

Alkoholizmas

au-

ig-
Jie

“Męs, amerikiečiai, 
noruojame ateivius, 
mums reikalingi tik fab
rikuose. O už fabrikos 
vartų męs stumiam juos į 
Mažąją Italiją, į Vengri
jos Skylę ir tt., kur jie 
gyvena savotišku gyveni
mu, n esu si du rda m i su 
vilizuotu pasauliu”.

Kadangi “Laisvėj” skaity
tojai diskusuoja klausimą 
apie gįmmą ar ne gėrimą 
svaigitt^fgių gėrynių, tad 
patogus laikas yra paminėti 
ką nors apie alkoholio pada
romas ligas.

Jis nusilpnina kūno veik
lumą, nes užima taukų vietą 
ir sumažina degimą. Aišku, 
kad kūnas lieka lengviau 
prieinamas visokiom ligom, 
ypač džiovai, plaučių užde
gimui, inkstų uždegimui ir 
kitom. Bet apie tas ligas, 
kurioms jis padeda bujot, aš 
čia nekalbėsiu, kalbėsiu tik 
apie patį alkoholizmą, kaipo 
ligą.

žmonių 
vadinasi 

chronišku alkoholizmu.
Čia aš paminėsiu kelias 

permainas kūne, padaromas 
alkoholio.

Labiausiai jis veikia ant 
nervų. Vieni nervai yra dėl 
jautimo, kiti dėl judėjimo— 
ir abeji lieka užgauti. Ne 
tik darbo atsakančiai, negali 
atlikt chroniškas alkoholi
kas, nes jo muskulai, akįs, 
ausįs nedirba atsakančiai, o 
ir kiti jo kūno veikimai lie
ka sutrukdyti. Mat, nervai 
susineša su kiekviena kūno 
dalim ir jie išduoda paliepi
mus veikti vienaip ar kitaip. 
Kada jie lieka alkoholiu už
nuodyti, jie negali palaikyti 
kūno tvarkoj. Raumenis 
pradeda valandomis neklau
syt, drebėti. Galite matyt, 
kaip alkoholiko pirštai dre
ba, ypač ryte, kol jis negau
na įsigeri. Liepkite iškišt 
liežuvi ir matysite, kaip jis 
juda ir negali būt ramiai pa
laikytas. Daugelis ir protu 
nieko negali pradėt dirbt, 
kol neišgeria jų dozos. Y- 
pata lieka pikta, greitai su
erzinama, greitai užmirš
tanti, doros stovis pas ją 
sparčiai puola žemyn. Ji

tymas išnyksta arba yra pa-, 
viršutinis ir kartais pamiši-

ci-

NE VIEN ANGLIAKA
SIAMS ŽINOTINA.

Paskutiniame “Pearson’s 
Magazino” num. Wm. Lea- 

. vitt Stoddard praneša įdo
mių faktų apie anglių trus- 
ta, kuris nominališkai vadi- 
nasi Reading Company. Ka
dangi mūsų angliakasiai 
rengiasi prie didžios kovos 
šį pavasarį, tai ypatingai 
jiems bus reikalinga patir
ti ką rašo Leavitt Stoddard.

Svieto akyse Readingo 
Comp. akcionieriai gauną 
septintą procentą ant įdėto 
‘kapitalo, bet tai tik svieto 
akyse. Faktiškai, gi pelnas 
yra kur kas didesnis.

Produkcija vieno tono an
glių kaštuoja $1.34. Kiti į- 
vairųs ekspensai siekia ne
daugiau, kaip 53 centų. To
kiu būdu daugių daugiausia 
tonas anglies kaštuoja $1.87. 
Nugabenimas vieno tono an
glies ant rinkos apsieina vi
dutiniškai 73 c. Pridėjus

“Tai tik todėl, kad už
kariauti naujus eksploa
tacijos laukus Rockefelle- 
riams ir Guggenhei- 
mams... Jeigu męs ka
riausim Europoj, tai tik 
todėl, kad apginti intere
sus Amerikos ammunici- 
jos dirbėjų ir bankierių”.

Teisingai pasakyta.

PRADEDA SUPRASTI 
ATEIVIŲ VARGUS.

Frances Kelio r, žinomas 
“Anlantic Monthly” rašyto
jas atkreipia atydą plačio
sios Amerikos visuomenės, 
kaip mažai ji rūpinasi atei
viais. Rašytojas teisingai 
tvirtina, kad dabartiniai at
eiviai labai nesvetingai su
tinkami šioje šalyje. Atei
vius eksploatuoja. Ir ne 
vien tik ateivius galima kal
tint už tas blogas sąlygas, 
kurios užeinamos daugelyje 
miestų ir miestelių.

DeL L. š. FONDO.
Socialistų spauda vis 

biau pradeda rūpinties Lie
tuvos Šelpimo Fondo reika
lais. “Naujienos” perspaus
dina tilptisį “Laisvėje” gerb. 
Chicagiečio straipsnį, kuria
me buvo agituojama pada
ryti L. š. F. party viška į- 
staiga po L. S. S. kontrole. 
Kaip žinoma, “Laisves” red. 
tam sumanymui nepritarė. 
Atsiliepdamos pakeltuoju 
klausimu “Naujienos” sako:

la-

“L. Š. Fonde, tiesa, dir
ba daugiausia socialistai, 
į jį aukauja daugiausia so
cialistai ir socialistų pri-

“Pas mus jau buvo

ri, pasidčkavojant tauti
ninkų agitacijai, kaipo į 
socialistišką įstaigą, — 
bet jisai visgi nebuvo ir 
nėra socialistiškas fondas, 
ir žymiam laipsnyje tiktai 
dėl šitos priežasties jisai 
turėjo tokį palyginamai 
gerą pasisekimą”.

“Visoje eilėje lietuvių 
kolonijų, kaip žinia, buvo

Staigusis alkoholizmas.
Yra tai, lietuviškai sa

kant,' apsigėrimas, kada 
žmogus išgeria daug alko
holio (degtines, vyno, alaus 
ar kokio kito alkoholinio 
gėrimo.) Ypata tuomet nė
ra normališka ir męs vadi
name ją ligoniu. Muskulai 
neveikia su tarty j, įvyksta 
proto betvarkė, nervai lieka 
apimti ir ypata įpuola į ap
svaigimą. Akįs (lėlutės) iš
siplečia, veidas pradžioj pa
rausta ir sykiu lieka mels
vas, kvėpuoja giliai, bet re
tai. Dvasia jo turi alkoho
li nį koktu kvapą. šiluma 
žymiai nupuola; kartais ji 
pasiekia tokį žemą laipsnį, 
kad k i to se 1 i go se ž m o gu s 
mirtų prie'jos. Paprastai 
turi būt 98 laipsniai šilumos, 
o staigiame alkoholizme ji 
nupuola kartais iki 25.Stai
gusis alkoholizmas padaro 
savo veikmės laipsnį ant tū
lų kūno organų, kas bus pa
minėta aprašant chronišką
jį alkoholizmą.

niškų alkoholikų patenka į 
beprotnamius. Epilepsija 
arba nuo nervų paeinantis 
nuomarulis gali įvykti, bet 
pradėjus negeri jis tankiai 
išnyksta.

Anatomiškų permainų 
nervuose nėra galima matyt 
nuo alkoholizmo, bet nervų 
veikimas yra taip sudėtinas 
ir taip savotiškas, kad męs 
negalime tikrint, jog juose 
neįvyksta matyt negalimos 
atmainos. Kas link smegenis

arachnoid lieka balzganes- 
nė ir storesnė, išruoža viniai

Gydymas.
Gana tyro oro. Priverti

mas išvemti. Pats ligonis 
gali p aku te n t pirštu ir iš
vems, bet jei jis yra mažiai! 
ar daugiau sustingęs ir ga
lima tikėtis pavojaus, ge-

nenormališkumas< baigtų. Ir visi kunigai, a- 
kis išvertę, meldėsi. Tas 
jau buvo, tą visi žino. Bet 
daugelis gal dar nežino, ką 
kunigai patįs mano ir sako 
apie karę. Taigi čia bus 
biskutis apie tai.

Neperseniai Chicagos 
“Continental” išsiuntinėjo 
Suvienytų Valstijų Presbi- 
terijonų kunigams užklausi
mus, kaip jie žiūri į valsty
bės apsiginklavimą. Klau
simai buvo:

1) Ar jūs sutinkat, kad 
Suvienytos Valstijos visiš
kai nusiginkluotų?

Atsakymai: sutinka 95 
kunigai, nesutinka—305, su
silaiko 29 kunigai.

2) Ar jūs pripažįstat rei
kalinga tokią armiją ir lai
vyną, kas skaičiaus ir spė
kos prasmėj galėtų atmušti 
paprastą užpuolimą, kolei 
liktų suorganizuotos naujos 
spėkos?

Atsakymai: sutinka 
kunigai, nesutinka—60,

leidžia tulžies daliai išeit į 
kraują ir tūli alkoholikai lie
ka gelsvi; netoli visų akįse 
matote gelsvumo. Akįs pa
prastai yra vandeniuotos, 
kraujo pilnos. Ant veido, 
o ypač ant nosies mažos ve
nos išsipučia ir padaro ne
gražų reginį, kuris kartais 
gali būti p rimtas už kokią 
kitą ligą.' Viso kūno arteri
jos (gyslos) pereina išsigi
mimo laipsnį ;jų sienutės pa
prastai yra valkios ir tąs- 
lios, bet dabar lieka lyg ir 
kremzlės padarytos ir kie
tos. Nuo arterijų sukietėji
mo seka daug pavojų, ko čia 
neaprašinėsiu. Žmogus 
tuomet gali skaitytis pase
nęs, nors metų ir mažai tu
rėtų. Širdies išsiskėtimas 
irgi neretai priklauso nuo 
alkoholizmo.

inkstams, tikrai negalima 
pasakyt. Didžiuma alkoholi
ku turi chroniška inkstu už
degimą, vienok tūli tyrinė
tojai sako, jog tai gali paei
ti nuo kitų ligų ir jog dauge
lio alkoholio vartotojų inks
tuose nerasta didelių 
mainu. 4-

Vienintėli

SU-

kad

per-

dėl

atpratinimas gert alkoholį. 
Palikti ligonį namie, jis ne
iškentės negėręs, todėl rei
kia padėt į tinkamą ligon- 
butį ar kitą įstaigą. Sun
kiausiai atsieina pradžia. 
Ligonis meluoja, prisimeta 
mirštančiu ir kitką daro, 
kad tik gavus alkoholio. Ge
ras oras, geras maistas, už- 
interesavimas kuomi nors 
yra geri vaistai. Jei ligonis 
nemiega atsakančiai, dakta
rai kartais duoda bromino 
druskos, bet ypatiškai aš e- 
siu priešingas tam, nes be

ilsimo, vienos-kitos nakties 
nemiegojimo, o brominas 
turi negeras pasekmes pas
kui. Dėl drūtumo duodami 
įvairus tonikai. Bet svar-

tų įstaigoj ir pilnai atpras
tų nuo gėrimo.

Kai kada matyt laikraš
čiuose apgavikus besigarsi- 
nant, jog jie prisiunčia vais
tus nuo girtuoklystės kaip 
kitaip išgydą. Tai yra ne
daugiau ir nemažiau, kaip 
apgavystė.

Kitą syk? pakalbėsiu apie 
da sunkesnę alkoholio daro
mą ligą.

A. Montvidas. 
Medicinos studentas.

ABUDU LAIMĖS.
Kuomet Bavarijos kara

lius Liudvikas pasveikino 
Vokietijos imperatorių Vi
lių su gimimo diena, tuomet 
Vilius, atsakydamas Liud-

3) Ar jūs tikit į tai, 
militaris lavinimas Ar 
kos jaunų bernukų gali iš
vystyti juose norą ir smagu
mą kariauti?

Atsakymai: sutinka 115 
kunigų, nesutinka—279, at-

4) Daleidžiant, kad kiek-

reikalinga,—ar jūs tikit, jog 
Suvienytų Valstijų pareiga 
yra palaikyti domon, kad 
gali užpulti tokia valstybė, 
kuri neatkreipia atydos į 
mūsų altruistišką užsilaiky
mą?

Atsakymai: taip—76 ku
nigai, ne—278, susilaiko iš
sireikšti—47.

5) Jei jūs manote, jog 
męs turime imti tai domon 
ir prie to prisirengti — tai 
kokia prisirengimo politika, 
jūsų nuomone, yra geriau
sia?
Ant to klausimo buvo daug 

įvairių atsakymų. Vienok 
didesnė dalis pritaria pre
zidento Wilsono pienui.

Iš to jau matosi, kad tar
pe minioms skelbiamų žo
džių ir jų pažiūrų, yra di
delis skirtumas. Jie eina 
už apsiginklavimą, kapita
listų klesos interesų apgir’ 
mą. Tat neįstabu, kad to' 
Rockefelleris ir kiti darbi
ninkų ’šnaudotojai "emia 
bažnyčias, aukaudami dide
les pinigų sumas neva Kris
taus mokslo išplatinimui. *

B.

na tankiai įvyksta nervų 
uždegimas nuo alkoholio. 
Tūli tyrinėtojai aprašo per
mainas visoj nervų siste
moj nuo alkoholio, bet tai 
da nėra pripažinta.

Alkoholiko liežuvis visada ja nuveiks visus priešus ir! vienuolynų

ačiū už

IR VIENUOLIAI KA
RIAUJA.

Karės sukuriu pakliuvo 
taip vadinamas “Afonų 
šventasis kalnas”. Afonų 
kalnas—tai šventinyčia viso 
pravoslaviško pasaulio. Ant 
šio kalno, kaip žinoma, Ser
bijos, Bulgarijos ir Rusijos 
vienuoliai pastatė vienuoly
nus.

Dabar, kaip pranešama iš 
(Rumunijos^ 
i eina di- 

Bulgarijos 
i vienuoliai už

puolė ant serbų vienuolyno 
ir pradėjo atakuoti. Ser
bai nepaprastai narsiai gy
nėsi. Ir tik tuomet tapo 
pergalėti, kuomet bulgarai 
padegė dalį vienuolyno.

• Sudegė senovės istoriškas

sveikinimą su gimimo die-! Bucharest*) i 
na. Aš tikiu, kad su dievo tarpe vienuolių 
pagelba mūsų narsioji armi- džiausią karė.

apsivėlęs, pilvas jo varva ir męs šią karę laimėsime. Męs 
trukdo maisto priėmimą ir kovojame apgindami savo 
malimą. Nestebėtina, kad šalies garbę ir laisvę”.

ba darosi koktu po

malimo, tai paleidimas gali 
sekti, bet tankiausiai vidu
riai esti užkietėję. Alaus 
gėrėjai gauna nudribusį pil
vą ir paprastai visi alkoholi
kai jaučiasi sudribę, kol ne-

Anglijos karalius, kalbė
damas parlamente pasakė:

“Jau aštuoniolika mėne
sių’, kaip, kovoja mano ka
reiviai išvien su talkininkų i budinkas, pastatytas 14-tam 
kareiviais, kad iškovojus 
Europos gyventojams lais
vę. Aš esu

Tai matot, ir “Jėzaus a- 
persitikrinęs, 'paštalai” kraują lieja daba 

kad dievas mums padės ir tiniam Europos pašėlimo si 
męs šią karę laimėsime”. kury.
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J. W. Gunn.

Žmogaus prigimties 
žmoniškumas.

(Pabaiga).
Socializmas duos žmonėms 

geras aplinkybes.
Socializmo misija yra tą 

viską permainyti ir duoti 
žmonėms geras aplinkybes. 
Lygiai kaip blogos dabarti
nės draugijos aplinkybės 
drąsina blogiausias žmo
gaus prigimties ypatybes, 
taip socializmas, suteikda
mas geras aplinkybes, pa
drąsins geriausias žmogaus 
prigimties ypatybes. Soci
alizmas pakeis individualiz
mą ir lenktiniavimą koope
racija ir bendru pasistengi
mu. Žmonių gyvenimui rei
kalingi daiktai taps sociali- 
zuoti. Žmonės bendrai tuos 
daiktus valdys ir jais nau
dosis. Pragyvenimo dary
mas pasidarys visuomeniš
ku, o ne individuališku’*vei
kimu. Gyvenimo reikalai 
rūpės visiems lygiai ir kiek
vieno gerbūvis bus neišveng- 
tinai surištas su platesniu 
visų gerbūviu. Bendri inte
resai ir reikalai arčiaus 
žmones suvienys tarp savęs, 
o to pasekme bus tikroji 
žmonių brolystė.

Socializmas užbaigs išnau
dojimą.

Socializmo laike žmonės 
negales įgauti turto jo neuž
dirbę. Kiekvienam gyvento
jui bus paskirta atlikti ben
droj draugijos darbavietėj 

kią nors naudingą tar
nystę; ir kiekvienas gaus 
pilną už savo darbą atlygi
nimą. Nei vienas žmogus 
negalės pralobti arba gauti 
ką nors uždyką, nes nei vie
nas neturės nuosavių pra
monės mašinerijų,, nes tok
sai turėjimas (labai* ir yra 
tu neuždirbtu turtu šaltiniu.

Socializmo gadynėje kiek
vienas žmogus turės prisidė
ti draugijai kuo nors nau
dingu. Kiekvienam žmo
gui bus padrąsinama ir pri- 
gelbiama išplėtoti ir tobulin
ti visą, kas tik bus jame ge
riausio. Teisingas darbas 
bus atlyginamas, gerbiamas 
ir statomas visokio pasiseki
mo idealu. Augščiausia 
garbė klius tam, kuris dau
giausiai padarys dėl kitų, 
kuris atliks didžiausį savo 
artimiems patarnavimą. 
Žmonės nuolat bus ragina
mi dirbti, veikti. Tuomet 
bus tikru džiaugsmu bend
rai varyti pirmyn visuome
nišką darbą, tveriant gerus, 
naudingus ir gyvenimą duo
dančius daiktus, kurie pada
rys gyvenimą geresniu ir 
žmones laimingais.

