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Kasyklose už= 
mušė lietuvį.

Bearcreek, Montana, ka
syklose užmušė lietuvį My
kolą Wilcinska. Nabašnin- 
kas paėjo iš Suvalkų gub., 
Kalvarijos pavieto, Simno 
parapijos.

Velionis palaidotas Red 
Lodge’ės kapinėse. Giminės 
ant palaidojimo negalėjo 
pribūti, nes gyvena nuo čia 
labai toli.

Jeigu kas norėtų plates
nių žinių, tegul kreipiasi pas 

Mr. B. Rasimas,
P. O. Box 63, 

Bearcreek, Montana.

MAINIERIAI RENGIASI 
PRIE STREIKO.

Wilkes, Barre, Pa.—Kietų
jų angliakasyklų mainieriai 
labai susirūpinę tuomi, kad 
operatoriai atsisako išpil
dyt unijos išstatytus reika
lavimus. Jau buvo net kal
bama, kad streikas greitai 
prasidės, bet operatoriai už
ginčijo, kad kalbėjo apie 
darbininkų algas.

W. W. Parker, informaci
jų biuro viršininkas, prane
šė, kad tik 21 d. vasario į- 
vyks konferencija tarpe li
nijos atstovų ir operatorių 
ir jog tik tuomet bus kalba
ma apie algas ir mainierių 
reikalavimus.

Operatoriai jau turėjo 
savo pasitarimą New Yor
ke.

ŽYDAM GERAI.
Philadelphia, Pa.—Tiktai 

vienoj Philadelphijoj žydų 
Šelpimo Komitetas mano su
rinkti nukentėjusioms nuo 
karės $1,000,060. Seniau 
buvo manyta, kad tik pusę 
tos sumos galima bus su
rinkti.

DABAR TIK SUKRUTO.
Detroit, Mich.—Packard 

Motor Car Company pagar
sino, jog jos dirbtuvėse dar
bą tegalės gauti tik ištikimi 
Amerikai žmonės, patriotai. 
Tie ateiviai, kurie nenorės 
būti piliečiais, bus pavaryti 
iš darbo. Kaip tik tas pa
gąsdinimas išleista, tuojaus 
minios darbininku suskato 
reikalauti pirmų pilietiškų 
popierų. Skaičius aplikaci
jų ant pirmų popierų pakilo 
nėt ant 50 procentų.

Tai, mat, kada varu varo, 
tuomet jau rūpinasi apie pi- 
lietystę.

JUODRANKIAI PERSI
KĖLĖ Į SAN FRANCISCO.

Detektyvai spėja, kad ita
lų juodrankių organizacija 
persikėlė iš New Yorko į 
San Francisco ir ten smar
kiai veikia, šunlupiškai api- 
p]ėsdama žmones.

KARĖS AKADEMIJOJ IR 
UNIVERSITETE.

Generolas Isaac Sherwood 
smarkiai užsipuola ant. da
bartinės kariškos sistemos 
akademijoj West Point. Stu
dentai ten mažai ko išmok
sta, o ant kiekvieno studen
to per metus laiko išleidžia
ma $4,800.

Tai didžiausia pinigų 
krūva. Tuo tarpu, ant 
kiekvieno studento Ann Ar
bor universitete išeina 
$448.

Bulota ir Žemaite 
atvažiuoja.

Lietuvos Šelpimo Fondo 
iždininkas gerb. K. Šidlaus
kas gavo nuo A. Bulotos, iš 
Petrogrado, sekančio turi
nio laišką:

“Turiu už garbę pranešti, 
kad sutinkant su L. Š. F. 
užkvietiniu, aš ir p. Žemai
tė išvažiuojam pas Jus. Iš
važiuosim iš Petrogrado a- 
pie sausio vidurį pagal seną
jį stilių per Norvegiją į 
New Yorka. Mano laišku 
ir telegramų išsiųstų jums 
rugsėjo mėnesyje apie pri
ėmimą nuo jūsų pinigų ir 
rengimąsi pas jus atvažiuot, 
matomai, jūs negavote arba 
jūsų atsakymai nepasiekė 
manęs. Laiškus ir telegra
mas iki 14-1-16 galima siųst 
šiuo adresu: Petrograd, Po- 
dolskają 15, Julia Žimont.

Su pagarba
A. Bulota”.

NEW YORKO VALSTIJOJ 
PAJAUSTA ŽEMĖS DRE

BĖJIMAS.
Schenectady, Troy, Alba

ny ir apielinkėse 2 d. vasa
rio pajausta lengvutėlis že
mės drebėjimas. Visur su
barškėjo, o kaip kur ir iš
krito langų stiklai. Tūli 
namai taip-pat suvirpėjo.

Amsterdame taip-pat pa
jausta žemės drebėjimas. 
Kaip kur žmonės išsigandę, 
išbėgiojo iš namų, bet, ro
dosi, jokių nuostolių nepa
daryta.

FORDO KOMPANIJA DI
DINA DIRBTUVES.

Detroit, Mich.—Ford Mo
tor Co. didina dirbtuves. 
Bus priimta daugiau naujų 
darbininkų. Bėgyje penkių 
metų kompanija samdysian
ti 100,000 darbininku.

LEWISTONO “BLAI
VYBĖ”.

Maino valstija rokuojasi 
“sausa”, o Lewistono mies
tas, suprantaiųa, taip-pjat 
sausas, bet anądien į Nd\v 
Yorką atsibaladojo tūlas Al
bert Woodward, kuris prasi
gėrė Lewistone ir jį apvogė 
ant $250. Tuos pinigus ji
sai turėjęs išmokėti savo 
darbininkams.

KATALIKŲ KUNIGAS 
SKUNDŽIAMAS.

So. Bend, Ind.—Katalikų 
neprigulmingasai kunigas 
Frank Klos skundžiamas 
ponia Čech už “sulaužymą 
prižado”. Ji sako, kad ku
nigas prižadėjo jai apsives
ti 4 d. liepos, 1913 m., bet žo
džio neda turėjo.

WILSONAS IR JO ŽMONA 
TURĖTŲ STOTI TEI

SMAN.
Des Moines, Iowa.—šioj 

valstijoj nevalia duoti kam 
nors čėringės ’(tipo) už pa
tarnavimą. O Wilsonas ir j 
Wilsoniene ėmė ir sulaužė 
ta lowos įstatymą, kuomet 
tūlai merginai už patarna- 
vima ir vaikui už laikraš
čių atnešimą davė magary
čių.

Jeigu prezidentą ir jo pa
čią patrauktų teisman, tuo
met juodu turėtų užsimokė
ti po 25 dol. pabaudos ar

Lietuvos žmones ir 
bulvių neturi.

Du žymus amerikeičiai 
aplankė Lietuvą ir Lenkiją. 
Jie buvo visuose didesniuo
se miestuose, kaip Varšava, 
Lodžius, Vilnius ir Kaunas.

Amerikiečiai, kurių vie
nas buvo Belgijos Šelpimo 
fondo atstovas, o kitas at
stovavo Rockefellerio fondą, 
pasakoja stačiai pasibaisėti
nų dalykų apie Lietuvą ir 
Lenkiją. Pasak jų, ten sta
čiai viešpatauja badas. Žmo
nės minta tik būlvėmis.Kaip 
kur yra miltų, bet jų toli 
gražu neužtenka. 30 gy
ventojų procentas neturi 
nei būlviu užtenkamai.

Kaimai ir viensėdžiai iš
deginti. Žmonės gyvena že
mės grįčiose. Visur, esą, 
siaučia ligos, ypač šiltinė. 
Mirtingumas žmonių tarpe 
labai pakilęs.

KĄ RUSAI PADARĖ 
PRŪSŲ LIETUVOJ?

Laike dviejų įsiveržimų 
rusų kariumenės į Rytprū
sius, ta šalis baisiai nuken
tėjo. Prūsų valdžia štai ką 
paskelbia:

Dalinai ar visiškai tapo 
išgriauta 24 miestai, 600 so
džių, 300 vienamių ir 34,000 
budinkų.

Išplėšta 100,000 gyvena
mųjų trobų.

Užmušta ar sužeista 2,000 
civilišku žmonių.

Išvilkta Rusijos nelaisvėn 
10,700 nekariavusiu žmonių. 

Z C- U
Užmušta ar pavilkta ru

sais 135,000 arklių, 250,000 
raguočių, 50,000 avių, 600,- 
000 vištų ir tt.

Vokiečiai pripažįsta, kad 
laike savo pirmo įsiveržimo 
i Prūsų Lietuvą ir Mozūriją 
rusų kareiviai elgėsi žmo
niškai ir discipliniškai. Bet 
laike antrojo įsiveržimo el
gesį'. vandališkai.

Išviso nuostolių yra pada
ryta ant $375,000,000.

ATEIVIŲ ŠELPIMO KO
MITETAS ŠKOTIJOJE.
“Rankpelnis” praneša:
“Kadangi paskutiniu lai

ku tankiai girdėt skūn- 
džianties Rusijos ateivius 
dėl įvairių varžymų ir dargi 
persekiojimų, Glasgowe tve
riasi tam tikras įvairių tau
tu Ateiviu Komitetas, kuris 
rinks apie tai žinių, aiškins 
juridinį (teisinį) tų ateivių 
padėjimą ir, kur galėdamas, 
eis nuskriaustiems į pagal
bą, rūpinsis, kaip susižinoti 
su artimaisiais Rusijoj, Lie
tuvoj, Lenkijoj. Tveriasi 
jisai iš visų gyvuojančių 
Škotijoj Rusijos ateivių 
darbininkų draugijų, sąjun
gų ir unijų atstovų. Jau at
siuntė i ta komitetą savo at
stovus kai kurios lietuviu, 
atvių, žydų ir rusų drau
gijos ir sąjungos. Kitus 
šviečia jisai neatidėliojant 
ai padaryti—atsiust po 2 
xtstovu. Kviečia visas dar- 
ki ninku draugijas be pažiū
rų, tautos ir tikybos skirtu
mo, nes tik visiems susijun
gus galima bus kas nors pa
siekti. Komiteto adresas: 
Mr. J. Osol, 54 South Sham
rock St., Glasgow, S. S. Ra- 
syt galima kas kokia nori 
kalba. Atsakymui reikia pri

Canados parlamento 
H __ K namas griuvėsiuose.