Socializmas padarys žmo
gaus prigimtį žmoniška. So
cializmo laike nebus skurdo, 
kad gundyti žmones prie ne
teisingų pasielgimų. Proga 
dirbti ir džiaugtis savo dar
bo vaisiais bus atvira kiek
vienam. Gyvenimo smagu
mai, pertekliai ir linksmy
bės bus visiems prieinami, 
kadangi visi dalyvaus jų su
tvėrime. Tuomet nebus iš
teisinimo nežiniai, skurdui, 
bedarbei ar prasižengimui. 
Draugija visiems savo na
riams parūpins pilną moks
lą, taip kad visi būtų lygiai 
gerai aprūpinti ir galėtų a- 
tiduoti visuomenei viską, 
kas tik juose bus geriausio. 
Tuomet nebus melagingų 
draugijos laipsnių, kad skir
styti žmones ir kenkti tei
singiems žmonių santi- 
kiams. Naudingas darbas 
bus visasvietiniu ženklu,ku
ri s suteiks žmogui vertę ir 
pagarbą. Žmonės draugaus 
viens su kitu laisvai ir pri
gimtai, sulyg savo prigimtų 
patraukimų. Žmogaus pri

gimtis nebus tobula, bet ji 
bus žmoniška ir daug geres
nė, negu dabar. Socializ
mas padarys žmogaus pri
gimtį žmoniška.

Aš turiu užtektinai, pasi
tikėjimo į žmoniją, idant ti
kėti, jog tokia sistema yra 
galima ir praktiška. Aš ti
kiu, jog socializmo dvasia, 
kuri yra darbo ir pagarbos 
dvasia, pasirodo geriausių 
vyrų ir moterų gyvenimuo
se ir yra pasislėpusi visų vy
ru ir moterų širdįse. Aš ne
tikiu, jog žmogaus prigimtis 
neleis socializmui įvykti', 
b riešingai, aš tikiu, jog 
žmogaus prigimtis, reika- 
iimdama liuosesnės ir augš- 
tesnės išraiškos, galų-gale 
įvykdins socializmą. Vis
kas, ko žmogaus prigimčiai 
reikia, tai dauginus išmin
ties, (langiaus pažinties.

Vertė J. Stropus.
(Iš “Appeal to Reason”)

Blogas apsireiš
kimas.

Saužudystė ir užmušine- 
jimas Suvienytose Valstijo
se pradeda priimti epidemiš
ką pobūdį. Saužudysčių 
skaičius per pereitus metus 
augo su kiekviena diena ir 
pabaigoj metų pasiekė iki 
šiol negirdėtą skaičių — bu
vo net 14,180 saužudysčių.

Bloga sveikata buvo prie- 
žasčia 1190 saužudysčių, 
proto sumišimas buvo prie
žasčia—580 saužudysčių, ne
laiminga meilė buvo prie- 
žasčia — 536 saužudysčių, 
šeimyniški nesutikimai — 
965 saužudysčių.

Nusišovimas labiausia iš
siplatinęs būdas. Nusišovė 
5867 ypatos; nusinuodino į- 
vairioms rūgštims 3,982, gu
zu užsitroškino — 2,063 y- 
patos.

U ž m u š ė j y sč i 11 skaičių s
Suvienytose Valstijose pe- 
i eitais metais sumušė pa
saulio rekordą;, buvo net 
9,230 užmušėjysčių, kurių 
priežasčia daugiausia buvo 
susipykimai.

“The New York Call”,pa
duodamas tas skaitlines, pa
stebi, kad Europos karė yra 
priežasčia saužudysčių ir 
u. ž m u šė j y sč i ų pasidaugini
mo. Kur kasdien Europoj 
nužudoma 30,000 žmonių, ir 
kur 100,000,000 žmonių čia, 
Amerikoj, kasdien apie tai 
kalba, ten negali tas pasilik
ti be įtekmės. Žymus fran- 
cūzų psichologas LeBon ka
da tai rašė, kad minios idė
jos, sentimentas ir perstik- 
rinimas yra taip limpanti 
spėka, ką galima prilyginti 
prie mikrobų. Tas veikia net 
iš tolumos po to nusakymo 
įtekme, kas duoda visų pro
tui vienodą krypsnį. Eu
ropos minių skerdynės daro 
tokią pat įtekmę, kokią da
rė reakcijos minių skerdynė 
Rusijoj po 1905 m., kada ten 
prasidėjo tokia pat saužu- 
dystės epidemija, kokia da
bar siaučia Amerikoj. B.

ŠVEICARIJOJ SUKILI
MAS PRIEŠ VOKIETIJĄ.

Lausannoj, Vokietijos 
konsulis iškėlė vėliavą, kai
po pagerbimą kaizerio gi
mimo dienos. Įniršusi mi
nia nuplėšė Vokietijos vė
liavą ir šaukdama: “šalin 
su šnipais” maršavb gatvė
mis. Tvarkos vykinimui pa
šauktas batalionas kareivių.

Naudingos infor 
macijos.

NAUJA SPROGSTANTI 
MEDEGA.

Vienas Danijos inžinie
rius V. Nilsen neseniai išra-

Gui de Maupasant.

Bereikalingas Gražumas.
Vertė švenčioniškis.

do naują sprogstančią me- 
degą, kurią pavadino aero- 
litu. Darant bandymus ae- 
rolitu, pasirodė, kad jo nai
kinimo spėka tokia didelė, 
kaip dinamito. Bet gi iš ki
tos pusės aerolitas turi daug 
gerų ypatybių, nes nereika- tą kambarį ir visą dieną ten praleido.

joj, kuris randasi ant Co-* Jauja tokios didelės priežiū-

Dėl parankesnio lavinimo
si apšvietoj, patartina kiek
vienam New Yorko ir apie- 
linkių gyventojui lankytis 
šiose New Yorko viešose į- 
staigose:

Gamtos ir istorijos muzė-

lumbus Avė., 77 gatvė. Į- 
žanga uždyką. Paprasto
mis dienomis atdaras nuo 9 
vai. ryto iki 5 vai. vakaro. 
Nedėldieniais: nuo 1 vai. po 
pietų iki 5 vai. vakaro. Ka- 
i ai daveža 8-tos Avė. iki pat 
vietai.

Dailės niuzcjuj, kuris ran
dasi ant 82nd St. ir 5th Avė.

ros, kaip dinamitas, nes jis 
taip greit neužsidega; aero- 
litą galima be jokio pavo
jaus mėtyti ir daužyti su 
kūju; uždegtas gi jis rusa 
u lengvo, kaip dūrpos. Spro
gimas įvyksta tik tuomet, 
kada uždegama tam tikru 
būdu, pridedant truputį da 
kitokios medegos. Aerolito

Paskui grafienė pradėjo kalbėti su mo
kytoju ir su Miss Smith, glamonėjo savo 
kūdikius, džiaugės jais ir išrodė, kad ji lai
mingiausia pasauly. .

Po pietų grafienė išėjo su vaikais į ki-
Va- 

kare, kada reikėjo eit gult, ilgai ir karštai
bučiavo savo kūdikius, tartum ant visados 
su jais atsisveikindama. Paskui visus juos 
suguldė ir pati nuėjo Į savo miegamąjį 
kambarį.

Ji manė, kad dabar ateis jos vyras ir 
išpildys savo sugalvotus pienus—nužudys 
ją. Kadangi kambary nebuvo nei gyvos 
dūšios apart jos, tai ji įsidėjo į kišenių re
volverį, atsisėdo ir laukė, kada įeis į kam
barį vyras. Grafienė nusprendė ginti sa-

žiūri šaltai, nepersekioja, nešnipinėja ir ne- 
išmetinėja, vienok jo sieloj matosi paslėp
tas koks tai neramumas, kokia tai nelaimė, 
kuri jį labai kankina ir jis greitai pradėjo 
senti.

Draugai filosofavo kelias minutas apie 
tas paslaptis ir kančias, kurios gali užgim
ti viduriniame šeimynos gyvenime iš prie
žasties skirtingų nuomonių arba fiziškos 
antipatijos ir kurios pašalinėm ypatom yra 
nesuprantamos ir neaiškios.

Roge de Salen ilgai žiūrėjo į grafienę 
de Maskare, pagaliaus vėl prabilo:

—Ir ši moteris pagimdė septynis kūdi
kius? Nesinorėtų tam tikėti!

—Taip, bėgy vienuolikos metų. O pas
kui, sulaukus trisdešimts metų amžiaus, už
baigė tą gyvenimo bėgį, kad įžengus į visai 
kitokį, puikų, linksmą gyvenimo bėgį, ku
riam, rodos, dar greitai nesimato pabaigos.

—Nelaimingos tos moterįs!
—Kodėl tu jas vadini nelaimingomis?

Įžanga uždyką, išskiriant 
panedėlius ir pėtnyčias, nes 
šiose dienose reikia užsimo
kėti po 25 c. Paprastomis 
dienomis atdaras nuo ryto 
iki vakarui. Nedėldieniais 
—nuo 1 vai. po pietų iki 5 
vai. vakaro. Karai daveža 
“Fourth Madison Ave.”.

Inst Dailės ir Mokslo mu- 
zčjuj,kuris randasi ant Eas
tern Parkway ir Washing
ton Ave., Brooklyn, N. Y. 
'Paprastomis dienomis atda
ras nuo ryto iki vakarui. 
Įžanga uždyką, išskiriant 
panedėlį ir utarninką—šiose 
dienose reikia užsimokėti po 
25 centus.

New Yorko Centraliniam 
Knygyne, kuris randasi ant 
5th Avė. ir 42nd St. Kny
gyne, per pasidarbavimą p. 
V. K. Račkausko, randasi ir 
lietuviškų knygų. Knygy
nas atdaras nuo 9 vai ryto 
iki 10 vai. vakaro. Nedėldie
niais—nuo 1 vai po pietų 
iki 10 vai. vakaro. Skaity
mo kambarys ant pat vir
šaus, kuriame randasi 768 
vietos.

Bronx Parke, New York, 
kur randasi zoologijos dar
žas. Tame parke randasi 
5,000 įvairių žvėrių ir 1,000 
įvairių paukščių. Važiuoti 
reikia Bronx Park Express 
arba 3rd Ave. Elevated. At
daras nuo 10 vai. ryto iki 
saulės nusileidimui. Įžan
ga dykai, išskiriant panedė
lį ii* ketvergą.

Bronx Parke Botanikos 
Daržas labai puikus, yra iš 
viso pasaulio įvairiausių 
kvietkų; tame darže galima 
kasdien lankytis.

Aquariume, kuris randa
si Bateery Park, N. Y. Ten 
yra įvairiausių gyvų žuvų. 
Atdaras nuo 9 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro. Broadway 
karai priveža iki vietai.

Daugelis lietuvių pralei
džia liuosą laiką prie kazy- 
rų arba karinamose ir iš to 
neturi jokios dvasiškos nau
dos. Patartina, kad kiek
vienas liuosą laiką praleis
tų viršnurodytose įstaigose, 
nes ten daug ko žingeidaus 
galės pamatyti ir pasimo
kinti. K. L-kus.

“Tėvynė” S. L. A. istorijos 
skyriuj talpina štai ką: “Ro
tam išklausyta sekanti ra
portai: 1) iždo globėjo T. 
Paukščio, dėlei to, kad iš 
skaitlinių nebuvo galima 
nieko tvarkaus susekti, ra
portas priimtas tiktai kaipo 
dokumentas”.

Ir tą patį Paukštį (ypatiš- 
kai labai gerą, draugišką 
žmogų, be t kur yra klausimas 
apie raštus ir skaitlines, tad 
nuo pavietrės ir Paukščio 
apsaugok mus viešpatie)— 
tautiečiai net verkdami pir
šo į L. š. F. kasierius. Bet 
socialistai nekvaili. Dar ir 
šiandien tautiečių kasierius, 
Philadelphijos Seime ap
rinktas (socialistų kandida
tu buvo Dri Želvien), Teo
filius Dūda neatsilygino. 
Pažįstam męs tautiečių ro- 
kūndas!

Fritzas.

dirbimas dusyk pigiau atsi
eina, negu dinamito. Dani
joj jau įsteigta fabrikas dir
bimui minėtos sprogstančios 
medegos ii’ manoma neužil
go vietinė kariumenė aprū
pinti ae roli tu.

Kalbama, jog aerolitas 
bus didžiai naudingas skal
dyme akmeninių uolų arba 
anglių kasyklose, žodžiu, 
ten, kur dabar, panaudojant 
dinamitą, dažnai įvyksta ne
laimės. S.

GYVULIŲ LIGONBUTIS.
Iki šiol Kopenhagoje bu

vo vien tik žmonėms ligon- 
bučiai, bet pastaruoju laiku 
tapo atverta ir gyvuliams 
ligoninė palei Kopenhagos 
miestą. Tasai gyvulių ligon- 
butis (daniškai Dyrehospi- 
tal) užima geroką plotą že
mės, ten randasi puikus so
das “ligoniams” pasivaikš
čioti; abelnai viskas įtaisyta 
su paskutinės gadynės pato
gumais: čia randasi didelė 
ligoninės raštinė (kontora), 
maudyklė, chirurgiškas sky
rius su keliata kambariu o- 
peracijoms daryti, pagalios 
eina medicinos skyrius ir 
epidemiškų ligų skyriai, yra 
taipgi ir krematorija. Minė
tame ligonbuty gydys vien 
tik šunis ir kates. “Lais- 
\ ės” skaitytojai gal nesu
pranta manęs... nevienas gal 
pasakys, kad aš niekus 
pliauškiu!... Bet tai tikra 
teisybė—viena turtinga po
nia, didi mylėtoja šunų ir 
kaįių, užsigeidė atsižymėti 
ir paskyrė 80,000 kronų į- 
steigimui minėto ligonbučio, 
tikėdama, jog josios vardas 
įas vietą istorijos lapuose, 
kaipo “atsižymėjusios” ypa
tos. Daugelis pasipiktino 
tokiu tos šunų mylėtojos 
duosnumu, matydami tame 
bereikalingą pinigų mėty
mą, juo labiau, kadangi šio 
sunkaus laikotarpio bėgyje, 
kada viskas baisiai pabran
go, daugelis vargšų turi kęs
ti badą ir šaltį,o minėtai po
niai šunes su katėmis labai 
parūpo, negu žmonės, ku
riems dažnai netik ligonbu
ty j vietos, bet ir pastogės 
pritrūksta. ,S.

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
i visas dalis svieto. 

Reikalingas popiera* 
parūpiname.

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

pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St, 

Chicago, Hl.
Valstybinis Bankas 

Kdrulpkitii raita ar ypatiikal. 
i A. PETRATIS. 
Liet. Skyrimui Vedijaa.

vo gyvastį taip energiškai, kaip kad ji gina
si nuo nėštumo.

Laikas nuobodžiai slinko... Visame na
me viešpatavo tyla. Tik retkarčiais pasi
girsdavo karietų ratų barškėjimas, - ku
rios pro šalį pravažiuodavo.

Nors ji buvo labai susinervavus, bet 
baimės neturėjo, ant viso buvo pasiryžus. 
Ją net linksmumas pradėjo imti, kad sura
do būdą, kuriuomi gali savo vyrą kankinti.

Jau pradėjo švisti, o vyras nesugrįžta. 
Tuomet ji suprato, kad jis šiandien nesu- 
grįžš, pertai užsirakino duris ir atgulė lo
von, vienok užmigti negalėjo, nes visą lai
ką kankino mintis, ką dabar vyras mano 
daryti ii* kokius pienus galvoja?

Ryte tarnaitė atnešė arbatos ir laišką, 
kuriame vyras rašo, kad išvažiuoja ant ilgo 
laiko ir priduria, kad pragyvenimui pinigų 
ji gaus pas jo notariušą.

III.
Tai buvo Paryžiaus Didelėj Operoj. 

Tuomet lošė “Robertą-Velnią”. Tarpakty, 
priešais orkestrą, stovėjo keliatas vyrų, at
stačiusiu krūtines, kad iš baltu marškiniu 
matytųsi deimantinės sagutes. Visi jie žiū
rėjo į ložas, kuriose sėdėjo moteris, pasi
puošusios į vairais blizgučiais ir deimantais. 
Jos, rodos, pavasario gėles, sėdėjo įsimai
šiusios tarpe vyrų ir žvalgėsi, kaip į jas vy
rai įsmeigę akis, atydžiai žiūri.

Du draugu, nugara apsisukusiu į or
kestrą, kalbėjo tarpe savęs, atydžiai žiūrė
dami j tą visą parodą, kuri prieš jų akis bu
vo'ir perkratinėjo kiekvieną atskirą bran
genybę, kiekvieną atskirą malonų ir brangti 
tvari nėlį.

Vienas jų, Roge de Salen, tarė savo 
draugui Bernardui Granderiui:

—Tu tik pažvelgk į grafienę de-Maska- 
re, kokia ji graži ir kaip jauna išžiūri.

Tuomet jo draugas pradėjo žiūrėti į 
artimiausią ložą, kurioj sėdėjo stambi mo
teris, išrodanti dar visai jaunutė, kurios 
\eido gražumas traukte-traukė visų vyrų 
žvilgsnius.

Pažiūrėjęs valandėlę į tą moterį, neva 
tai juokaudamas, neva rimtai tarė:

—Tavo teisybė—ji pašėlusiai graži.
—Kiek ji metų galėtų turėti?
—Palauk valandėlę ir aš tau išskait- 

liuosiu koteisingiausiai. Aš ją pažįstu nuo 
kūdikystės dienų. Prisimenu dar jos pir
muosius pasirodymus viešuose susirinki
muose, kuomet ji buvo visai jaunutė mer
gaitė. Jai... dabar... trisdešimts... trisde
šimts... taip, trisdešimts šeši metai.

—Negalimas daiktas!
—Tikra teisybė.
—Aš maniau, kad nedaugiau, kaip dvi

dešimts penki.
—Ji jau turi septynis kūdikius.
—Iš tikro?!
—Visi septyni auga kopuikiausiai — ji 

gera šeimininkė ir motina. Aš retkarčiais 
atsilankau į jų namus ir ten išrodo tokis 
malonus, ramus, sveikas šeimyniškas gyve
nimas. Taip, tikri stebuklai, kad tokį dorą, 
puikų ir malonų šeimynišką gyvenimą galė
tų vesti tokia moteris!