6 milionai dolerių nuostolių.
Ottawa, Canada.—Puiku

sis rūmas Canados parla
mento pavirto griuvėsiais. 
Nuostolių padaryta ’ dau
giau, kaip 6 milionai dolerių 
ir griuvėsiuose daug žmonių 
palydėjo savo gyvastį.

Pereito ketverge vakare 
parlamento rūmą apėmė 
liepsna. Gaisras kilo kny
gyne ir persimetė Jį kitus de- 
partmentus. Gaisras prasi
dėjo tuoj, kaip pasigirdo 
sprogimas pekliškos maši
nos, kurią ne kas kitas paki
šo, kaip vokiečių agentai.

Dienraštis “Providence 
Journal”, kuris visuomet 
daug žino apie slaptus vo
kiškų agentų pienus, dar 
prieš kelias savaites prane
šė Canados valdžiai, jog vo
kiečiai konspiratoriai per
kels savo veikimą į Canada.

Laike gaisro parlamente 
buvo nedaug žmonių. Tai 
dar laimė. Ottawos ugna- 
gesiai pasišaukė t pagelbon 
Montrealio gaisrininkus ir 
pėtnyčios ryte gaisras tapo 
užgesintas. Knygynas pavy
ko išgelbėti. *

Visoj Canadoj viešpatau
ja didelis pasipiktinimas. 
Detektyvai jieško suokalbi
ninkų. Yra žinių, kad vo
kiečių agentai ir daugiau 
“šposų” iškirs Canadoj. Da
bar jie nutarė persikraustyt 
iš Su v. Valstijų į Canada.

Kelios ypatos jau suareš
tuota.

5 d. vasario vėlei kas tai] Hdžiausios pūgos.

. JOUN 8PAJIGO. , u M
John Spargo yra vienas is žymiausių Amerikos so

cialistų.. Jisai pasižymėjo savo kritika prieš karinguo
sius socialistus, kaip$ padėkim, Russell.

BULGARAI IR TEUTO
NAI ANT SOLONIKŲ.
Iš Solonikų praneša, kad 

bulgarų ir teutonų kariu- 
menė rengiasi traukti ant

25,000,000. Apie tai prane- Solonikų, kur dabar randasi 
ša Londono “Times”. talkininkų armija.

padegė Ottawoj Grand,Hol
den and Graham dirbtuves, 
kur buvo išdirbama drapa
nos Canados kareiviams. 
Nuostoliu padaryta ant 
$20,000.

“KU KLUX KLAN” BEL
GIJOJ.

Prieš 50 metų Amerikoj 
gyvavo slapta draugija, ku
ri vadinosi “Ku Klux Klan”. 
Ta draugija darbavosi prieš 
negrus. Panaši slapta drau
gija įsikūrė ir, Belgijoj ir 
veikia prieš vokiečius. Jos 
nariai užlaiko didžiausia 
slaptybę.

$40,000,000 KARIUMENĖS 
REIKALAMS.

Rumunijos p a r 1 a m e n ta s 
nu.balsavo paskirti $40,000,- 
000 kariumenės reikalams.

Vėlei kįla gandas, kad 
Rumunija kariaus.

APIE ERZERUMĄ.
Petrogrado “Novoje Vre

mia” sužinojo iš ištikimų 
šaltiniu, kad turku kariume- 
nū jau apleidžia Erzerumo 
tvirtovę. Jeigu tai teisybė, 
tai rusams išpuola atiduoti 
kreditą už didelį laimėjimą, 
kadangi Erzerum yra pri- 
skaitoma prie didžiausių 
i,virtuvių.

Bet reikia pasakyti, kad 
ūsų oficialiame ^pranešime 
neko nėra pasakyta apie 
Irzerumo paėmimą.

Kaukazo fronte siaučia

Tilžės biuras pagel
bsti amerikiečiams.

Tilžėje, Prūsų Lietuvoj, 
prie “Dabarties” redakcijos, 
matomai, yra įkurtas tam 
tikras pasiteiravimų biuras, 
kuris klausiantiems atsako 
apie jų gimines Didžiojoj 
Lietuvoj.

Brooklyno lietuvis J. Kli- 
ruaitis, gyvenąs po N10 
Stagg St., kreipėsi į “Dabar-1 
tį”, melsdamas sujieškoti jo 
tėvą. Jisai gavo sekamą at
sakymą:

“Gerbiamasai! Gavome 
Jūsų laišką ir pasiteiravo
me, kur jūsų tėvas randasi. 
Vietinė valdžia praneša 
mums, jog jūsų tėvas gyve
na dar Paulių kaime. Gali-' 
te į jį žinią siųsti per mūsų 
redakciją, taipojau ir pini- j 
gus. Męs juos greičiausiu 
keliu pasiųsime tolyn i jūsų 
tėvą. Jo antrašas yra Mikei 
Kliinaitis, Pawle, Kreisamt. 
Georgenburg (Jurbarkas), i 
Prašome antrašą taip paini-] 
nėti, siųsdami žinias arba 
pinigus per mūsų redakciją.

S,u pagarba
Steputaitis".

Ponas Steputaitis, kaip j ko, kad tos prakalbos esan- 
žinoma, yra Prūsų Seimo Čios atkreiptos prieš Vokie- 
atstovas ir oficialis “Dabar- ■ tiją, o ne prieš Angliją, 
ties” redaktorius. To laik- —r---------
raščio adresas seka:

“Dabartis”, 13 Deutsche 
Strasse, Tilzit, Germany.

GRAIKIJOS PARLAMEN
TAS ATIDARYTAS.

Athenai.—Graikijos par
lamentas atsivėrė. M. Theo- 
tekis išrinktas parlamento 
pirmi ninku. Kareiviai ran
dasi parlamento galerijose.

BULGARAI NUŽUDĖ
300 SERBŲ.

Solon ikų korespondentas 
dienraščio “TTio Morning 
Post” telegrafuoja, jog bul
garai išskerdė 300 serbu be
laisviu, v

LAIVAS “APPAM” PRI
GULĖS VOKIEČIAMS.
Pereitame “Laisvės” num. 

jau rašėme, kaip 22 vokie
čiai parsivarė į Newport 
News uostą anglų laivą 
“Appam”. Sakoma, jog vo
kiečiai rado ant to laivo 
aukso, vertės 2.1 miliono do- 
Icrių.

“Appam” kliūva vokie
čiams. Anglai negaus jau 
to laivo.

JAPONIJAI GERI LAIKAI
Tokio.—Europos karė at

nešė Japonijai geriausius 
laikus, taip lygiai, kaip ir 
Amerikai.

Japonijoj pasidarė daug 
naujų milionierių. Japoni
jos dirbtuvės turi kariškų 
užsakymų daugiau, kaip ant 
t rijų metų. Kadangi vokie
čiai pasitraukė iš konkuren-
cijos, tai japonų jūrininkys
tė labai augštai pakilo. Už 
kelių metų Japonija pavirs 
antra po Anglijai jūreivių 
tauta.

Rusija skolinasi Japonijoj

160 žmonių 
nuskendo.

Japonų garlaivis “Daijin 
Maru” susimušė su laivu 
Linan ir 160 žmonių atrado 
mirtį ant jūros dugno.

PEIKIA ZEPPELINŲ 
ATAKAS.

Berlyno socialistų laikraš
tis “Vorwaerts” pasmerkia 
Zcppelinų atakas ant neka
riaujančių žmonių. “Vorwa
erts” sako, kad atakos neat
siekia tikslo. Nuo jų nuken
čia tik nekalti žmonės.

ARCHANGELSKO UOS
TAS UžšĄLO.

Rusai naudojo ledamu- 
šius, kurie skaldo ledus Bal
tosiose jūrėse, kad tik lai
kyti atviru per visą žiemą 
Archangelsko uostą. Bet 
jisai vistik užšalo ir susine- 
šimas esąs atkirstas.

NEPATINKA WILSONO 
PRAKALBOS.

Koelnas. — “Koelnische 
Zeitung” rašo, kad Vokieti
joj nemaloniai žiūri į pasta- 
i ąsias prezidento Wilsono 
prakalbas. Laikraštis sa-

^SULTONAS PASKIRTAS 
| FELDMARŠALU.

Kaizeris paskyrė Turkijos 
'sultoną Vokietijos armijos 
i feldmaršalu. Tai augščiau- 
Isias pagarbos laipsnis.

Kaizeris taip-pat parašęs 
laišką Turkijos sultonui,gir- 

1 damas jo kariumenę. Kon- 
'stantinopolio laikraščiai 
i džiaugiasi, kad tarpe Turki
jos ii* Vokietijos užsimezga 
, vis didesnio draugiškumo 
ryšiai.

KUNIGAS NEISIĄS
Iš PARAPIJOS IR 

GANA.
Philadelphia, Pa. — Vys

kupas Rhinelander suspen
davo vieniems metams ku
nigą George Richmond. Bet 
kunigas sakosi geruoju ne- 
apleisiąs parapijos. Jį, sa
ko kunigas, tiktai kareivių 
spėka galėtų priversti pasi
traukti.