—Ištikro stebuklingas apsireiškimas! 
Ar niekad ji nesikėsino prie suardymo to 
ramaus gyvenimo?

—Niekad.
—O jos vyras? Turbūt turi daug sa

votiškumų?
—Kaip tau pasakius? Galimas daik

tas, kad čia tapo sulošta maža dramelė,— 
viena tų mažų d ra mėlių, kuri aš sprendi ir, 
nieko teisingo nežinodamas, veik įspėji.

—Kame dalykas?
—Aš pats tikrai to nežinau. Jos vyras, 

grafas Maskare, iš pavyzdingo tėvo, kokiu 
jis pirmiau buvo, tapo tikru padauža. Ka
da jis buvo pavyzdingu tėvu, tuomet turėjo 
bjaurų karakterį, niekados neužsitikėdavo, 
visame kame ją šnipinėdavo, persekiodavo 
ir darydavo visokius išmetinėjimus. Bet 
nuo to laiko, kaip tapo padauža, į viską

—Kodėl? O, mielas drauge, tik tu pa- 
mislyk! Vienuoliką metų turi praleisti nėš
tume tokia moteriškė! Tai ne gyvenimas, 
bet pekla! Juk tai visa jaunystė, visas dai
lumas, visi troškimai pasisekimų, visi poe
tiški idealai puikaus gyvenimo—visa tai y- 
ra paaukaujama baisiam veisimos] įstaty
mui, kuris normališką moterį paverčia j ju
dančią, vaikščiojančią mašiną vien tik dėl 
nešiojimo vaisiaus.

—Bet kas gi tuomet daryti? Juk pati 
gamta to reikalauja!

Suprantama. Bet aš sakau, kad gamta, 
tai didžiausias mūsų priešas ii’ su ja reikia 
visuomet kovoti, ypatingai tuomet, kuo
met ji mus nori sulyginti su gyvuliais. Vi
sa tai, kas pasauly yra švarus, gražus, ma
lonus, ideališkas, sutverta ne dievo, bet 
žmogaus, žmogaus proto tvariniai. Juk 
tik męs, apdainuodami pasaulį, aiškindami 
jį, džiaugdamiesi juom, kaipo poetai, ideali
zuodami jį, kaipo piešėjai—nupiešdami dai
liausiom spalvom, kaipo mokslo vyrai, nors 
visai klaidingai aiškindami jo atsiradimą— 
tik visos tos mintįs, kurias męs nukreipiam 
į pasaulį, priduoda jam truputį gracijos, 
dailumo, už žavėjimo ir paslapčių. Juk die
vas pasauli ir mus sutvėrė visai neaptašy
tais, bjauriais sutvėrimais, kuriuose kugž
da veislės visokių ligų, paskui kurių, pras
linkus kelioms dešimtiems metų gyvuliško 
gyvenimo, ateina neišvengiamas senumas 
su visomis nelaimėmis ir paverčia žmogų 
niekam netinkamu tvariniu. Gamta, mato
mai, žmogų skyrė tik tam, kad didinti savo 
veislę ir tuo jaus po to mirti, kaip įvairus, 
vabalėliai vasaros karščiuose ryte užgims
ta, dieną jau savo veislę praplatina, o vaka
re miršta. Ir ištikrųjų ai* galima surasti 
bjauresnį Įstatymą, kaip kad veisimasis, 
kuris amžinai kankno, kankina ir kankins 
kiekvieną? Ir jeigu gamta apdovanojo 
žmogaus kūną įvairiais organais ir kiekvie
nam organui paskyrė tam tikras užduotis, 
kodėl j negalėjo pakeist veisimosi proceso 
kokiu nors kitokiu būdu? Burna priima 
maistą ir tuom pačiu laiku skleidžia žo
džius ir idėjas. Ji, maitindama mūsų kūną, 
sykiu būna įrankiu ir mąstymo. Nosis, su
teikdama plaučiams orą, kuris palaiko mū
sų kūne gyvybę, sykiu suteikia smegenims 
visus pasaulinius aromatus: kvepėjimą gė
lių, žolių, medžių ir jūrių. Su pagelba ausų 
męs galime susinešti su kitais žmonėmis, su 
pagelba ausų męs išradom muziką, sutvė- 
rėm svajones, laimę, žinystę. Apart to, au
sis mums suteikia garsais grynai fizišką 
malonumą.

Ai* tai galima tikėti, kad gamta, su
teikdama visus naudingiausius organus, 
tyčia pridėtų tokį bjaurų, tokį žemą įstaty
mą, kad vyras, susiartindamas su motere, 
padalytų ją bjauria, apkrautų skausmais 
ir kad visi į ją su panieka žiūrėtų. Beje, 
čia dar yra išrasta meile, kuri savaimi 
žiauriai gamtai geras atsparas, nes meilė 
yra taip poetiškai išpuošta, taip augštai iš
kelta visokiomis nesąmonėmis, kad moteris 
tankiai užmiršta apie tuos visus purvus, 
apie tuos visus nemalonumus, kuriuos ji, 
meilę atsiekdama, vėliaus turi pergyventi. 
Tie, kurie nepasiduoda apgavimui sukilusių 
jausmų, surado kitokį būdą—paleistuvystę 
ir šis išrastasis būdas juokiasi iš gamtos 
įstatymų.

Ii’ visgi normališki žmonės veisia kūdi
kius taip lygiai, kaip gvvuliai, kurie nesi
priešina gamtos įstatymams.

Tik tu pažvelgk į šią moterį! Juk tai 
baisu ir pamislyti, kad šis briliantas, Šis 
žemčiūgas, užgimęs būti tokiu dailiu, 
kuriuomi kiekvienas pažvelgęs turėtų gė
rėtis, nusilenkti, pagerbti, pražudė vienuo
lika metų savo gyvenimo vien tik dėl to, 
kad padidinus grafų de Maskare veislę?

Bernardas Grander juokdamasis tarė: 
—Nors tavo kalboj yra daug teisybės, 

vienok mažai rasis tokių žmonių, kurie ta
ve galėtų suprasti.

(Toliaus bus).
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LAISVĖ
Merkvnes Vaidyla,

BEDARBIAI
Jau pusė metų praėjo, kaip Motiejus 

Andriušis be darbo skursta su šeimyna. 
Vaikų trejatas, pati — duonos reikia; iš 
krautuvės ant bargo atsisako duoti. Ir taip 
gana skolingas liko už maistą, už butą; per 
paskutinius du mėnesiu niekur nemokėta. 
Pinigai išėjo iki paskutiniam centui.

Kad ne tas streikas,—po šiai dienai 
būtų užtekę duonos ir pinigų. Kompanija 
parsitraukė iš kitų miestų skebų, apstatė 
dirbtuves milicija ir varo savo darbą, o 
streikieriai.... Per sukeltas riaušes, vieni 
krito nuo durtuvų, nuo policmanų buožių, 
o kiti, kurie paspėjo išbėgt, nešėsi, kur akįs 
matė.

Motiejus Andriušis su savo šeimyna 
paspėjo išsisukti iš policijos nagų ir apsi
gyveno kitam miestely. Sutaupinti pini
gai, kurių buvo mažas žiupsnelis, jau išėjo. 
O čia toji liga, tartum keno užsiųsta, kama
vo du mažesniu vaiku. Dabar tai ištikrųjų 
vargas.

Saulė tik rengėsi tekėti, vos švito die
nelė. Motiejus atsikėlęs, jau seniai nemie
ga. Mintįs, kas bus su rytojum, neduoda ra
mybės. “Eisiu”!—tarė pats sau. “Gal šian
dien gausiu darbą. Ach, kad Dievas 
duot...”

Atsidūsėjęs, apsitaisė menkom drapa
nom, pabučiavo miegančią žmoną ir vaike
lius, persižegnojo ir išėjo per duris lauk. 
“Jei negausiu darbo, šiandien ateis šeimi
ninkas ir išmes iš namų...”—veržėsi neno
roms griaudingi žodžiai iš Motiejaus lūpų. 
“Kas tuomet daryt?” — pats sau statė 
klausimus, atsakydamas skausmu širdies: 
“nežinau”!....

* *
Tuščios gatvės. Retkarčiais pervažiuo

ja pieninis, sustodamas prie kožnų namų, 
įnešdamas į juos bonką ar dvi pieno. Mo
tiejus skubinosi linkui plieno išdirbysčių 
dirbtuvės, į kurią buvo tris mylios kelio. 
Girdėjo, būk kompanija gavo daugelį karės 
ginklų užsakymų, mažu ir duos kokį dar
bą. “Gražiai paprašysiu ‘boso’ ”—mano ji
sai, — “pabučiuosiu rankon, jei nenorės 
priimti. Turės duot man dai’bą!”

Gatvekariai tankiau pradėjo eiti. Jau 
saulė užtekėjo ir savo spinduliais apšvietė 
augštus, raudonus dirbtuvių kaminus. Bliz
gančios vario raidės:—“Steel Manufactu
ring Co.”, kaip ugnis žėrėjo, atsispindėda- 
mos ant Motiejaus pageltusio veido, kuris 
stovėjo prie dirbtuvės vartų, nekantriai 
laukdamas, kada jie atsidarys, šaltas ru
dens rytas purtė šiurpuliais kūną ir gnaibė 
pūslėtas Motiejaus rankas.

“Brrr — traukėsi jisai. — “Kad tik 
greičiau sulaukus” — tarė, žiūrėdamas į 
spindantį saulės veidą, tarsi laukdamas iš 
ten suraminimo.

Laikrodis išmušė septynias. Atsida
rė geležiniai vartai. Sušvilpė dirbtuvės 
švilpynė ir žmonės—darbininkai—ėmė 
rinktis, skubintis prie darbo. Nedrąsiai ii’ 
Motiejus sykiu su kitais, žingsniavo, dairy
damasis, kur čia yra darbdavio ofisas. 
Pamatęs kairėjėj pusėj užrašą “Employ
ment Office”, pasuko tenai ir tarpduryj 
sutikęs “bosą” prabilo:

—Brangus pone, suteik man darbą sa
vo dirbtuvėj. Esu vedęs, pusė metų nedir
bu. Šeimyna neturi duonos. Pasigailėk, 
suteik bile darbą, nors už mažą mokestį!

—Kokį darbą tamsta moki dirbt? — 
užklausė pilvotas^ raudono veido, 
vys.

—Visokį dirbčiau...
—Esi mechanikas? «
—Ne. F
—Inžinierius? 

i/ —Ne.
—Lankei mokyklą?
—Ar Amerikoje?
—Bile kur.
—Amerikoje neturėjau

persenas jau. Lietuvoje... kaime, mokino 
• “daraktoriai”, galiu parašyti savo pavardę.

—Mažai to. Mums reikalingi mokinti 
žmonės, amatninkai. Neturiu darbo. Gal 
kada vėliaus turėsiu,—atsilankyk už savai
tės, kitos.

Čia jisai, užtraukęs cigarą, paleido di
deliais kamuoliais dūmus ir nuėjo linkui 
dirbtuvės.

Motiejus keliatą minutų pastovėjo be 
pasijudinimo ant vietos, žiūrėdamas į gra- 
žaveidę stenografistę, kuri prie lango dirbo 
ant “typewriter”, žaibo greitumu spausdin
dama savo baltais, plonais pirštais “type- 
writerio” raides.

—Ji amatninkė—prabilo Motiejus — 
mokintam lengviau duoną uždirbt. Bet 
man sunku. Aš nemokintas, ne amatnin- 
kas. Nebuvo kam mane mokinti. Iš pat 
mažens, nuo kūdikystes varge užaugintas, 
gero nematęs.... ,

darbda-

progos.

Jis užsidėjo kepurę, kurią buvo nusi
ėmęs, kaip sutiko “bosą”, manydamas, gal 
jisai geriau susimylės ant nusižeminusio 
žmogaus. Plačai apsidairė po augštas 
mūrines sienas ir su gailesčiu, su despera
cija išėjo iš kiemo.

“Neisiu namo” — tarė pats sau. — 
“Trauksiu miškan, gal ten vaisių kiek nusi- 
skinsiu. Anądien kaimyno sūnus parsine
šė pilnus kišenius. Gana gardus obuoliai”.

Nuspręsta—padaryta.
Ne augštas, bet tankus miškas, kuria

me karts nuo karto byrėjo nuo kriaušių bei 
obelių pageltavę lapai. Netolumoj matėsi 
ūkė, kuria apielinkės gyventojai vadindavo 
“Jungle Farm”. Vasarą galima tenai gaut 
šviežio pieno, sviesto ir šiaip produktų. 
Josios savininkas buvo našlys, senas airis. 
Laikė daugelį darbininkų, bet tik vasaros 
darbymetės laike. Žiemą, sumažėjus dar
bams, didelį skaičių atstatydavo.

Ilgai ar trumpai bevaikščiojęs, Motie
jus atrado pamiškėje storą, seną obelį, ant 
kurios augo taip vadinami “žieminiai apor- 
tai”-*-obuoliai. Ir dabar jų buvo daugybė, 
net šakos linko. Dideli, gražus, raudoni 
obuoliai kabojo ant pasvirusių šakų. “Na, 
tai pavalgysiu ir šeimynai parnešiu”, nu
džiugęs tarė Motiejus. Tuojaus įlipo me
din ir ėmėsi už darbo. Nespėjo nuskinti 
nei keliato obuolių, tik štai nuo žemės pa
sigirdo balsas:

—Lipk žemyn ! Tie obuoliai nėra leista 
pašaliniam skint!

—Motiejus, išsigandęs netikėto, storo, 
rūstaus balso, nulipo nuo obelies. Čia, sa
le jo, stovėjo mažas, sveiko sudėjimo vy
rukas.

—Kas tamistai pavelijo skint obuo
lius?—paklausė vyrukas.

—Hm... hm... aš... ni<mas...—mikčioda
mas tęsė Motiejus.—Mano žmona, mano 
mažyčiai ir aš nevalgęs, pusė metų be dar
bo. Visur jieškau duonos...

—Duonos jieškai... Čia ne duona, tik 
obuoliai!

—Prieteliau, bile kas, kad tiktai paval
gyt.

—Kaip tavo vardas?
—M... Mo-mo-tiejus An-driušis.
—Kaip, Motiejus Andriušis? Ar tams- 

esi Motiejus Andriušis?

Su nusistebėjimu prišoko artyn nepa
žįstamas ir suėmęs už peties tarė:

—Ar tu manęs nepažįsti? Nagi aš 
Mikas Jonaitis, sykiu dirbom, atsimeni?

—A! Tai tu, Maike! A! sveikas, gy
vas, broli, sveikas!—ir puolęs į glėbį, tarsi 
‘•niaukęs laimės spindulėlį, su ašaromis pa
sakojo savo nelaimingą likimą. Ant galo,

—Kas man beliko daryt?
Mikas Jonaitis, susirūpinęs tokiu 

.'.laušimu, po valandėlės atsiliepė:
—Žinai ką? Ir aš tokiame pačiame 

padėjime. Tik tuomi geriau, kad esu “sin- 
gelis”—nevedęs, štai, vasarą dirbau šito
je “Jungle Farmoje”, dabar savininkas at
statė. Negana to, dar ir algos nevidonas 
nemoka. Atrado, visokių priekabių. Būk 
iš mano priežasties arklys puolė, šuva din
go; na ir nemoka man pinigų, grasina teis
mu, jei griežtai reikalaučiau. Taigi aš nu
tariau atkeršyt.

—Atkeršyt?!—nusigandusiu balsu per
traukė Motiejus.

uz-

—Taip, atkeršyt! Aš nesijaučiu jam 
skriaudą padaręs; dirbau kaip mulas per 
vasarą, o jisai ve ką suteikė už tai. Todėl 
tu man padėk!

—Bijok Dievo! — mėgino perkalbėti 
Motiejus.

—Dievo?! O ar dievas turi pasigailė
jimą, mielaširdystę ant vargdienių?. Ar 
jisai mato tavo sunkų padėjimą bei kitų 
nelaimingų varguolių, tokių pat kaip tu ar 
aš? Čia be jokios baimės! — tęsė Jonaitis. 
— Aš suplenavau kokiu nors būdu atker
šyt. Nepadarysime jam didelio nuostolio, 
o sau pagelbėsim. Dalykas štai kame: iš- 
veskime vieną jo geriausių arklių. Par
duosime,—bus šimtinė. Tam laikui pakaks. 
O jam lieka dar penketas ir vienas kume
liukas. Taigi laukiva nakties. Prieš gai
džius nueiname ir atliekame savo užduotį.

—Bet aš niekad savo gyvenime blogo 
nesu padaręs. Nenoriu vogti.

Motiejus išsyk bandė išsikalbėti, te- 
čiaus, po ilgo prikalbinėjimo, sutiko ir nu
tarė pavogti arklį.

Sutemo,naktis atėjo. Mėnulis jaunas, 
pavydale perlaužto auksinio žiedo, spindė-
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WALTHAM, MASS.
Šiame miestely, ant kiek 

teko patirti, yra lietuvių a- 
pie 10 šeimynų ir kelis syk 
daugiau pavienių. Darbai 
eina neblogai; darbininkai 
uždirba vidutiniškai. Bet 
girtuoklystė išsiplatinus ga
na plačiai. Tiesa, šiame 
miestely karčiamų nėra, bet 
lietuviai neištrokšta, jie su
randa kitokius kelius, ku
riais atsigabena svaiginan
čių gėrymų. Darbininkiškų 
laikraščiu visai nesimato.

St. Navickas.

PATERSON, N. J. 
Atsišaukimas.