Iš ŠVENČIONIŲ PA
VIETO.

“Russkoje Slovo” prane
ša, kad Švenčionių paviete 
vokiečiai smarkiai pradėjo 
veikti. A’okiečiai perdėm 
atakuoja rusų pozicijas.

Pabėgėliai iš Švenčionių 
pavieto pasakoja, jog vokie-

gautų po 10 dienų kalėjimo, dėt markė”.

Ičiai per 15 viorstų nuo fron- 
I to nuvarė visus gyventojus. 
Gyventojai iškraustyti bė
gyje f2 valandų. *• Visas 
Švenčionių pavietas sunai
kintas.

Vokiečiai ir į Švenčionių 
pavietą atgabeno daug be
laisvių, kurie turi dirbti ap
kasu, v



Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
4

1860 metais popiežiaus ap
skritys, kuriame jisai buvo 
vyriausiu valdovu, turėjo 
3.000,000 gyventojų, 15 tūk
stančių kareivių ir 
prekybos laivų.

3,000

“Dilgėlės” sakosi neprita
riančios A. Janulaičio skel-i 
biamai tautinės vienybės i- 
dėjai. Noriai konstatuoja
me ta faktų “Laisvėje”, nes 
ligišiol męs, gal ir klaidin
gai, buvome kitokios nuo
monės apie “Dilgėlių” pozi
cijų.

New Yorko valstijos gu
bernatoriaus kelionė į San 
Francisco tarptautiška pa
roda apsiėjo mūsų valsty
bei $20,000.

Puikiai gi lėbauja guber
natorius Whitman. Viduti
niškai imant, jam lengvai 
galėjo užtekti $1,000.

merikon per Japoniją.
Mums svarbu pasidžiaug

ti, kad tos draugijos įkūri
me, šalę veiklių sanfranciš- 
kiečių, daugiausia pasidar
bavo “Laisvė”. Męs visai 
netyčiom įgijom ryšių su 
vienu tenykščiu draugu ir 

i pavarėm smarkių agitacija 
per laiškus ir laikraštį. San 
Francisco lietuviai subruz
do ir žodis stojosi kūnu. Męs 
neturime iš to materiališ
kos naudos, bet turim dide
lį morališkų užsiganėdini- 
ma.

Tai ką gali padaryti laik
raštis, gerų žmonių padeda
mas !

Dabar męs eilės klausimu 
statom sutvarkymą reikalų 
Lietuvos Šelpimo Fonde. 
Męs kelsim savo balsą vis 
smarkiau, kol dalykai nesu-

atsibūti svetimoj valstijoj, 
ne Georgia’oj.

Watsono veikimas gali 
būti gera iliustracija tam 
tvirtinimui, jog ne kievienas 
klerikalų priešas yra tikras 
žmonių prietelis.

Netik “Naujienos”, bet ir 
“Keleivis” pritaria mūsų iš
vedžiojimams, jog progresy- 
viški lietuviai turėtų dau
giau informuoti svetimtau
čius apie Lietuvos vargus - 
bėdas. “Keleivis” mano,kad 
informavimo darbą turėtų 
paimti į savo rankas Lietu
vos šelpimo Fondas.

Męs girdėjome, kad po į- 
tekme “Laisvės” atakų, L.Š. 
F. valdyba mano smagiau 
pradėti darbuoties.

Mūsų nuomone, laikraštis 
yra ne vien “nuomonių par
lamentas” ir teoretiškų dis
kusijų vieta. Laikraštis y- 
ra dar ir gyvas ragintojas, 
nenuilstantis kurstytojas 
praktiško gyvenimo reika
luose. Laikraštis turi pri
verst visuomenę netik skai
tyti talpinamus jame straip
snius, bet ir vykinti gyveni
me įvairius sumanymus.

nas, perskaitęs straipsnį 
“Popiežius ir Kaizeris”, ku
ris telpa šiame “Laisvės” 
numery? Mūsų lietu
viški klerikalai guldo gal
vų už carą, o popiežija eina 
už kaizerį.

Bet ką čia daug rūpinties. 
' Jei. kaizerio bus viršus, tai 

mūsų kunigai taip jau gud
riai giedos mišias už kaize
rį, kaip ligišiol giedojo 
cara.

u z

irNetik klerikalai, bet 
pirmeiviai papildo didelį po
litišką prasižengimą, mėgin
dami įkalbėt žmonėms, jog 
šioji karė yra mažųjų tautų 
liuosavimo karė. Net tokios 
“Lietuvos Žinios” nebuvo 
kuosos nuo to prasikaltimo. 
Petrogrado lietuvių pirmei
vių leidžiamoji “Naujoji 
Lietuva” tikrina, jog:—