Vietos draugystės nutarė 
surengti fėrus sušelpimui 
nukentėjusių nuo karės lie
tuvių. Fėrai bus rengiami 
šiomis dienomis: 17, 18 ir 19 
vasario vakarais svetainėj 
92 Lafayette St., Paterson,

Per tai atsišaukiame prie 
vietos ir apielinkių lietuvių, 
kviesdami visus prisidėt prie 
taip svarbaus ir prakilnaus 
darbo. Broliai ir seseris 
prisidėkite kas kuo galite: 
darbu, pinigais, aukaudami 
kokius nors daiktus, ir t.t. 
Atsiminkite, kad kiekvienas 
jūs prisidėjimas palengvins 
vargus Lietuvos badaujan
čių žmonelių. Taigi kam rū
pi Lietuvos žmonių padėji
mas, kas nori suteikti šio
kią ar tokią pašelpą, lai pri
sideda prie surengimo fėrų.

Laike fėrų programas bus 
labai įvairus, kaip tai: bus 
dainų, prakalbų, deklamaci
jų, pasilinksminimų ir tt. 
Tikimės, kad kiekvienas bus 
užganėdintas.

Rengimo Komitetas:
P. Faltinaitis.
J. Gecevičia.
E. Kinderas.

SCHENECTADY, N. Y.

bas paskutiniame savo susi
rinkime nutarė paraginti 
vietos L. Š F. komitetą, kad 
pastarasis sušauktų viešą 
susirinkimą ir išduotų mieti
nę atskaitą. Apart to, nu
tarta užklausti, kas per 
priežastįs, kad komitetas vi
sai nesidarbuoja, t. y., ne
renka auku dėl L. Š. F.

Ištikro reikia stebėtis,kad 
per visus metus vos įstengė 
surengti vieną balių.

SAN FRANCISCO, CAL. 
Nauja draugija.

Pastaruoju laiku kelis sy
kius buvo rašyta, kad čia 
norima suorganizuoti kokią 
nors draugiją. 23 d. sausio 
visgi tapo sušauktas susi
rinkimas. Pakvietimai bu
vo išsiuntinėta 27 ypatom, 
bet į susirinkimą atvyko 14 
ypatų. Apart organizatorių 
S. K. Leman, J. Savicko, J.J. 
Adams, P. Adams, B. Vaš
kevičiaus ir K. Norkaus, dar 
prisidėjo įmokant į draugi
jos iždą po 50c. šios ypatos: 
A. Dvinelis ir J. Koblin. Pri
sižadėjo prisirašyti šios ypa
tos: P. šliupštikas, P. Pal
šis ir Akrimavičius. Į susi
rinkimą atsilankė J. Jasnau- 
skas, V. Micevičius, Gryman 
ir Liškevičius.

Susirinkimo pirmininku 
išrinktas J. Adams, sekreto
rium K. Norkus. Atidarius 
susirinkimą, pirmininkas 
papasakojo susirinkimo tik-

jo tarpe mirgančių žvaigždžių. Tyla glu- s]ą jr patarė atgaivinti Lie- 
dėjo, tik retkarčiais šiaurinis vėjas barški- tuvos sūnų draugystę, kuri 
no nukritusius, geltonus lapus. čia gyVavo filio 30 d. lapkri-

Motiejus ir Mikas atsargiai apsižiūrėjo či0, 190.8 m. iki 1910 m. ir 
“Jungle Fanuos” padėjimą. Mikas žinUprjsįdėti Prie S. L. A., nes ir 
kiekvieną kampelį, pažįsta kožną akmenį pirmiau buvusioji draugystė 
ant kiemo. Motiejus gi seka Miko pėdomis priklausė prie S. L. A. ir tu-

čia gyvavo filio 30 d. lapkri-

ir pildo paliepimus.
(Toliaus bus).

rėjo N100.
Leman nurodinėjo, kad

visos tautos, gyvenančios 
San Frąncisco, turi savo or
ganizacijas, per tai ir lietu
viai privalo tuojaus sutver
ti organizaciją ir patarė, 
kad reikalinga atnaujinti L. 
S. draugystę ir pradėti dar
buotis.

Palšis pradėjo abejoti, ar 
galės gyvuoti atnaujinta L. 
S. draugystė, kadangi ji jau 
kelis sykius buvo mirus ir 
vėl prikelta iš numirusių ir 
patarė sušaukti antrą orga- 
nizacijinj susirinkimą,o tuo- 
tarpu visi būsiančios drau
gystės nariai susipažins su

lyvavo ir L. S. S. 116 kuopa. 
Pelnas skirtas sušelpimui 
nukentėjusių nuo karės lie
tuvių. Sulošta K. Puidos 
drama “Gairės”. Lošimas 
išėjo vidutiniškai. Publikos 
buvo arti penkių šimtų. Te
ko kalbėti su vakaro gaspa- 
dorium, tai sakė, kad pelno 
bus apie $150.

♦♦ *
sausio buvo p rakai-
S. S. 116 kuopos, 
sulošta veikalėlis

Pra-

23 d. 
bos L. 
Taipgi 
“Saliamono Sapnas”.

lės įstoti, lai namie išpildo 
S. L. A. blankas ir siunčia 
dabartiniam sekretoriui.

Po ilgų diskusijų nubal
suota, 12 balsų prieš 2, at
naujinti Lietuvos Sūnų 
draugystę ir kaipo kuopai 
prisidėti prie S. L. A.

B. Vaškevičius patarė pa
imti piniginę gvarantiją 
nuo tų, kurie prisižadėjo 
prigulėti prie S. L. A. kuo
pos ir įgalioti sekretorių su
šaukti antrą mitingą tuo
met, kuomet jis gaus 10 už
pildytų blankų. Įnešimas 
vienbalsiai priimtas.

Pakol galutinai kuopa ne
susiorganizuos, tai visas or- 
ganizatyviškas darbas pa
vesta atlikti dabartiniam 
sekretoriui K. Norkui.

Kad ateity nebūtų kliū
čių, išrinkta komisija pa- 
samdymui daktaro-kvotėjo. 
Į komisiją įėjo Leman ir 
Vaškevičius.

U ž b a i g i a n t susirinkimą, 
visi išreiškė norą, kad ko- 
greičiausiai būtų sušauktas 
antras susirinkimas. Kiek
vienas narys pasižadėjo lai
kui bėgant prikalbinti nors 
po vieną naują narį.

G ai u t i n a i su si o r ga n i za vu s 
draugijai, manoma išrinkti 
tam tikrą komisiją, kuri pa
sitiktų ir priimtų lietuvius 
pabėgėlius, atvažiuojančius 
i San Francisco uosta.

Sekretorius K. Norkus.

ROCKFORD, ILL.
Galima pasigirti, kad ir 

vietos lietuviai darbuojasi ir 
smarkiai žengia pirmyn 
progreso keliu. Štai 23 d. 
sausio buvo prakalbos pami
nėjimui Kruvinojo Nedėl- 
dienio, kurias surengė Soci
alistu Jaunimo Ratelis ir 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugystė. Visa svetainė 
buvo išpuošta juodais ir 
raudonais kaspinais. Ant 
steičiaus uždangos buvo pri
segta juoda pala su geltonu 
užrašu: “Paminėjimas Kru
vinojo Nedėldienio, Petro
grade žuvusių 22 d. sausio, 
1905 m.”

Pamarginimui šios iškil
mės buvo prirengta eilė dai
lių deklamacijų. Soc. Jauni
mo Ratelio vyrų choras, po 
vadovyste drg. V. Jovaišio 
sudainavo keliatą dainelių, 
kurių dvi pavyko labai ge
rai. Kalbėjo J. Janušaus
kas iš Cicero, III. Pirmiau
siai aiškino apie tas skerdy
nes, kurios 22 d. sausio, 1905 
m. įvyko Petrograde ir pas
kui apie Gapono provokaci
jas ir jo likimą. Paskui kal
bėjo apie dorą ir artimo 
meilę. Kalbėtojas savo už
duotis atliko labai puikiai ir 
publika likosi pilnai užganė
dinta.

Žmonių buvo apie 200. Bu
vo renkamos aukos L. Š. F. 
Surinkta, rodos, 28 doleriai 
su centais.

Rublis.

DETROIT, MICH.
22 d. sausio buvo teatras 

ir balius, kurį surengė še
šios draugijos. Rengime da-

sybės žodį. Nežinau, ar tai 
iš tingėjimo, ar tai nenorė
jimo tūli aktoriai nenoroms 
ir visai silpnai lošė. Akto
rių neįvardiju, nes vietiniai 
ir taip juos žino. Man ro
dos, visi turėtų žinoti, kad 
prie lošimo reikalinga ener
gija ir pasišventimas.

Kalbėtojų buvo 2. Pir
miausiai kalbėjo d r g. A. Ka
ralius iš Chicago, Ill. Rė 
kia pasakyti, kad Karalius 
pirmą sykį kalbėjo mūsų 
mieste, bet pasirodė, kad jis 
energiškiausias kalbėtojas, 
kiek čia jų yra buvę. Kiek
vienas jo ištartas žodis sta
čiai smeigėsi į darbininkų 
širdis.

Karalius pasiliko Detroite 
ant ilgesnio laiko. Geistina

sirūpintų surengti daugiau 
prakalbų arba prelekcijų.

Antras kalbėjo W. B. Am- 
brozaitis. Apie šį kalbėtoją 
daug nereikia rašyti, nes jį 
vietos lietuviai gerai pažįs
ta ir jis visuomet juos savo 
prakalbomis užganėdina*.
Žmonių buvo pilna svetainė 

ir visi likosi užganėdinti. 
Kadangi parengimas buvo 
su įžanga, tai pelno liks apie 
20 doleriu. Pirmininkas 
pranešė, kad visas pelnas 
bus, pasiųstas revoliucijos 
kankiniams.

Ant kiek patyriau, tai 
kuopos knygius per gruodį 
mėn. pardavė už $50 knygų 
ir jau sausio mėn. yra par
davęs už $20. Matyt, kuo
pa išrinko darbštų knygių.

pasakyti porą" žodžių apie 
vietos publiką, kaip ji užsi
laiko viešuose susirinkimuo
se. Pradėjus aktoriams loš
ti, tarpe publikos atsirado 
ir laukinių žmonių, kurie iš
syk vis kartojo aktorių pa
sakytus žodžius ir jiems 
atsakinėjo. Pagaliaus to 
jau neužteko: pradėjo švilp-‘ 
ti. cypti, spiegti ir kojomis 
mušti į grindis. Iš šalies 

‘žiūrint išrodo, kad tie žmo
nės užaugę girioj, o dabar 
pagauti ir atvesti į svetainę, 
tai norėdami ištrūkti, taip 
elgiasi.

Ant pabaigos pradėjo ak
torius “orendžiais” mėtyti.

Ir taip elgiasi dvidešimto 
amžiaus žmonės! Neturi 
nei gėdos, nei proto, nei 
žmoniškumo. Tokie žmonės 
nesiskiria nuo keturkojų, 
bet su keturkojais daug len
gviau susitvarkyti, nes tie 
bijo sudraudimo. O dviko
jai gyvuliai ir draudimo ne
paiso.

Kitą sykį rengėjai mano 
visai kitaip pasielgti: už
kviesti į svetainę policiją su 
buožėmis, tuomet gal tokius 
gyvulius policijos bupžės 
nuramins. Reikia atsimin
ti. kad šios šalies įstatymais 
uždrausta svetainėse gyvu
liškai elgtis, bet mūsų lietu
viai į tai nepaiso.

Suprantama, buvo daug 
žmonių, kurie baisiai pasi
piktino tokiais gyvuliškais 
pasielgimais, bet dvikojai 
gyvuliai ir į tai nepaisė.

Tai vis kunigėlių auklėti
niai taip atsižymi ir kunigė
liui, kaipo doros mokytojui, 
pripuola pirma garbė, kad 
jo mokiniai labai dailiai ei- ‘ 
giasi ir supranta, kas tai y- 
ra dora ir žmogiškumas. 
Kunigėliai gali pasididžiuo
ti. kad suvaldymui jų moki
nių reikalinga policistų buo
žės pavartoti.

Garbė, jums dvasiški tėve
liai, kad išauklėjot tokius 
gyvulėlius, 
drauskite 
knygas ir

Ir ant toliaus 
jiems skaityti 

laikraščius, tai

6 d. sausio, Aurora salėj

kuopos ir tiesioginis atsaky
mas klerikaliŠkiems kalbėto
jams, kurie darė nepama
tuotus užmetimus socialis
tams ir socializmui.

Detroito Reporteris.

SHENANDOAH. PA.
Kaip pasirodo, tai mūsų 

mieste reikalinga ko tan
kiausiai rengti prakalbas, 
nes kaip tik būna surengtos 
prakalbos, tai žmonių susi
renka, kad ir į svetainę ne
telpa. Pavyzdžiui, 9 d. sau
sio kalbėjo T. J. Kučinskas. 
Žmonių prisirinko pilna sve
tainė, apie 500 ir daugelis 
turėjo grįžti, nes į svetainę 
negalėjo įeiti. Aukų surink
ta $10.39.

Nors mūsų mieste yra į- 
vairių draugijų, bet apart 
socialistų kuopos nei viena 
nerengia prakalbų. Nieko 
nuostabaus nėra, kad nieko 
neveikia “šventosios” drau
gijos, kurių yra trejos de- 
vynerios, bet tokios nieko 
neveikia, kaip S. L. A. 
23 kuopa', T. M. D. 25 kuo
pa, L. D. L. D. 17 kuopa, 
U. M. W. of A. lietuvių 1358 
skyrius, “Teatrališka kuo
pa”, “Sietynas” ir kitos lai
svesnės.

Dabar keliatas socialistų 
tariasi surengti Mockui pra
kalbas. Tūli mano propor- 
cionališkai padengti visas 
padarytas išlaidas.

Korespondentas.

LOWELL, MASS.
22 d. sausio buvo maskų 

balius L. S. S. 203 kuopos. 
Žmonių susirinko pusėtinas 
būrelis. Iš to galima su
prasti, kad socialistams pri
jaučiu.

Reikia pažymėti, kad vie
tos socialistų kuopa visai 
jauna, bet ji darbuojasi ga
na smarkiai ir savo pramo
gose publiką užganėdina.

** *
23 d. sausio buvo diskusi

jos L. S. S. 203 kuopos. Dis- 
kusuota šis klausimas: “Ar 
geras katalikas gali būti so
cialistu, o socialistas katali
ku?” Diskusijose dalyvavo 
šie draugai: K. Žiurinskas, 
J. Skibinauskas, K.Gradaus- 
kas. Pirmininkavo A. Ul
ei nskas. Diskusijos pavyko 
labai gerai. Publika pripa
žino, kad geras katalikas 
gali būti socialistu, o socia
listas kataliku.

Publikos buvo nemažai.
Melagių Dėdė.

MAHANOY CITY, PA.
18 d. sausio L. S. S. 46 

kuopos aktoriai sulošė vei
kalą “Piršlybos”. Apie lo
šimą nekalbėsiu, nes noriu

LESTERSHIRE, N. Y.
Rodosi, kad iš mūsų mies

to dar niekad nesimatė jo
kios laikrašty žinelės, tar
tum čia visai lietuvių ir ne
būtų. Vienok, čia lietuvių 
yra nemažas būrelis ir jie 
“darbuojasi”.

26 d. sausio atsibaladojo 
Į mūsų miestą kun. Vana
gas, užėmė airių bažnyčią ir 
laikė pamaldas. Po pamal
dų sakė pamokslą . Apart 
kitko pasakė, kad Amerikoj 
žmonės ištvirkę, per tai die
vas, norėdamas nubausti iš
tvirkėlius, užsiuntęs t ant 
Europos karę. Pasirodo, 
kad kunigėlis nori tamsiai ’ 
miniai įkalbėti, būk karės
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Viską Girdėjęs.
PKIB-darbininkiška spauda, su so--jino, paskui A. Kvašis dek-
jrpatli-

t

Visgi nedailu taip elgtis. 
Svečias.

lamavo.
Atsiprašau tų aukautojų, 

kurių bus neteisingai pavar
dės užrašytos, nes ant grei
tųjų galėjo ir klaidų įvykti.

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

cialistais.
Svirno Žvinė.

nuo dievo siunčiamos.
Pasakojo ir daugiau viso

kių nesąmonių, bet gaila lai
krašty vietos apie tai rašy
ti.

Tik reikia nusistebėti iš 
kunigo Vanago drąsumo, 
kad jis prieš publiką išdrįs
ta pasakoti tokias nesąmo
nes.

SOUTH BARRE, MASS.
4 d. sausio dviejų vilnų 

dirbtuvių darbininkai išėjo į 
streiką, kuris tęsėsi tris sa
vaites. Darbininkai reikala
vo pakėlimo algų ir sutrum
pinimo darbo valandų. Bet 
tą išreikalauti nepavyko. I- 
talai ir jų atstovai laikėsi 
gana gerai, bet lietuvių at
stovai visai nieko nepaisė ir 
kada kompanai pareikalavo 
ant derybų, tai nei vieno ne
buvo.

24 . sausio visi darbinin
kai grįžo prie darbo.

S. Kirilaitis.

tusi nuo bedieviu. Jis 
sako: “Jūs turite šalintis 
nuo bedievių ir jų laikraš
čių, kaip kad senovės žmo
nės šalindavosi nuo rauplė
tų, kad neužsikrėtus ta liga; 
jie rauplėtus išveždavo į gi
rias ir kaip kokius šunis ten 
palikdavo”.

Ar tai ne puikus argu
mentai?

Toliaus kunigėlis sako: 
ir 

jų laikraščių, patol ir karių 
nebuvo. Bet kaip tik atsi
rado bedieviai ir jų laikraš
čiai, tai ir karės iškilo. Be
dieviai juokiasi,kad męs gie
dam : ‘nuo pavietrės, bado, 
ugnies ir karės, išgelbėk 
mus viešpatie!’ Bet jeigu

DAYTON, OHIO.
23 d. sausio susitvėrė ko

mitetas šelpti nukentėjusius 
nuo karės lietuvius. Susi
rinkimą sušaukė tautiečiai/ 
Plakatai buvo atspaūsdinti 
nežinia į ką panašus; kalba 
geresnė, negu Džian Bam
bos spyčiai. Susirinkimą ati
darė p. Kačkauskas ir pats’“Pakol nebuvo bedievių 
pirmininkavo. Štai įžanga 
jo kalbos: “Ponai ir ponios, 
aš jums pasakysiu, kad męs 
šiandien buvom nuėję pas 
poną musų kleboną, jega-

tuomet pranešiu.
Mūsų klebonas, doros mo

kytojas, apie tokius atsiti
kimus nieko nesako. Jis 
tik keikia tuos, kurie skaito 
darbininkiškus laikraščius. 
O kurie geria, pešasi, o pas
kui vieni važiuoja pas Abra
omą, o kiti už grotų, tai jam 
visai neapeina. Jis kovoja 
ne su girtuoklyste, ištvirki
mu ir peštynėmis, bet su

ei u s kalbėjo grynai beparty- 
viškai, ragino prigulėti prie 
tokių draugijų, kurios ge
riau patinka, skaityti tokius 
laikraščius, kurie tik kam 
patinka ir kiekvienam 
stengtis tapti šios šalies pi
liečiais.