“Šiaip ar taip, bet eina
moji karė vis tik plačiau 
iškėlė savarankesnio ma
žųjų tautų valdymosi 
klausimą. Bekariaujan
čios valstybės, žinomų 
priežasčių dėlei, pasiskel
bę kariaują už mažesnių
jų tautų laisvę, tuo pačiu 
viešai pripažino paskelb
tojo obalsio teisotumų ir 
jo augštą dorinę vertę”. 
Tas tvirtinimas iš nykš

čio išlaužtas. Petrogrado 
pirmeivių organas gieda se
ną giesmę, į kurią protau
jantis politikas negali tikėti. 
Didžiosios valstybės sten
giasi išnaudot mažąsias tau
teles savo imperialistiškiems 
tikslams atsiekti. Petrogra
do laikraštis nepatėmija net 
tos karčios gyvenimo ironi
jos, jog kaip tik mažosios 
autos labiausia šioje karė

je nukenčia. Užtenka prisi
minti Serbijos, Belgijos, 
Lenkijos, Lietuvos ir Latvi
jos likimą.

“RANKPELNIS” AMERI
KOJE.

“Rankpelnio” administra
cija skūndžiasi, jog:

“Amerikoje prenumera
torių skaičius sumažėjo 
nuo 101 iki 92, iš jų pasi
baigė 35 prenumeratos; 
taigi amerikiečių tarpe 
“Rankpelnio” prenumera
torių randasi dabartiniu 
laiku vos tik 57”...
Administracijai nurodyta, 

kad pasistengtų Amerikoje 
daugiau išplatint. Atsimi
nus, kiek Škotijoj išplatina 
Amerikos soc. laikraščių, 
Amerikos draugai turi dau
giau ir “R-nį” remti.

Apie tai buvo kalbėta So
cialistu suvažiavime.

“Rankpelnio” draugai šio
je šalyje—kurių yra nemaža 
—turėtu' būti darbštesni 
“R.” platinime.

LAIKRAŠTIS IR ORGANI- 
ZACIJINIS DARBAS.
Iš korespondencijos, tū

pusios pereitame “Laisves” 
num., mūsų skaitytojai jau 
žino, kad San Francisco su
sitvėrė lietuvių draugi ja,ku
ri turės atlošti didelę rolę 
ypač šiame momente, kada

DIDELIS LAISVAMANIS, 
BET DAR DIDESNIS 

ATŽAGAREIVIS.
Thompsono miestely, Ge

orgia valstijoj, gyvena p. 
Th. E. Watson, Amerikos 
extra bedievis ir antiklėri- 
kalas. Jisai leidžia savo 
“Watson’s Magazine” ir 
“Jeffersonian”. “Watson’s 
Mag.” specialiai atkreiptas 
prieš katalikų klerikalus ir 
krikščionybę.

Kaip kam gali išrodyti, 
kad tasai didis laisvamanis 
yra sykiu ir labai didelis 
progresistas, žmogus švie
siom politiškom pažvalgom. 
Bet kas tau davė. Visas 
Watsono veikimas kaip tik 
liudija, kad tankiai galima 
būti dideliu laisvamanių, bet 
dar didesniu atžagareiviu.

Prisiminkim garsųjį Leo 
Frankų, kuris tapo nulin- 
čiuotas Georgi’os minia. Už 
Leo Franką užsistojo visa 
pirmeiviška Amerika. Visa 
progresyvė spauda ėjo už L. 
Franka. Bet Watson vedė 
bjaurią antisemitiškų agita
cijų ir per savo “Jefferso
nian” stačiai kurstė minių 
elgties sauvališkai. Prakil
nesni Georgia’os piliečiai 
stačiai sako, kad tai tasai 
extra bedievis sukurstė mi
nia nulinčiuoti L. Frankų.

Šiorpis dienomis vyriau
sias S. V. prokuroras pri
ėmė deputacijų, Susidedan
čių iš 12 kongrešmanų, ku
rie prašė patraukti Watson ų

DIDŽIUMA LIETUVIŲ
SERGA BAISIAI UŽ
KREČIAMA LIGA...

Kun. Kemešio redaguo
jamas geltonasai “Darbinin
kas” prapliupo šnekėti apie 
baisią užkrečiamą ligą, be
dievystės ir socializmo ligą. 
Ta liga, anot “Darbininko”, 
nesuturimai platinasi žmo
nėse ir užkrečia pačius svei
kuosius elementus.

Baisu ir pamislyti! 
baisia užkrečiama liga ser
ga visi “Keleivio”, “Naujie
nų”, “Kovos”, “Laisvės” ir 
kitų socialistu laikraščiu 
skaitytojai. Jie serga bai
sesne liga, negu raupai ir 
pamišimas. Ponui Keme
šiui širdis kraujais apsilieja, 
matant, kaip ta liga, nei ug
nis, plečiasi.

Bet būtų dar pusė bėdos, 
jeigu tik socialistiškų laik
raščių skaitytojai būtų užsi
krėtę ta baisia bedievybės 
liga. Ta liga serga ir visi 
Šliupo, Rimkos, “Tėvynės” 
pasekėjai. Vadinasi, ama
ras užpuolė jau ir tautinin
kų minias. Išrodo, kad net 
“Vien. Liet.” ir “Lietuvos” 
skaitytojai ragauja tų bai
sių bedievybės nuodų.

Bet ką jau čia šnekėt apie 
tautininkus! Gi net Chica- 
gos “Kataliko” pasekėjai 
jau pablūdo ir tapo atskirti 
iš viernųjų ir sveikųjų avy- 
dės. Baisi ateizmo, šliupiz- 
mo ir “cicilizmo” liga jau 
pradeda vyti sau lizdą “Ka
talike”.

Pone dieve, kasgi bus?
Kaip girdėti, tai So. Bos

tono parapijonai jau prade
da bruzdėti, protestus rašo, 
deputacijas ruošia siųsti ai
rių kardinolui. Argi jau ir 
tuos būtų pasiekusi ta nesu
laikoma liga? Jeigu taip, tai 
jau ir dugnas išpuolė.

Visas lietuviškas svietas 
pasiuto. Visur pavietrės, li
gos, maras, šliupizmas ir so
cializmas.

Tik vienas Kemėšis ir jo 
gvardija dar sveika. Ligos 
mikrobu dar nėra “Darbi
ninke”...

Dievuli mielas, bet kasgi 
bus, jeigu tie pašėlę ligos ir 
supuvimo miazmai apims ir 
kemešinius? Jeigu ta rau
donoji socializmo macis tu
ri tokią baisią spėką, tai 
prieš ją ir “Darbininko” 
vartai turės sulūžti.

Gelbėkitės, kas sveikas, 
i Kemešio “kaučegą”, nes 
raudonas patapąs aptvino 
Amerikos Lietuvą....

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Oklahomoj augte auga 
Socįalistų Partija. Demo
kratų ir republikonų inteli
gentai jau teiraujasi darbo 
pas socialistus. Mat, nori 
gauti apmokamų vietelių.

Bet kur tie inteligentai 
buvo seniau? Kur buvo jų 
sąžinė?

Aš misli’u, kad jeigu Lie
tuvių Socialistų Sąjunga ga
lėtų pasiūlyt inteligentams 
kelias šiltas vieteles, jūs pa
matytumėt, kad iš tautinin
kų ir net iš klerikalų tuoj 
atsirastų kandidatų į socia
listus.

*• * *
Stebėtinas miestas ta Ba

yonne, bet dar stebėtinesni 
to miesto lietuviai. Jų ten 
suvirš 1,000, o per metus jie 
nesurengia nei vienų pra
kalbų. Vy tautinė giriasi, 
kad darbuojasi, bet tai tik 
korespondentų išmistas. Net 
socialistų kuopa Bayonnėj 
neužsilaiko. Lietuvos Šelpi
mo Fondo komiteto irgi nė
ra.

Gėda 
viams.

Bayonnės pi rmei-

*
* *

Aš jau kelintu sykiu ren
giuosi paklaust, ką veikia 
L. S. S. IV rajono organiza
torius draugas J. Jukelis?

♦* *
Kada tai buvo tie laikai, 

kuomet F. Bagočius zeceria- 
vo prie Brooklyn© “Spindu
lio” ir maitinosi silkėmis 
pas-Draugelį?

Veizėkit gi dabar į Bago
čių. Ne vienas nykštukas 
pavirsta dideliu vyru.

Apsidairykim aplink ir 
męs pamatysim šalę savęs 
ne vienų talentą.

** *
Visi Jš karės lobsta, bet 

lietuviškiems fotografis- 
tams nekas. Seniau mūsų 
žmonės siųsdavo tuzinus fo
tografijų į Lietuvą, o dabar 
šabas!

Nelaimingi tie fotografis- 
tai.

*- * *
Bet visgi didžiuma mūsų 

fotografistų pirmeiviai. Pa
žįstu jų apie 10 ir visi aiš
kus pirmeiviai. Tai ben vy
rai.

♦* *
Norwoodo vyčiai jau lošė 

farsą, kaip “Laisvė” į Bro- 
oklyną važiavo.

Turbūt, svarbus tai buvo 
istoriškas nuotikis ponams 
geltpnspalviams. Koks tai 
vytis nudavė Prūseiką ir 
prakalbą sakė.

Jeigu tik jis ištikrųjų bū
tų pasakęs Pruseikos pra
kalbą, tai iš farso būtų iš
ėjusi tragedija ir vyčiai bū
tų išgirdę socialistiškų pra
kalbą.

teisman

A. J. Karalius.

PROTO HYGIENA Popiežius ir Kaizeris

IR “TĖVYNĖ” SUSIRŪ
PINO.