Pertraukomis buvo pa- 
marginimų: P. Norkevi- 
čiaus muzika puikiai pagra-

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER 

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėm* b»1 e»- 

ti»tami»ma užimtose vietos® vokiečiais. Mę» turim*

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Berlin#, todėl galime persiųsti pinigus j ta* vieta* ant 
ueaugščiau 800 markių (apie 525 rubliai).

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

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkite b 
kai ar rąžykite laišką pas

WEST LYNN, MASS.
Sausio 23 d. šv. Kazimiero 

draugystė buvo parengus 
prakalbas. Kalbėtojais bu
vo: S. E. Vitaitis ir A. Ivaš
kevičius. Vitaitis kalbėjo 
temoje: “Draugijų rolė žmo
nijos gyvenime”. Kiek aš 
supratau, tai kalbėtojas ga
na gerai pakalbėjo. Nupei
kė tas draugijas, kurios dar 
varžo narių nuomones. Pa
sakė biskutį teisybės ir apie 
“mūsų” dvasiškiją, kuri, su 
pagelba ausinės, varo bjau
rų darbą tarpe lietuvių. 
Pertraukoje P. Žvingliūtė, 
pritariant ant piano O. 
Žvingiliutei, sudainavo solo, 
ir vėliaus duetą. O. Veng- 
laičiūtė pasakė eilutę iš da
bartinės karės: “Tada ir 
Dabar”. Atliko gana gerai. 
S. Zaleckas sulošė monologą 
“Kaip męs pabėgome” ir pa
sakė dvi eiluti.

Antras kalbėjo A. Ivaške
vičius apie jaunuomenės gy
venimą. Jis nurodė, kad ne- 
kurie vaikinai, turėdami 
gana daug liuoso laiko, 
praleidžia jį smuklėse, boli- 

* nėse arba ant gatvių besto
vėdami, bet nesimokina. A- 
biejų kalbėtojų kalbos susi
rinkusiems atnešė naujas 
mintis dėl svarstymo. Prie 
draugystės prisirašė apie 30 
naujų narių. Linkėtina,kad 
minėta draugija parengtų 
tankiau tokias prakalbas.

giams ir bobų nekalto prasi
dėjimo panelės šventos 
draugijom uždraudė daly
vauti”.

Na, ar ne puikiai skamba 
Įžanga?

Pasakęs tokią puikią į- 
žangą, perstato kalbėti sa
li ūninką Keidošių. Jis taip 
kalbėjo, kaip kad kalba su 
savo kostumeriais, kuomet 
pastarieji ateina pas jį į sa- 
liūna.

Pradėjo kalbėti P. Damb
rauskas. Jis tuojaus norėjo 
publiką sugraudinti ir pra
dėjo ant steičiaus verkti: iš
sišiepė, susiraukė, akims 
pradėjo mirkčioti, bet aša
ros, kaip nebįra, taip nebįra.

Prasideda diskusijos, prie 
kokio fondo laikytis ir ku
riam iš trijų fondų siųsti pi
nigai. Tapo įnešta, kad rei
kia laikytis antro lietuvių 
suvažiavimo nutarimų, ku
ris įvyko Brooklyne ir pini
gus siųsti L. š. F. Tautie
čiai pradeda rėkti, kad L.Š. 
F. visi socialistai, per tai ne
reikia prie jo prisidėti.

Pradedam balsuoti, prie 
kurio fondo reikia prisidėti. 
Didžiuma, penkiais balsais, 
atmeta L. Š. F. ir prisideda 
prie šliupinio.

Kačkauskas pradeda plūs
ti socialistus r išmėtinėti, 
kad socialistų kalbėtojai, 
kaip tai: Pruseika, Kaspar- 
ka, Grigaitis ir kiti neau
kauja nukentėjusioms nuo 
karės, bet tik kitus ragina 
aukauti.

Po tų visų ceremonijų 
pradėta rinkti aukos ir su
rinkta 12 dolerių su centais.

Vietinis.

Ant galo kunigėlis pasa
kė, kad Jėzus buvo darbinin
ko sūnus ir už darbininkų 
mokinimą žydų valdžia jį 
nužudžius.
Mūsų kunigėlis panašiai ir 

elgiasi, kaip kad žydų val
džia, kuri Jėzų nužudė. Jis 
taipgi kursto parapijomis 
prieš tuos, kurie darbinin
kus mokina, liepia nuo jų 
šalintis, kaip nuo pikčiausių 
šunų ir net pataria taip pa
sielgti, kaip senovės žmonės 
pasielgdavo su raupuotais 
žmonėmis.

Bet man labai keistai iš
rodo, kad kunigas neliepia 
savo parapijonams melstis 
ir prašyti dievą, kad jis juos 
apsaugotų nuo bedievių. Jei
gu dievas mato, kad bedie
viai ir jų spauda blėdinga 
dėl žmonių, tuomet kodėlgi 
jis nepanaikina to viso blo
gumo? Pirmiau dievas žmo
gų apdovanodavo raupais ir 
jis tapdavo išmestas iš na
mų arba nuvežtas į girias. 
Dabar jeigu tas pats dievas 
suteikia žmogui raupus, tai 
bedieviškas mokslas tuojaus 
išgydo. Net ir popiežius 
kaip tik apserga, tai tuojaus 
reikalauja bedieviškų gydy
tojų pagelbos. Reiškia, da
bar bedievystė turi daug di
desnę galę, negu dievystė, 
per tai bereikalingai kuni
gėlis taip rūpinasi apie be
dievius ir jų spaudą.

EASTON, PA. 
Streikierių atsišaukimas. 
Męs, darbininkai, matyda

mi, kad iš priežasties Euro
pos karių Amerikos kapi
talistams plaukia didžiau
sias pelnas, o darbininkai 
pusbadžiai gyvena, nuta
rėm pareikalauti didesnio 
užmokesčio, kad žmoniškiau 
galėtum pragyventi. Ka
dangi kompanija nesutiko 
mums algų pakelti, tai męs, 
C. K.-Williams Co. darbi
ninkai, 28 d. sausio išėjom į 
streiką.

Kapitalistiški laikraščiai 
pagarsino, kad čia reikalin
gi darbininkai. Per tai at
sišaukiame prie visų darbi
ninkų, kad neklausytumėt 
kapitalistiškų laikraščių 
pranešimų ir nevažiuotu- 
mėt į čia darbo jieškoti, nes 
męs kovojam už didesnį kąs
nį duonos.

Streiklaužių ant vietos 
nesiranda, per tai męs tiki
me, kad streiką laimėsime.

29 sausio buvo streikierių 
visuotinas susirinkimas, ku
riame nutarta kovoti iki pil
nam laimėjimui. Dabar y- 
ra proga sutverti uniją, bet 
gaila, kad nėra organizato
rių.

Varde streikierių
M. Ragauskas.

P. S.—Meldžiame ir kitų 
laikraščiij perspausdinti 
mūsų pranešimą.

SI*

DES MOINES, IOWA.
22 d. sausio buvo vakaras 

paminėjimui Kruvinojo Ne- 
dėldienio, prie kurio L. S. S. 
160 kuopa rengėsi per tris 
mėnesius. Buvo sakyta,kad 
bus prakalbos, deklamacijos 
ir perstatymas. Išėjo visai 
kitaip: du vietos kalbėtoju 
pakalbėjo po penkias miliu
tas ir viskas užbaigta.

Beje, buvo ir “pamargini- 
mų”; prasidėjo žaislai — 
gaude vištas užrištomis aki
mis.

Gėda, draugai, kad męs 
taip esame atšalę nuo veiki
mo. Męs visai nesirūpinam 
veikimu, nesirūpinam visuo
meniškais reikalais. Męs 
kritikuojam kitus, kad jie 
nieko neveikia, tuom tarpu 
ir patys miegame. Laimė 
dar, kad čia nėra lietuviškos 
parapijos, bet jeigu ji būtų, 
tuomet parapijonai savo 
veikimu mus galėtų aplenk
ti ir gal dauguma mūsų prie 
jų prisidėtų.

Abelnai tarpe vietos lietu
vių nėra jokio veikimo,dau
gelis paskendę ' girtuoklys
tėj. Tiesa, mūsų valstija 
sausa, bet lietuviai parsiga
bena iš kitur ir girtuokliau
ja.

rinkta virš 400 dolerių. 
Antrame vakare girtuokliai 
buvo pradėję kelti • triukš
mą, bet vienas tapo išmestas 
laukan, o kitas pats nusira
mino.

Maža mergaitė, Alytukė, 
labai puikiai padeklamavo.

Bobos Vaikas.

AKRON, OHIO.
Mūsų vyčiai pradėjo į pa

danges kilti, o laisvesnius 
žmones išvadino paleistu
viais, žydberniais ir civiliza
cijos griovėjais. Laisvosios 
spaudos redaktorius išvadi
no vagimis, kurie laike Ru-

pinigų, o dabar atvažiavę į 
Ameriką ir gyveną Brookly- 
ne. Taip pasakojo vyčių ge
nerolas Račkus.

Reikia stebėtis iš tų vy-

aprašyta, tai per “Keleivį” 
reikia ir klaidą atitaisyti.

VI. Jasinauskui, Dickson 
City, Pa.—Tokių atsišauki
mų laikrašty netalpinam. 
Apie darbus sunaudosime— 
ačiū.

Dayton, Ohio (Vietinis).— 
Tamstos slapyvardį pakel
tom “Vietiniu”, nes tamsta 
pasirašei iškraipyta svetima 
pavarde.

Jurbarko Vincui. — Jūsų 
korespondenciją talpiname 
žymiai sutrumpinę. Ten 
daug yra išvedžiojimų, ku
rie tinka straipsniams, bet 
ne korespondencijoms. At
leiskite, kad sutrumpinom.

Z .Kalvis.

-okiais žodžiais, neturėdami 
jokių pamatų, bet savo dar
beliu visai nemato. Iš kur 
paeina Šmidtai, Macochai ir 
kiti? Ar tik ne iš vyčių ge
nerolo štabo? Iš kur dau
giausiai atsiranda paleistu
vių. ar tik ne iš vyčių armi
jos? • .

Mūsų vyčiai šaukia, kad

PHILADELPHIEČIŲ 
ŽINIAI.

Išsirandavoja ruimai ge- 
roj vietoj, nuo vieno ruimo 
iki keturių Pigi mokestis. 
Ateikite apžiūrėti.

P. MESKENIS
1339 Fairmount Ave., 

Philadelphia, Pa.
(10—13)

AUBURN, ME.
Streikas čeverykų dirbtuvėj

25 d. sausio Field Bros. 
Co. darbininkai išėjo į strei
ką. Jie reikalauja pakėlimo 
algos. Mat, 24 d. sausio dar
bininkai padavė kompanijai 
savo reikalavimus, bet pa
staroji atsisakė išpildyti, 
tuomet darbininkai apskelbė 
streiką. Streikuoja keli de
partmental. 25 d. streikie- 
rių įvyko mitingas. Nors 
streike dalyvauja įvairių 
tautų darbininkai, kaip tai: 
graikai, francūzai, italai, 
žydai ir t. t., bet vienybė 
pas juos matosi. Mitinge 
pasižadėjo laikytis vienybėj 
ir kovoti patol, pakol kom
panija jų reikalavimų neiš- 
pildys. Lietuvių streike da
lyvauja tik vienas.

Kaip viskas seksis, prane
šiu savo laiku.

K. Salemonas.

GARDNER, MASS. 
Atsakymas Gardnerio Dži- 

mei.
“Laisvės” N7 tūlas Gard

nerio Džimis sako, būk Fa
natiko Vaikas neteisingai 
aprašęs L. S. S. 89 kuopos 
veikimą. Man rodosi, kad 
Gardnerio Džimis visai ne
apgalvotai parašė minėtą 
kritiką. F. Vaikas “Lais
vės” N2 paminėjo, L. S. S. 
89 kuopa parengė koncertą, 
o kuopos tūli nariai parengė 
šokius, kas ir užkenkė, 
ką tie kuopos nariai 
papeikimo. 
“Laisvės”
Džimis pripasakoja 
kių nesąmonių, nieko ben
dro neturinčiu su F. 
Vaiko korespondencija. Iš 
šalies žiūrint, tai tik juokai 
ima iš tokių kritikų, kaip 
kad Gardnerio Džimis.

Onytė.

u z 
vertį 

Tu o m tarpu 
N7 Gardnerio 

viso-

bedievių ir jų spaudos da
bar Europoj karės. Kodėlgi 
dievas nebaudžia bedievių, 
bet užleidžia karę ant visos 
Europos ir ten turi kęsti vi
sai nekalti žmonės?

Kunigas sako, kad pakol 
socialistų nebuvę, tai ir ka
rių nebuvę. Vargšas kuni
gėlis, kaip jis turi trumpą 
atmintį, net ir Kryžiokų ka
rę užmiršo. O juk ta karė 
buvo tikrai katalikiška. O 
gal ir tuomet jau buvo so
cialistai ir jų spauda?

Tai matot, kaip mūsų ku
nigai skelbia Jėzaus moks
lą ir kaip mokina mylėti ar
timą savo, kaip pats save.

Jurbarko Vincas.

SPRINGFIELD, ILL.
23 d. T. D. Banga parengė 

draugišką vakarėlį. Įžanga 
—$1. Buvo duodama ir va
karienė. Nors rengėjai nu
tarė rengti vakarėlį be svai
ginančių gėrymų,vienok kas 
norėjo išsigerti, tai tam pa
čiam name galėjo gauti. 
Vakare, apie 9 valandą, jau 
daugelis buvo girtų ir visas 
draugiškas vakarėlis pavir
to į tikras lietuviškas ves
tuves.

COALTON, OKLA.
Šiame miestely randasi 

šeimynos ir 6 pavieniai; 
Čia gimę, tai lietuviškai ne
šneka, ypatingai gerai mo
ka “čiū” krimsti. Darbai 
anglių kasyklose. Lietuviai 
progresyviški, bet socializ
mui netiki.

Aitvaras.

4

KEWANEE, ILL.
Kunigėlio “gudrumas”

23 d. sausio mūsų kunigė
lis pasakė labai “gudriai” 
sugalvotą pamokslą, kad jo 
parapijonai neskaitytų be
dieviškų laikraščių ir šalin

SIOUX CITY, IOWA.
Dalis mūsų lietuvių, kito

kio užsiėmimo ir neturi,kaip 
tik girtuoklystė ir peštynės. 
Pasekmės tų peštynių—vie
nas žmogelis mirė, o kiti sė
di už grotų ir jų už jokią 
kauciją neišleidžia.
. Bet to dar neužtenka. 23 
d. sausio vėl iškilo baisios 
ueštynės ir vieną taip sumu
šė, kad nuvežtas į ligonbutį 
25 d. sausio persiskyrė su 
šiuo pasauliu.

Kada sumuštąjį nuvežė į 
ligonbutį, tai jis buvo ant 
tiek silpnas, kad jau negalė
jo pasakyti, kas jį mušė; vi
sa galva suskaldyta.

Dabar policija suareštavo 
net 7 žmones ir juos kaltina 
už tas peštynes. Ar jie vi
si dalyvavo tose peštynėse, 
dar teisingai nesužinota. 
Kuomet viskas paaiškės,

HARTFORD, CONN.
23 d. sausio vietos L. Š F. 

komitetas surengė prakal
bas. Kalbėto jum buvo už
kviestas M. Šalčius iš Bos
tono. Pirmiausiai kalbėto
jas aiškino apie kares ir jų 
priežastis, o paskui apie 
Lietuvos vargingą padėji
mą. Kalbėtojas savo už
duotį atliko gana gerai ir 
publika likosi užganėdinta. 
Vidury kalbos kalbėtojas 
paprašė aukų ir pasakė, ku
rie duos nemažiau 25c., tai 
tu pavardės bus pagarsin
tos laikraščiuose.

Aukavo šios ypatos:
T. Krabas, A. Tu moša, J. 
Urbanavičius, M. Aukšti
kalnis, D. Guokas, A. Ramoš
ka ir F. Ramanauckas—po 
$1.00; A. čekas, M. Kundro
tas, St. Valauckas, J. Kun- 
drošiūnas, A. Ysmantas, K. 
Zykus, F. Yankauskas, V. 
Bagdonienė, K. Šalčius, M. 
Giraitis, V. Baranauckas, A. 
Balčiūnas, A. Remenčius, J. 
Giraitis, J. Palažiūnas, C. 
Kru tekąs, M. Ramanauckas, 
A. Ambrazaitis, M. Ramoš- 
kienė, M. Gyvainius, P. Pa
lionis, Ev. Endziulienė ir V. 
Pikciligingis—po 50c.; J. 
Jedrinckas—35c.; M. Banys 
ir J. Kalnius—po 30č.; M. T. 
Pūstelnikas, O. Lukoševičie
nė, P. Januška, J. Gruzdis, 
D. Kvietkiūtė, M. Bak, O. 
Tirvei, V. Liupšius, J. Pala- 
ziejus, A. Krasnickas, S. 
Kveraitis, K. Madeikis, M. 
Žvingilas, K. Balionaitis, M. 
Grybas, J. Baltulionis, M. 
Marcinkevičius, A. Aukšti- 
kalnienė, O. Sriogiutė, M. 
Papikas, J. Vaitkevičius,D. 
čepavičius, V. Kulbinckas, 
M. Ramanauckas, A. Tirva, 
J. Karaliūnas, A. Ambrazai
tis, D. Varnius, J. Bulotas ir 
A. Rėzinckius1—po 25c.

Smulkių aukų surinkta 
$3.33. Viso labo $31.28.

MAHANOY CITY, PA.
rasove žmogų.

27 d. sausio 
pašautas \

nakti, tapo 
Matulevičius. 

Priežastis pašovimo — gir
tuoklystė. Karčiamninkas 
Š-nas uždarė savo karčiama 
ir nuėjo pas kitą į karina
mą. Ten rado savo prie
šų, kurie pradėjo ant jo už
sipuldinėti. Š., matydamas, 
kad gali būti riestai, leidosi 
bėgti, o priešai vytis. Iš
sprukęs iš priešų rankų at-

čiarnoj. Priešai gi tuomi 
neužsiganėdino ir pradėjo 
karčiamos langus daužyti. 
Tuomet Š. pasiėmė šautuvą 
ir išbėgęs laukan paleido į 
bėgančius priešus. Šūvis 
pataikė Matulevičiui į pe
čius. Sužeistasis tapo nu
gabentas pas daktarą, kuris 
išlupinėjo šratus. Dabar 
Matuleyičius jaučiasi geres
niu ir, matomai, pasveiks. 
Š. užsistatė $700 kaucijos. 
Kuo ta visa istorija pasi
baigs, tuo tarpu nežinia. 
Matomai smarkios baus
mės nebus, nes jie buvo ant! 
Š. užpuolę. I

Tai matot, prie ko girtuo
kliavimas priveda.

M. Civinskas.

: -nito W'-i.wV.'i.,..sswfcV.'

Kiekvieno Amerikos lietuvio dorinis 
privalumas sujieskoti šioje karėje Sa
viškius ir gimines ir pagelbėti jiems.

Vietiniai atvykite į mūsų Kontorą _ 
tižk®. . Iš. kitų“ miestų Tašykite 

aiškus. Męs patarsime, kokiu būdu 
galima sujieskoti.

MAFFEI & STEPONAITIS
Metropolitan A\e., kampas 

Havemeyer St. •
BROOKLYN, N. Y.

REIKALINGOS MERGINOS 
Reikalingos merginos į fabriką siu-

i.i ant mašinų: apsiūlėt nosines ir 
jas prosy t. Darbas lengvas ir Čystas. 
Darbas nuolat. Priimamos mokinė*.

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

{ėjimas iš jardo.
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nakti- -laisvės” personalo gyvenl

tuvių. Jie per savo organą 
“Vytį” sako: “Nekalti ber
neliai ir nekaltos panelės, 
glauskitės prie mūs, o męs 
jus užlaikysim nekaltybėj!” 

Puikiai skamba jo žodeliai. 
Bet ar žinot, kad mūsų gas- 
padinės nekaltus bernelius 
ir nekaltas paneles
mis iš stabu šluostams šven
tina.

Tūla “nekaltų“ vyčių po
relė jau išmaišė visų advo
katu ir daktaru ofisus r da
bar dar “nekaltauja” per jų 
ofisus. Dabar prie tos po
relės ir kita prisidėjo su 
“nekaltybės” žiedeliais.

Čia nurodžiau tik du fak
tu, kurių galima būtų glėbį 
surinkti. Taigi, jūs “nekal
tybės” avinėliai, pirmiau pa
žvelgiate į savo darbelius, 
o jau paskui kitus kritikuo- 

Įkite. Jūs paskendę pur
vuose ir tais savo purvais 
drabstote niekuo nekaltus 
žmones.

Tas dievo muzikantas mo-1 
ka keikti socialistus, bet nie- 
ko nesako apie tai, kaip du 
vyčiu, “apsiginklavusiu”,no- j 
rėjo katalikiškose krikšty-1 
nose sukelti triukšmą ir ta
po laukan išmesti.

Mūsų vyčiai ne vien soci
alistus šmeižia, bet užsipuo
la ir ant šv. Juozapo drau
gystės. Iki šiol kentėjom,

WATERBURY, CONN. |laukėm, kada jie susipras ir 
29 ir 30 d. sausio buvo Paliavus Pjūs.tis’ bet | 

prakalbos, kurias surengė iau įlendaJ purvus ir taiSi 
vietos septynios draugystės. Pulvais diabsto mus. Dabar 
Abudu vakaru kalbėjo St. Į 
Šimkus. Pirmą vakarą pu
blikos buvo nedaug, 
moterų atžagareivių drau
gystė parengė tame pačiame 
vakare balių.

Antrą vakarą prisirinko 
pilna svetainė. Kalbėtojas 
publiką užganėdino, nes 
raibėjo bepartyviškai. Per
traukomis buvo rinkta au
kos. Per abu vakaru su-

M O VIETOS:
L. Pruseika, 152 So. 9th St.
J. Neviackas, 152 So. 9th St.
J. Naudžius, 152 So. 9th St.
J. Undžius, 878 Driggs Avė.
J. Valatka, 368 Rodney St 

Visi Brooklyn*
V. Paukštys, 188 So. 2nd St
V. A. Zaperiackas, 188 So. 2nd 8t

Reikalinga 200 darbininkų j dide
le plieno dirbtuvę, dienos uždarbis 
nuo $189 iki $2.07. Kelionę užmoka 
kompanija. Geras užlaikymas.

THE INDUSTRIAL LABOR 
AGENCY.

116 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
(8—9)

PATARMĖS MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M. H. SANGER 

Su pnseikt-lais

LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI
KNYGA. Kaina 50c.

Reikalavimu* ir pinigu* siųskit fciuo adresu:

J. STROPUS, <
6 Loring St., So. Boston, Maas.

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

I ti jų purvinus darbelius, 
Mat pradėsim kelti į aikštę “ne- 

’’ kaltybės” žodelius. Lai vi
suomenė mato jų “nekalty
bę”. •

Narys.

NEWARKO 
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrid Marlj A- 
kušerkų mokyklą Peterburge D 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekme* 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų Ilgu ir rei
kalui esant, galite gauti patar-

I I

M
M

RED. ATSAKYMAI.
“Laisvės” skaitytojui, 

New Britain, Conn.-—Jeigu 
“Keleivy” buvo' neteisingai (į

O. STROLIENfi 
Jaaniikaiti.

BIS Walnut St., NEWARK,N.J
Telafonaa Market

i



MMLM

S

Q

M

311><

314

ORAKULO PATARIMAI.

ki 
0 
w

k! 
Oh

K

aj
kj

<1.00
$1.00

50c

S 
■N

Nuo
Nua
Nuo
270 BERRY ST., BROOKLYN, N. T.

Misevičia I 
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LIETUVIŠKA

APTIEKA

JUOKŲ KĄSNELIAI

Ponas dievas tariasi su pirmuoju dangaus ministe- 
riu, šventu Petru, apie įvykinimą taikos ant žemės

Klausimai:—
Ponas Orakule! Kadangi 

tamsta visiems ir visokias 
kvestijas teisingai išeksplei- 
nini, tai turiu nodieją, jogei 
neatsisakysi ir man tai pa
daryti.

1) Kaip buvau mažas, tai 
mano bobutė man pasako
davo, jog ten augštai debe
syse važinėja Alijošius ir iš 
po ratų ugnis krinta. Aš 
gi mislydavau: palauk, kaip 
užaugsiu, tai viską pats pa
tirsiu. Dabar, kada palikau 
vyras, tai nusipirkau astro-

Naujas krikščionis
Misijonieriui, nuvažiavu

siam A f riko n mokyti žmog- 
ėdžius krikščionybės, pasi
sekė įkalbėti tūlam žmog- 
ėdžių viršininkui, turėju
siam dvyliką pačių, jog tai 
labai nepadoru turėti tiek 
pačių, esą reikia turėti tik 
vieną pačią.

Žmogėdis persiėmė nauju 
mokslu ir tapo krikščioniu.

Po kiek laiko misijonie- 
rius sugrįžo į tą pat vietą ir 
sutiko minėtą žmogėdį.

—Ar jau pametei daugpa-

c»
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 KREIPKITĖS 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 TAUPINIMUlant 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 — 
G ROM ATOM S.
GENERA LIŠKA 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
„„ ~ . Kilia: 155 CLINTON AVE.,36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.
NEW YORK, Borough of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

0

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS '
1916 metams.

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

“S.L.A. KALENDORIUS”, gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražiom popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumėt pas savo l.ūiingų 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.

Telephone 494 Greenpoint

Daktaras J.
dPkCl J AL1STAS

PLAUČIŲ
Valandos i

•—10 ryta 
12—2 po plot 
6—8 vakara

Mylėtojams Muzikos »r Dainų:
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.

G. A. BARONAS 
MsKEES ROCKS, PA.

DAKTARAS

Matulaitis
410 BOYLSTON ST„ BOSTON,MASK 

Netoli didžioje mieste knygyne.
Offiso valandos: nuo 10—12 valandai

“ M “ 7—9 v. vakare
Šventadieniais nue 10—4 v. pe pietų.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN. M. D.
Specialistas Moteriškų Ligų
E. 50th St., . . . New York, N. Y.

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. po

Žemiau paminėtai gyduoles galima 
tos galima gauti per pačtą. 
Nuo Reumatizme ...
Kraujo Valytojas ....
Vidurių Reguliatorius
Trojank* ..................  25c. 50c ir 21.00

Ir visokias kitokias gyduoles nue 
visokių ’igų, kurios čia dar nepamini- 
apturėtl per pačtąi

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan A venų* 

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas 1490 Greenpoint

S. VITKUNAS.
LIETUVŠKAS MUVORIUS 

Mano vežimai ir karietos po N248 
Berry St.

Ofisas: 126 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Greenpoint 1907.

DENTISTAS
I

Visi maro darbu užganėdinti.
Darbas gvarnntuotaa.

perskaičiau, vienok apie A- 
lijošių nieko neradau. Kaip 
tu, Orakule, manai, kur jis 
randasi ?

2) Taipgi esu daug gir
dėjęs apie amžiną žydą ir 
apie peklą. Jeigu tu apie 
juos žinai, tai paekspleinyk 
ii man.

—Taip, aš dabar turiu tik 
vieną pačią.

—O kur kitas padėjai, ar 
atleidai ?

kė žmogėdis.

Astronomas.

Abu geri.
—Duok man penkis 

liūs, atiduosiu.
— Neturiu.
—Meluoji, aš žinau
—Juk ir tu meluoji.

dole-

TEATRININKŲ ATYDAIl
Pranešame, kad męs išrandavoja- 

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

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

rEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Atsakymai:—

nėdavo po debesius, bet da
bar jo ten jau nėra, jisai iš
krito. Jo ratai, arkliai ir 
jisai pats subirėjo į šiupu- 
lius. Orakulas anais metais verkia.
sukalbėjo tris “Sveika Mari-1 —Ko tamsta taip grau- 

užklausiau

Kartą man teko eiti pro

ja“ ir tris “Amžiną Atsilsį

2) Amžinas žydas perei- 
toj nedėlioj buvo sunkiai su
žeistas. Mat, jis keliavo po 
šventąją žemę, tuom tarpu 
anglų orlaivininkai, paste
bėję jį, paskaitė turkų šni
pu ir metė tris bombas. 
Viena bomba pataikė žyde
liui į kuprą ir, sprogdama, 
nutraukė jam galvą. Dabar 
jisai guli ligonbutyje ir nie
ko nešneka. Daktarai sako, 
kad vargiai pagis.

Apie peklą, neturėdamas 
daug laiko, paekspleinysiu 
trumpai: ji randasi kiekvie 
no katalikiško fanatiko gal
voj. Kuomet gi tose biedno- 
se galvelėse smala baigia 
išdegt, tai Chicagos “Drau
gas ir Bostono “Darbinin
kas” pripila daugiau, taip 
kad “fire never gets out”.

—Kurgi neverksi. Matai 
čia užkastas mano mylima
sis, kuriam aš daviau žodį 
tol neapsivesti, kol 
kapo neišaugs žolė, 
bar, nors kasdien

ant

laistau,

scy-

pa
su

Rokūnda “sumenes”.
Kunigas: — Kaip reikia 

prisirengt dėl atlikimo 
ros išpažinties?

Parapijonas:—Reikia 
laryti gerą rokūnda 
neneš”.
Kunigas:—Ką tu pirmiau

sia darai, norėdamas pada
lyti gera rokūnda “sume- 
nės”?

Parapijonas:—Pirmiausia 
įpykinu savo pačią.

Kunigas:—O kam tas rei-

Sutaisau receptus bu didžiausia 
atyda, nežiūrint, xr tia receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų 

Tai vienatinė lietuviška aptiek* 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o si prisiųsiu 
per exprerą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorlus ir Savininkas

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

Tai. So.Boston 21914 ir 21019.

1 GERA PROGA!
2 Gramatika angliškos kai
li bos mokintis be mokylo-
1 jo (apdaryta) .............. $1.00
S Vaikų Draugas arba kaip 
fl mokintis skaityti ir
K syti be mokytojo . . .
B Naujas Būdas mokintis 
9 šyti be mokytojo . . .
" Aritmetika mokinimuisi
H kūndų, su paveikslais 
g apdaryta) ........................... 35c.

ra-
... 15c 
ra-
... 10c 
ro-

Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitų ap

garsinimų iš “Laisves” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus visas 
4 knygas GOc. pigiau.

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

Hudson, N. Y.

Iki
plot ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

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 ap» 
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą. 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš- 

mano antrašo.
DR. J. LIPMAN

N. 50th St., NEW YORK, N. Y.
Kalbame lietuviškai.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO1
Ateik pirkti vyriškų aprėdalą, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalniorių ir tt. Pae mane ta- 
voraa geras ir kaino* žemos.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Berry Bt.)

Neatmena, ką pamiršo?
Burdingierius Maikis Špi

cas, eidamas ryte į darbą, 
ką tik per duris išėjo ir vėl 
sugrįžo. Atsistojęs pas du
ris, kaso galvą ir sako:

—Kad tave bala, pamir
šau ir nebeatmenu ką pa
miršau.

Septynių metų mergaitė, 
atydžiai į jį žiūrėdama, sa
ko:

—Aš žinau, Maiki, ką tu 
pamiršai.

—O ką gi ?—klausia tas.
—Tu- šįryt pamiršai ma

no mamą pabučiuot.
Motina, išbėgus iš kamba

rio, kad suriks ant mergai
tės:

—Cit, tu bjaurybe
u . ..... ... į

ParapijonasMatai, ku
nigėli, kada aš ją gerai įpy
kinu, tai ji visus mano grie- 
kus kaip ant delno išdėsto.

Pas lietuvišką bučerj.
Bučeris:—Jonai, ar jau 

pripylei pieskų į cukrų?
Darbininkas:—Jau.
Bučeris:—O sviestą 

maišei su lajum?
Darbininkas:—Taip.
Bučeris:—O į pieną van

dens ar dapylei?
Darbininkas:—Dapyliau.
Bučeris:—O vogas ar pa

sukai, kaip visuomet?
Darbininkas r— Pasukau.
Bučeris:—Gerai. Dabar 

gali eit į bažnyčią ant mišių 
šventų.

su-

Svirplys

■

UŽGANĖDINTAS
Geru patai 

symu!
Gvarantuo 

tas ant
20 metų!

% am w

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

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

.nkykite,

Tel. 885 Greenpoint.

A. SHRUPSK)

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystes Draugijom namo.) k

Ar Won
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kalba, tai nereikiadraugai
Žinoma, vieta atsakanti dėl 

Kambariai su visais
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GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS S 
IR ŠVARIAUSIAS SALIO- C

NAS VISAME SO. V 
BOSTONE. <

Sveiki geriausios rūšies gėry- ® 
mai ir užkandžiai. Patarnavi- * 
mas prielankus. Atšilai 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuviu Savininkas)

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Richter'io

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

<limo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ii’ 50c. butoliukaH visose aptiekoBo arba 

stačiai nuo
F A D. RICH i L R & CO. 

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

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

61 S. 2nd st., Brooklyn.

DR. A. FRIEDMAN
217 ROEBLING ST., BROOKLYN, 

kampas So. 2nd St.
Ofisas atdaras visada.

fiautt DYKAI dtn £eras štuka* 
ir Didelį Kalaliojlą visokių tna 
giškų štokų ir kitokių visokių 
da.'ykų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur jų glut? Atsiųsk 

savo pilną ir aiškų adresų ir už 
džl uždengime6 centus

prisiuntini ų. o męs tuojaus 
tų Kataliofių ir .‘.tukas tau nusių- 
sim OYKA' /^dresuok
JUOZAS J. SZLIKAS

(MAGIKAS)
3261 S HalsiedSL Chicago. III

25.000 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS. 

REKORDAS PREKIUOJA tik 75 c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiusi už 8c. pačtlnę markę, • 

apturėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių 
ARMONIKŲ, SKRIPKŲ, TRIUKŲ, ir daugybę kitokiu MUZIKA- 
LIŠKŲ INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas 
su 76 ir 104 raktais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietu vil
kas Sapnininkas dydžio 5x6į, su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Rei
kalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavo
ms. Agentams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą-

W S. WAIDEL1S,
BROOKLYN, N. Y.

PIGUS IŠPARDAVIMAS. GER,AUS‘ “uzikaM^tr':uenta‘
Vlal žemiau paminėti instrumentai siunčiam! gava* vlaną dolerį rankpinigių ca tlo»» parilfiriji- 

pirm užmokėjimo pinigų.

Geriausia dvleilinft ViannoB Armonika «n vlaal* 
pusbalsiais, minorni ir ma*orni basai, 21 klavlšie, 11 
basų, minornų ba«ų atskiri pliene balsai. Viską* 
k* atvirčiau šiai padaryta. Prima 4 balsų, a skunda 
baių dalia, 6 tenų. lidueda malonų balną.

KAINA S2 dol. Tekia pat armonika dviejų te
mų KAINA 24 del.

Kaina $8.90. Tekia armonika ■> 11 
vlavišiu, 12 baių, plieniniais balsais

6 įtrūnų balalaika, 
machanlikl kolalial, 7 
dapanų, kaina $1.74. 
Tekia pat geresnla iš
dirbina* $4.49.

____ __________ r___ _________  ____ eiBBtlnyi pertikrinamai ff*- 
riausiah ipacijaliitaii—mciatraia, tadėl nai jakie *»i*ig*diniM* ■•fall ataitikti. Raikalaukita illlaa- 
trnata katallogo, karia aiaačiamai dykai.

MOSCOW MUSIC CO. 
Dept. M

Visi užsakymai ilsiunčiaesi ta pačia diena Prieš iŠsiuačiaRi

fS CANAL STREET, NBW YORK. N. Y.

JOHN KULBOK CAFE
Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

A
Uždejimaa kepuraitė* 22 k. ... $4.9# 

Užplombavimaa 40c ir aagičiau.
Ižvalymaa ........................................ R9c
Užplombavimaa aakaa ............... $1.00

Skaudantj dantį duok ištraukt ryta, 
n vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
807 Bedford AveM Tarpe 2-rea Ir 

1-moa gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

g A « s

1 Akušerka;
X Pabaigų si kursų Woman* Medical fa 
g College, Baltimore, Md. fa
2 Pasekrtningni atlieka savo darbą prie 2
9 gimdymo, taipgi bu teikia visokia* rodąs ir ? 
įį pagalbą invairlose moterų ligoBO. v

f F. Stropiene,^m!»V.‘.'.’: j 

g SO. pOSTOIN. MASS. >

Žinoma, 
visi 
savo 
ria. 
nors 
pūsto 
bet 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip ra u galas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

gir- 
pa- 
pa- 
vic-

kad 
biznieriai 
biznį gi- 
Cigaras, 

kaip ko- 
i lapas, 

gardžiai

kaip 
tis. 
kelevingų.
rankumais. Prašau kreiptis į tų
tų, o būsit užganėdinti.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Greenpoint 278.

Si.

Pagamina geriausius lietuviškus 
valgius. Pietus galima gauti po 15c, 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
Hope St., Cor. Roebling St.

BROOKLYN, N. Y.
2

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

Kaštuoja tik $15.00. 
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 40th SU New YoriųN.Y.



w Yorko kriau 
čių streikas 

baigiasi.
Conn.

Conn.

Conn.

Conn.

111.

Ar Jus Kosite?

Severą’

S. J. Deikus.

Laisves
DR.

PAJIESKOJIMAI m.

Scveros Modikališkao Kalendorine.

1914 metams yra dabar gatavas išpla
tinimui Jūsų aptiekoje, arba tiesiog 
nuo musų. Tikrai gaukite vienų kopi
jų ir laikykite jų parankiojo vietojo 
per visus metus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI:

111.
I lain braus kas, 

St (‘ger, 111.

Skaudėjimai Krutinėjo, 
ir jvairųs kiti sopėjimai ir skaudėji
mui vr-i greitui išvaromi, trinant, po
rai ŠE VERGS GOTHARD ALIEJUM 
(Severn's Gothard Oil). Jisai yra. 
puikus raminantis iininioritas. Kainos: 
25 ir 50c už bonką. Visose aptiekoso.

Skaičiau “Laisvėje 
vęs iš Lietuvos pov 
■Jonas 'Litus ir nukel

—K. Navickas, pagelbinin- 
kas—J. Verdauckas.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugyste progresyviška, 
sutverta 12 d.lapkričio, 1911 
metais, t. y., keturi metai, 
kaip gyvuoja. Per tą trum
pą laiką įgijo turto už $170 
ir kasoj turi $959.29. Yra 
mišrus choras, susidedantis 
iš 34 ypatų ir pusėtinai iš
lavintas. Choro komisijoj

New Yorko kriaučiai gali 
pasididžiuoti pilna pergale. 
Kriaučių streikas nors dar 
tęsiasi, bet jis apima labai 
mažą skaitlių ir galima sa
kyti, kad eina prie galutinorandasi šios ypatos: M. Sob- 
užbaigimo. Nors ir strei
kuoja dar apie 4,000, bet 
kiekviena diena sutaikoma 
ne mažiau, kaip 10 vėrauz- 
ninkų. Todėl galima tikėtis 
diena už dienos galutino 
užbaigimo. Streikas tęsėsi 
be sunkios kovos ir visi dar
bininkai iškovojo didesnę 
užmokestį po $1 savaitėje ir 
pripažinta unija ten, kur jos 
iki šiam laikui dar nebuvo. 
Labai retai mūsų gyvenimo 
bėgyje pasitaiko taip lengva 
kova su darbdaviais, be di
delio nervų įtempimo, be 
nuovargio, be aukų. Tiesa, 
laimėjimas menkas, bet atsi
minkime praeitus streikus, 
kurie tęsėsi mėnesiais, ku
riuose buvo panešta tiek 
vargo ir skurdo, kur ne vie
nam mūsų kovotojui sudau
žė policija buožėmis galvas, 
sodino į kalėjimus—sulygi
nus su tuom, šis mūsų 
mojimas gana didelis.

Šį savo streiką, šį savo 
bruzdimą laimėjome ne 
dėl, kad darbdaviai būtų 
buvę linkui mūsų toki miela- 
širdingi, toki geri—ne, a- 
naiptol! Laimėjome todėl, 
kad męs organizuoti, kad 
męs esame spėka, kuri neša 
baimę ir nusiminimą į jų 
tarpą. Jie pamatė,, kad be- 
spėkiai mums priešintis šia
me momente. Jų pasiprieši
nimas būtų buvęs priežas- 
čia jų pražūties.

Męs laimingi ir džiaugia
mės ta pergale! Tas mums 
turi priduoti daug daugiau 
energijos ir vilties tolimes
nėj mūsų kovoj už savo bū
vio pagerinimą.

Mūsų gyvenimas—tai y- 
ra kova už būvi, šis mūsų 
menkas laimėjimas nereiš
kia galutino laimėjimo, męs 
turime rengtis ateityj prie 
didesnės ii' sunkesnės kovos. 
Jeigu šiandien darbdaviai 
nusileido prieš mumis, tai 
nreiškia, kad jie nuleis ran
kas, ne—jie rengsis prie ko
vos su mumis, jie j ieškos 
progos, kad mums atkeršyti, 
kad išardyt mūsų organiza
ciją, kad laikyti mus 
gystėje, kaip pirmiaus 
laikė.

Kaip visa žmonija eina 
pirmyn, progresuoja, taip ir 
męs, kriaučiai, neturime 
nuo to atsilikti. Męs turime 
šviestis, lavint save, turime 
pažint save ir savo klesos 
reikalus, kad iškilus susirė
mimui su darbdaviais, galė
tume išeiti iš to pergalėto
jais. Šalę mūsų klesinio 
susipratimo, mus reikalinga 
pinigai, todėl mūsų rūpes
čiu turi būti taupyti unijos 
finansus, kad išėjus į kovą, 
i alkaną kovą, turėtume 
kudm atsiginti. Tai du da
lykai, kurie labiausiai mums 
reikalingi. Turint juos, pa
saulis prigulės ne tiems, ku
rie nieko neveikia, bet 
mums, dirbančiai žmonijai. 
Todėl, už darbo, kuom kas 
galime!

Tarybos narys
J. A. Bekampis.

29 sausio, š. m.

liekas, P. Sprindis ir R. Mo- 
tiejaičiūtė; maršalka — A. 
Bi tv i nekas.

Draugystė darbuojasi ant 
apšvietus dirvos ir žengia 
progreso keliu pirmyn. Tai 
viena vietos geriausių drau
gi j U-

lai-

su- 
to-

Jie

Knygos
SOCUALIZMAS — KUOMI JIS 
A RA IR KAIP JĮ ĮKŪNYT?

Parašė O. Aineringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gele patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris neliki. 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 knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ...............

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠL1SSELBURGO BAS
TILIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

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

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

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apšatalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 

' skelbia dabartinė mūsų dva
siškąja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

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

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

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

Kaina .............................................. .‘.
EKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ENKLUS. 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
kinys ....................................

Paslaptis ...............................................
Gyvenimo Banga .............................
Revoliucijos Atbalsiai ....................
Kontrobandninkai .............................
Išvogimas iš Paviako 19 kalinių 
Piieniečiai .............................................
Rutvilė, Žemaitijos mergelė .... 
Iš dvasiškų tėvelių gyvenimo . .. 
šeimynos istorija ...........................
Socijaldemokratų Mokslo Pamatai 
Prasikaltimai ir Prasikaltėliai . . 
Steponaičio Raštai, kaina 

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

Reikalaudami knygų 
taip:

Kas

šią

I

$1.00

15c

20c

20c

5c

10c

10c

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

75c 
75c 
35c 
20c 
10c

50c 
50c 

adresuokit

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

Nut. Raštininkas J. G. Vaitkevičius,
P. O. Box 123, Ansonia, Conn 

Finansų Raštininkas J. P. čiupas, 
Conn.

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

Kosfijo Nuolatos.
‘'A# pagavau didol)' 

šalti ir nuolatoH koad- 
!au, parafifl p. W. Wo- 
oazyn, Weirton, W. 

Va., ir jeigu aS paimda
vau stiklą Salto van
dens, kosėjimas pasida
rydavo labjaus trauk- 
Mojantis. Dirbdamas 
bleAinių dirbtuvėje arti 
milžiniško karščio, ai 
turėjau gerti vandeni. 
AS perskaičiau apgarsi
nimą apie Sevoros Bal
zamą Plaučiams, ir, iS- 
vartojus 25 centų bon- 
kūtę, kosulis sustojo, ir 
aA jaučiuos gerai ir 
sveikai.' ’

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

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

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

103 Liberty St., Ansonia, 
Krtyg. Rast. P. Rageišis,

113 N. Main St., Ansonia,

Balsam for Lungs
(Severus Balzamą Plaučiams) laiku. Pamėginkite jf nuo 
peršalimų, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50c visose aptiekoso.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Rastis, ,
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,HI. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas, 

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
I- in. Sekretorius J. Vaičis, 

13 19 Lincoln St.,Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis, 

166—10th St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: M. Rekis,
1329 N. Jackson St., North Chicago,

Draagyatžms, Kaopomi ir Kliabama! 
Išdirbu visokia*

KUKA RD AS, “BADGES”, GUZIKUS 
IP ŽENKLELIUS

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

Ant kiekvieni pareikalavime prl- 
■iunčiu Kampeliu*.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

Ill.

St. Bučis, 1408 So. Park Ave.
Waukegan, 111.

Maršalka K. Navickas, 
1420 Victoria St.,. Waukegan, 
Pagelbininkas J. Werdauskis.

nėšio, pirmą vai. po pietų F 
svetainėj lOth gatve, North Chicago, 
Ill.

AR NORI

109 GRAND ST

Nusipirkti Gerus 
CEVERYKUS? 

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU 

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y

aterson, 
•ir jo 

žįstamų, kad suteiktų jo antrašą, 
turiu reikalą, todėl norėčiau sueiti ar
ba susirašyti. Aš esmių jo švogeriu.

Hope

pa
nes

Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Juozo Yenčes, An
tano ir Broniaus Barkauckų, taipgi ir 
Vinco Laucios. Visi Suvalkų 
Naumiesčio pavieto. Žemosios 
munės parapijos, Kaselių 
Meldžiu atsišaukti.

Frank Yenchcs
P. O. Box 554, Aberdeen, Wash. '

gub., 
Pane- 

kainio.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.
Knygutė 25c.

Telpa šios dainos: 1) Gaude- 
amus; 2) Darbininkų Marselie
te; 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.

Prezidentas A. Atkočiūnas, 
Box 566, Steger, 

Vice-prezidentas W. Stoškus, 
Box 435, Steger, 

Protok. raštininkas J.
36-1 L. Box, 

Iždo raštininkas A. Salasevieia, 
Box 141, Steger, III.

Iždininkas (kasierius) 'I', šnekutis, 
Box 482, Steger, 111. 

vnygyno raštininkas !•'. Siriške, 
Box 

vnygyno iždininkas J.
Box 407, Steger, III. 

Susirinkimai atsibūna po pirmam 
viekvieno menesio nedčlioj, P. A. Sa- 
asevičiaus svetainėj.

566, Steger, 111. 
Damidavičia,

Ar nori mokintis?
MUS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI

Aritmetiką( rokūndą) už $3. Lietuvių kalboa 
ralystę už $2.

Dar pirmu kartu iž tokias kainas mokiname,
šitas apgarsinimai* gal daugiau nepaairodyt—naudoki* proga, 
mokata, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi. Įdėk štampą atsakymuL

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINfi MOKYKLA
1327 N. Robey St., Chicaga, B

UŽ $5.00.
gramatiką ai $4. Gral

Atsišauk šiandien, 
Vial II

PARSIDUODA.
Parsiduoda grosernė geręje vietoje, 

puikus biznis, 1’ 
vietoj. Parsiduoda 
vininko nesveikatos.
“Laisvę”.

lietuvių apgyvento)

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.

REIKALINGAS OPERAITORLS 
prie kloksų (moteriškų žiponų). 'Kaip
gi yra gera proga pasimokinti vyrui 
ar merginai.

1107 Bedford

WAUKEGAN, ILL.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

draugystė išrinko naują ko
mitetą. Pirmininku išrink
tas J. Bastis,pagelbininku— 
M. Ambroziūnas, protokolų 
sekretorium 
finansų
VaiČys, kasierium—M. Kai
raitis; kasos globėjai: M. 
Rekis ir St. Bučis; maršalka

St. Deikus, 
sekretorium —J.

MONTELLO, MASS. 
LIETUVIAMS.

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

Kas pas mane užsirašys “Laisvę” 
arba “Kovą” ant metų, tas gaus do
vanų “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:

J. A. TURAN
18 Ames Street, Montello, Mass.

(9-12)

*
CD

A“

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

?irmininkaa J. čebanauHka*,
420 S. Cbeariut St., Collin«Till«, I 

’irm. pagelbininkas M. Razokaw, 
Vandalia Box 160, Collinsville, 

Nutarimų Rant. A. Dzidolikas, 
358 E. Weckliff Ava., Collinsville, 
Ein. Rašt. J. Baronas,

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

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

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

sio l-m» ir 8-čią nedėldienj, l-mą va
landą po pietų. Sa'lel salėj,kampas E. 
Main ir N.Morrison A^e., Collinsville. 
Illinois.

Ill.

III.

Ill.

Ill.Atsišaukite

(7—10)

ŠERTVIT1S
Ave., Brooklyn, N. Y. 
(9—11)

Parsiduoda (Irosernė 
(laikoma ir 
apgyvento).

mėsos). Vietoj 
ietuviais, rusais

tirštai
ir len-

Užpakaly Storo kambariai dc 
veninio. Norintieji pirkti, krei] 
šiuo adresu:

TH OS. SEDGWICK 
Sterling Hotel No. 4 Crescent 

Bridgeport, Conn.
Ave.

PARDUODA KENDŽIŲ 
STORĄ.

Kas nori įgyti gerą biznį, tam 
dabar yra proga. Parduodu pigiai. 
Ateikit pažiūrėti.
213 BEDFORD AVE. arti N. 5th ST.

BROOKLYN. N. Y.

Juozas Garšva
GRABORll S
( Undertaker)

L AI D O TIV1 Ų DIR E K TO R1 U S.
Išbalsaniuoju ir laidojo numirusius 

ant visokių kapinių.
I'arsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 I'RON r s r.

. Brooklyn, N. Y.Brooklyn. N. Y.
Tel. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Main

KUNIGO M. X. MOCKAUS 
PRAKALBOS.

P1IILADELPHIJOJ KALBĖS PER 
TRIS DIENAS.

Pirmos prakalbos bus pčtnyčioje, 
4 d. vasario, 1916 m., Majestic Hali, 
525 So. 4lh St., 7:30 vai. vakare.

Antros prakalbos Nedėlioję, 6 
vasario, toj pačioj svetainėj, 2 vai. 
pietų.
Trečios prakalbos, utarninke, 8
vasario, Metropolitan Hall, 715-17 
N. Fairmount Avė., 7.30 vai, vakare.

Rengia L. K. K. ir L. M. P. S. A.
Pirmą sykj Philadelphiojoj kalbės 

garsusis M. X. Mockus.
Todėl užkviečiame atsilankyti visus 

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

KOMITETAS.

d. 
po

d.

"LAISVĖ” tik už 11.20H!
Kurie užsirašys pas mane “Lais

ve” metams ir nrisiųs 22.00, tas ap
turės dovanu knygų vertės 80 cen
tų Rašykite# šiandien, nes neilgai 
bu# duodamos tokios dovanos!

Kiekvienam atsišaukusiam prisiųsiu 
kataliogą. iž kurio galėsit pasirinkti 
tinkamų knygų. Adresuokite.

J P. CHUPAS
P O. Rot 330. Ansonia. Conn.

Kas užsirašys 
pas mane

“Naujienas”, 
tasai gaus se
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar 
“Kovą 
vynę” 
n y bę 
ninku”, 
“Lietuvą”, 

“Amerikos 
arba knygų ver-

Keleivį”ar 
’ar “Te
ar “Vie- 
Lietuv- 

ar 
ar

Lietuvį” ar “šakę
tės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
jienas”gausi dar vieną visai dykai 
metus laiko. Tai būk pirmas prie 
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester. N.

per 
do-

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikinusia lietuviam* vieta pa* 
PETRĄ DRAUGELI.

Skanu* alų* 
gardi arielka, 
eHus, visokia 
vynas, kvepen-. 
ti cigarai ir 
puikus užkan
džiai. Sali dėl 
mitingų. Ne
pamirškit šios 
atsakančio* 

vietos,o bū*it« 
ižganedinti. 
Palei Wythe 
Kve.

DRAUGUOS, 
kuriui apiirinko “Liiivę” 

•mvo organu:
LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 

MAHANOY CITY. PA.
Valdybos adresai: 

Pirmininkas W. Žemaitis, 
312 E. St.Centre 

Pirmininko pagelbininkas P. Ysoda, 
Centre St 

Protokolų raštinin. A. Ramaucka*. 
1025 E. Pine 

Finansų raštin. P. Petčiulis, 
1227 E. Pine 

Iždo trustisai: A. Račkauskas. 
Tenth St., J. Baukus, 1121 E. 
hanoy Ave., W. Simniškis, 1227 E 

Mahanoy Avė., 
Maršalka W. Svintickae,

515 W. Pine St 
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

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

183 Roebling St., Brooklyn,

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

Aptiekorius ir Chemistas
215 Roebling St., Cor. So. 2nd 

BROOKLYN, N. Y.
trr

Ill.

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. Užbaliūtč,

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

Avė.

Ave.

1436—7th
Iždininkas S. Buzinskis, 

719 Lincoln Avė.
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 1109 

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

316 Wall 
Organo prižiūrėtojas A. Kelly, 

607 Montague

St.

St.

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

RIŲ ADRESAI;
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, 
1111 Market St., N.S. Pittsburg, 
Centro Iždiųinkas K. Varašis,
12 and Carson Sts.,S.S. Pittsburg,Pa.

Turtų Kontrolės Komisija: 
M. Urlakis, 

313

Pa.

Pa.

Sixth St., 
Charleroi, 

Reedsdale St.,
S. Pittsburgh, 

W. Markūnas, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, 

sekretorių adresai: 
I. Alexis, 
344 North Diamond

W. Urnežis, 1429
N.

Kuopų 
kuopos J. 
P. O. Box

Pa.

Pa.

Pa.

Sta. 
Pittsburgh, Pa. 

P. A. Samulionis, P. ,0.kuopos,
63, McKees Rocks, Pa.Box

3 kuopos, J. Galdinas, P. O. Box 
118,
4 kuopos Ig. Rasinskis,

205 Soho St.,, Pittsburgh. Pa.
5 kuopos, P.Petrauskas, Post Office 

Cuddy, Pa.
6

Laupurex, Pa.

815 E.

St.

St 
80 

M*-

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI. 

Centro Valdyba: 
Pirmininkas J. Skirmontas, 

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

381 So. 1st St., Brooklyn,

N.

N.

Kuopų Sekretorių adresai: 
Kuopos "Brooklyne—L. Deveikis, 

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

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

223 N. State St., Ansonia, Conn

Conn

>■> 
J

TREJOS DEVYNETUOS 
arba

TREJANKA_____
•j |; airtiį gydančią čoht; tr iafe 

degtine arba virintu vandei 
i-tiav-iu vai-tu arba karčiu 

vynu del*ykilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemahmą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio lighs. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Vieną pakelį šitų pydančių 

augmenų užmerkti į vieną kvortą vysto syi.'iu 
ir tiek pat vandens, arba išvuti čystame van 
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę stikkiic 
arba mažiau.

S-is-. ie.la ti

Sutaisyta su

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

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

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

kuopos A. J. Normanas.
2317 Cherry All., S. S. Pittsburgh,Pa.

9 kuopos, K. Stasinskas, 
Box 23, Arnold, Pa.

7

8

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETI 
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS. 
Pirmininkas A. Pakšis, 

462 Jenne 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

318 Jenne 
Iždininkas J. Sc reik is, 670 Jenne 
Iždo globėjai: J. Silkelis, 
change St., .1. Bagdonas, 1-1 Congress 
St., J. Bagvilas. 358 Dayton St. Mar
šalkos: V. Raulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

Vėliavų nešėjai 
Caledonia St. ii 
Main St.

st
st.
st
St
St

266 Ex-

P. Miliauskas.
J. Jurevičia,

St.
30!

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS

NINKU ADRESAI: 
Prezidentas A. Drebišius,

51 'Pen 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.

SERGANTIEJI!

New York City

DR LAND E S

140 EAST 22 ST

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONU.

BpecfjaMIkae *alamlalMMM| 
kaino* ant trumpe laike.
idfikublnkite įgyti litą (tuuh 
foną eu 6 lieta vilkų dal«4 
Md aditų, kaštuoja S1134 
Gvarantuota* ant 10 metų. •*« 
tų gramafoną siunčiame klebu 
vienam su tiesa apžitlrdjiaed 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite augrąihitt 
atgal. Reikalaudami, priaiųeteU 
te $1.00, likusias almekMM 
aplaikę tavorą. Pasitikime.
tuoml gramafonu bOaite ųtirnsj 
ažganėdlntl.

Kievski Phonograph Ce. Į 
4 Orchard Street, Dep. Bk 

NEW YORK, N. n

Ar nustojote sveikatą ii
Diena po dienai, aaata* metui 

užsiimu gydymu sergančių Žmonių. 
Persistatykite sau, kiek ai išly
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
tojant visokias gyduole* ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą *y specijalietą 
DR. LEONARD LANDES

Jis jums be pinigų patars, ką da
ryti, kad išgelbėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokia* liga* u didžiausiomis pa
sekmėm1*, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilve, širdie*, plau
čių, jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiem* gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekviena* 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangų*. Chemiška* iž- 
tyrinėjlma* Slapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pa* 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryte iki I 

vai. vakare, šventadieniais nuo 10 
vai. ryte iki 4 pe pietų

lit B. 22iid St. (I/exlngton Ir 3rd Ave.)

priežasties ligos?
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VIETINESŽINIOS.
MILŽINIŠKAS CUKER-

NINKŲ STREIKAS.
American Sugar Refining 

Co.turi savo didžiausią dirb
tuvę ant Kent Avė., Wil- 
liamsburge, kur dirba apie 
4,000 darbininkų. Toji kom
panija begalo turtinga ir be
galo išnaudoja darbininkus. 
Ji turi savo dirbtuves Phi- 
ladelphijoj, Bostone, New 
Jersey, Long Island ir kitur.

Williamsburgo dirbtuvės 
mašinistai pareikalavo dar 
pereitą subatą 8 vai. darbo 
dienos ir geresnio atlygini
mo už darbą. Mašinistai or
ganizuojasi į uniją ir 150 iš 
ju jau prisirašė. Visą strei
ką veda Metal Workers uni
ja. Manoma, kad ir dau
giau mašinistų prisirašys 
prie unijos.

Su pradžia šios savaitės 
prasidėjo agitacija, kad ir 
visi cukerninkai išeitų strei- 
kan, nes gyvenimo sąlygos 
neapsakomai blogos, žmo
nės turi dirbti veik 12 va
landų, o atlyginimas labai 
menkas. Toje dirbtuvėje 
daugiausia dirba lietuviu ir 
lenkų. Lietuvių bus j 1,000 
vyrų.- Seredoje jie išėjo 
streikan ir tą dieną vakare 
Tautiškame Name jau bu
vo didžiulis mitingas. Visi 
darbininkai reikalauja 8 
vai. darbo dienos ir žmoniš
kesnės algos. Jau*seredoj 
kompanija norėjo lyg ir nu
sileisti, bet darbininkai žada 
gerai laikyties. Kompanijai 
labai brangus laikas, nes ji 
turi begalo daug užsakymų. 
Taigi, darbininkams yra pa
togus laikas išstatyti savo 
reikalavimu s. M aši n i s ta i
sakosi padėsią cukernin- 
kams. Dabar išeina, kad 
cukerninkai rems ’mašinis
tus, o mašinistai eukernin- 
kus. Jeigu tik visi eis iš
vien ir draugiškai susiklau
sys, kompanija turės nusi
leisti.

Būtų gerai, kad streikie- 
riai tuojaus išsirinktų užsi- 
tikėjimo vertą komitetą.

Mašinistams kompani ja 
nusileidžia ir siūlo jau 9 vai. 
darbo dienos, bet jie reika
lauja 8 vai.

Streikerių dvasia ir ūpas 
išrodo labai geri. Kat
rie pamena senuosius strei
kus, sako, kad dabar viskas 
išrodo kuogeriausia.

Du streikieriai.

gė L. S. S. 19 kuopa. Kal
bėjo J. Bekampis ir L. Pru- 
seika. Abudu kalbėtoju sa
vo užduotis atliko labai ge
tai. Buvo ir pamarginimų: 
Lietuvių Unijos muzikantai 
pagrajino keliatą maršų ir 
Redikevičiūtė, maža mer
gaitė, labai puikiai padekla
mavo.

Reikia pažymėti, kad mu
zikantai kuopai uždyką pa
tarnavo, už ką jiems reikia 
ištarti širdingą ačiū.

Liet. Soc. Dem. Partijos 
reikalams surinkta aukų 
$3.18.

Žmonių buvo mažai. Ne
žinia, kas tai yra, kad vietos 
lietuviai pradeda nuo pra
kalbų atšalti.

V. Žilinskas.

So. Brooklyn, N. Y.
29 d. sausio buvo vakaras 

L. S. S. 20 kuopos. Sulošta 
Ju veikalu: “Nepavyko” ir 
“Sugriautas ’ Gyvenimas”. 
Pirmas veikalėlis nors bu
vo suloštas gerai, bet, kaipo 
komedija, publikos neprijuo
kino.

“Sugriautas Gyvenimas” 
—drama, sulošta kopuikiau- 
siai ir publika net apsiver
kė. Ypatingai atsižymėjo 
J. Kačergis ir P. Stakaus- 
kiūtė. Buvo ir kitokių pa
marginimų: V. Kazlauskas 
sulošė monologą, K. Menke- 
liūniūtė sudainavo solo, 
p-lės Petrauskiūtės padekla
mavo. Tai dar pirmu kartu 
So. Brooklyn© teko matyti 
mažas mergaites taip pui
kiai deklamuojant.

Vietinis.

įmigai suaukavo $9,000.
Iš Brooklyno išvažiuoja į 

Uhicaga kun. B. Mundelein, 
kad užėmus arcivyskūpo 
vietą. Šios diocezijos kuni
gai, kurių randasi apie 500, 
ant išleistuvių suaukavo 
$9,000.
Ar nepuikiai pildoma Kris

taus žodžiai? Kristus pasa
kė: ‘‘Nerinkite ant žemės 
turtų, kuriuos kandis suėda, 
.■ėdis sugadina ir vagįs iš
plėšia”. Kun. Mundelein iš
sivežė ant $9.000 čeki ir ti
kisi ji išgelbėti nuo tų prie
šu, kuriuos Kristus paminė
jo.

RUIMAI ANT RANDOS.
Išsirandavoja geri keturi ir trįs 

kambariai, kurių randa $7.00, $8.00 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis na
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti sakaunės, 
kur dirba 5,000 darbininkų. Su ran
da duodu štampas.

, V. J. GIKNIS, superintendent 
518 Morgan Avė., Broklyn, N. Y.
Arti Neeker Avė. ir Nassau Ave. 

Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Greenpoint.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTŲ.

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, Man. 

CANADA.
(8-10)

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

pas lietuvius A. MALIAUSKĄ ir VIDŽIŪNĄ. (Jausite geresnius 
daiktus. Męs galime pigiau parduot, negu kiti štonukai gali pirkt. 
Męs perkam tiesiai iš dirbtuvės, o ne nuo perkupcių, kaip kiti. 
Jaunavedžiai, pirkite pas milinis forničius, o gausite speciališką 
nuošimtį. Męs parduodame ir ant išmokesč'o—po $1.00 ar $2.00 į 
savaitę. Nepamirškite!

Šildomi 
Pečiai nuo 

$1.25 
iki 

$10.00

Telephone, South 4263

Kas galima 
pas mumis 

gaut:

Fomičių,

Pečių, 
Siuvamų 
Mašinų, 
Karpetų

Veidrodžių i 
Lempų 
ir taip 
visokių ; 
daiktų, j

1 elephone South 6075.

Macys &Marcin Furniture Co

Didžiausia Lietuviška K R AUTU V t
MUZ1KALISKŲ INSTRUMENTŲ.

Pranešu visiems, jog aš užlaikau tikrai lietuvišką kratuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžių, Laikrodėlių, Žiedų, Špilkų, Kolčikų, Kompasų, 
Kryžių, Bronzalielų ir įvairių kitokių daiktų. .Taipgi rekordų visokiose 
kalbose su puikiausiomis dainomis ir šokiais. Įvairiausio išdarbio 
Armonikų, Smuikų, (Skripkų), Klarnetų, Triūlių ir daugybę visokių 
inuzikališkų instriimentų. Taipgi užlaikau Maldaknygių ir visokių gra
žių I’opięrų Laiškams rašyti su įvairiais aprašymais. Visokių magiškų 
Monų Daiktų ir knygų,su pagelba kurių galima padaryti įvairias štokas.

Taipgi taisome visokius auksinius daiktus: laikrodėlius, žiedus, 
oranžaiietu.s ir muzikališkus instrumentus; armonikos, smuikus, klarne
tus, triūbas, pianus, vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai. Užsa
kymus išsiunčiam greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai 
pirkti mano kratuvėj yra g\arantuoti. Vieną kartą pirkęs pas mus, 
pasliksi ant visados mū.-ii kostumeriu. Taipgi pirkdami daug tavoro 
ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau. Parduodame agen
tams. Užlaikome įvairaus tavoro "in stock”. Padarome visokius in- 
-.1 ramentus ant užsakymo.

? T
į Reikalaudami kokio nors tavoro t
Į adresuokite. |

Į J. GIRDĖS
Į ------------------------------------  |

i 103 Grand Street, j
j Brooklyn, N. Y. j

šituos gramafonus speciališkai 
parduodame už žemą kainą per 
Vasario mėnesį, kaipo pasigarsi- 
n’inui tarp kostumeirių.

Kaina $10.00.

PRANEŠIMAI.
Pėtnyčioje, 1 d. vasario, 

bus ekstra susirinkimas Lie
tuvių Gimnastikos Kliubo 
po N37d So. 1st St., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va
kare. Visi kliubo nariai 
būtinai privalo atsilankyti, 
nes turim daug svarbių rei
kalų.

Sekret. A. Ankudavičia.

L. K. P. D. 2 kuopa išrin
ko naują valdybą. Pirminin
ku išrinktas J. Skirmantas, 
72 Hudson Ave., prot. sek
retorium V. F. Vitkevičius, 
29 Hudson Ave.; iždininku 
J. Senienas.

Kuopos susirinkimai būna 
kiekvieną mėnesį pirmoj 
pėtnyčioj, 29 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 
vai. vakare..

Kviečiame ir pašalinius, 
kurie norėtų prisidėti prie 
progresyviškos draugystės.

V. F. Vitkevičius.

Kiek įplaukė pinigų?
Jau keli mėnesiai praslin

ko, kaip įvyko fėrai vietinio 
L. š. F., bet dėl tūlų prie
žasčių nebuvo paskelbta fe- 
i ų pasekmės.

Fėrai, galima pasakyti, 
pavyko gerai. Įplaukų 
buvo $395.00; išlaidų pasida
rė $182.03; pelno liko 213 
iol. 5 centai.

Nuo pat įsikūrimo vieti
nio Liet. Šelpimo Fondo, į- 
plaukė pinigų $902.02. Iš 
Šios sumos pasiųsta į Liet, 
šelipmo Fondo Centrą 
$5-18.81. Pas vietinį L. Š. F. 
kasieriu J. Martinaitį yra 
$113.18.

Smulkesnė apyskaita bus 
paskelbta vėliau.

Vietinio L. š. F. fin. sekr.
V. A. Zaperiackas.

PILNĄ UŽSIGANĖDINIMĄ.

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

kelis ruimus nauju forniču.

VISKAS, KĄ MES PARDUODAM, GVARANTUOTA.
TAS TURI SUTEIKTI

Telephone 2372 Greenpoint.Sale “Comedy” teatro

'iljHf'JT.

198=200 Grand St.
Tarpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn, N.Y.

Telephone Yards 551 or 155

TIKRA LIETUVIŠKA A DTIOf A
CH1CAGOJE All 1LRA

6 d. vasario bus susirinki
mas Lietuvių Unijos Dra
bužių Bendrovės Tautiška
me Name. Pradžia 10 vai. 
ryte.

Visi nariai malonėkite at
silankyti.

Sekretorius V i 1 k a u skas.

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. 
Eus įvairus lietuviški ir an
gliški šokiai. Įžanga 25 c.

Kviečia Komitetas.
(8-10).

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

Savin ūkas ir Provisorius
F. A. JOZAPAITIS

.3601 SO. KALSTEI) STliEET, CHICAGO. ILL.
Gyveninio Telephone Drover 7781.

CIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVĘ”

21 d. sausio buvo prakal-, 
bos paminėjimui Kruvinojo 
Nedėldienio, kurias suren

BROOKLYNO IR APIELINKĖS 
ATYDAI.

Lietuviškas K on traktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

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

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

(f LIETUVIŠKA APTIEKA. >
Aiuoml pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptinku, galim* 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas imi:; randasi šito- '

I kių vaistų: i) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide-
| Jiems, bonka 25c. ORRAl’H’AS, Linimcntas dėl reumatizmo. Bon- 1

jį ka 25 ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. '
; ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. JVAI- IS RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. «. |
jį KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio. odekolonas, perfumon ir i

!l visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi-
8 durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — honka $1.00. Mūsų aptieko-
I se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsl- į J lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunč’ant laiškus 

bl galima siųsti pinigais arba įtampomis.
L SHAPIRO. Lietuviškas Aptiekorius

!| 410 So. 2nd Street, kampas Union Ava
Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St.,, Brooklyn, N. Y. w j

daugiau bosų ar balsų, padarome ant orderio.

Užlaikome įvairiausių rekordų vi- 
sose kalbose.

No. 2518.
šuto medžio, dvi

n
0

0 0
°0

Plieniniai 
raktu,

balsai,

i

rie
’) pianofort o raktai 8 nike

L D

Improved Sterling” padarytas ii 
ar"uolo medžio, geriausio iš

darbio. Kaina $60.00

3572. 87 kleviniai, -18 plieniniai balsai su pilnais tonais ir pustoniai

<=.£
s>. *

••I’rienu'i' • 
medžio-

as is ra u don- 
Kaina $50.00.

I

raudonme-
Kaina $25.00.
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ĮVAIRUS MUZ1KALIŠKI INSTRUMENTAI
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