Jau ir nejautrioji “Tėvy
nė” susirūpino Amerikos lie
tuvių neduosnumu Lietuvai 
šelpti. Ji pastebi tų įkyriai 
nemalonų faktų, jog yisi trįs 
mūsų fondai viso pro ’ viso 
surinko $52,000:

“Sulyginus mūsų duos- 
numa su žydų, net baimė 
ima: nejau pas mus yra 
toks didelis medžiagiškas 
skurdas, nejau neturime 
sąjausmo nelaimingųjų 
mūsų viengenčių, likimui, 
jei per 18 mėnesių tegalė- verčia.- 
jo sudėti vos 52 tūkstan-1 
čiu? Kur gi tie mūsų 750 
tūkstančių lietuvių Ame
rikoje? Kur gi tos. mūsų’dint draugui Gugiui “honey- 
turtingosios parapijos? j moon”.
Kur tie tūkstančiai mūsų Bėda būti pas mus dide- 

Mažiukų tų

**
“Dilgėlės” sakosi nesutin

kančios su A. Janulaičo re
komendavimais. Tai ko jos 
nori nuo Kapsuko ir “Lais- 

— , y ves . 
ka.

Protinis svyravimas.
Mūsų pajautimai gauna 

nuolatinius įspūdžius, kurie 
mūsų prote virsta idėjomis. 
Protas nuolatos gauna dau
gybę įvairių-įvairiausių į- 
spūdžių—idėjų, kurios,taip 
sakant, tarp savęs pešasi. 
Jei proto dalis—sprendimas 
—yra sveikas, tai geriau
sios, prakilniausios idėjos 
paima viršų. Męs pasielgia
me taip, kaip protas diktuo
ja; jei proto visos dalįs (mą
stymas, atmintis, sprendi
mas etc.) yra normališkos, 
tai mūsų pasielgimai yra 
normališki, ir priešingai:jei 
žmogus pasielgia “kvailai”, 
tai tik dėlto, kad jo tūla pro
to dalis yra kaip nors su
irus.

Dabar bandykime supras
ti, kokiu būdu apsireiškia 
pirmutinis nustojimas pro
ginės lygsvaros,—kokius 
ženklus paduoda pradinis 
proto svyravimas.

Iš kalno reikia priminti, 
kad proto svyravimo 
ženklai nėra visai vienodi 
pas kiekvieną individualų, 
nei pradžioje, nei galutinėse 
pasekmėse. Vienok, aplamai 
kalbant, visi eina žymiais 
keliais ir sustoja toje vieto
je, kurią męs paprastai va
diname “beprotybė”.

“Ant nelaimės yra daugy
be asmeniškumo svyravimo 
bei suirimu, kurie netaisomi C 7

gali privesti prie šios katas
trofos” (beprotybės), sako 
Dr. E. IL Williams. Vienok 
visiškas proto suirimas nie
kados staiga neapsireiškia. 
Jei kartais asmuo dėlei di
delio išsigandimo ar nusimi
nimo tampa “kvailu”, tai 
tik dėlto, kad jo ar jos pro
tas daug anksčiau svyravo. 
Beprotnamių raportai šitą 
aiškiai parodo. Žinoma, 
smegenų sužeidimas gali 
suteikti staigią beprotystę, 
bet. tas pasitaiko gana retai.

Mums čia nesvarbu tyri
nėti, kokioj formoj proto 
svyravimai priveda prie be
protybės, nes tai yra labai 
platus dalykas. Atmindami, 
kad perviršius nusiminimo, 
baimės, abejonės ir abelnai 
“jausmingumo” labai tan
kiai yra pradžia didesnės 
nelaimės, bandykime ap
svarstyti daugumai pažįsta
mus proto suirimus. Mums 
čia nėra reikalo tyrinėti pa
čią beprotybę, bei jieškoti į- 
vairių proto ypatybių, ku
rios jai panašios ir kurios 
gali prię jos privesti. Pa
imkime vieną formą proti
nio suirimo “ligą” hysteria 
vadinamą. Psichiatras Moe
bius hysterijai davė sekan
čią definiciją: “Hysterija 
vadinasi toksai proto padė
jimas, kuriame įsivaizdini- 
mai kontroliuoja kūną ir jo 
funkcijas padaro nenorma- 
lįškomis”.

Hysteriška ypata yra be 
galo jausli, jos charakteris 
neturi jokio pastovumo ir 
valios stiprumo. Ji įsivaiz
dina visokias ligas ir jų

talikai, eina agitacija, kad 
sumažint Italijos galybę, o 
padidint popiežiaus autori
tetų, suteikiant jam svietiš
kų valdžių. Tuomet Vokie
tija amžinai įsigytų sau ge
ra talkininką.

Charakteringa ir tai, jog 
Vatikanas agituoja už tai
ką. Talkininkų laikraščiai 
nurodo, kad ir toje linijoje 
Vatikano politika supuola 
su Vokietijos troškimais ko- 
greičiausia susitaikint.

Ispanų laikraštis “Epoca” 
sakosi žinąs, jog kuni
gaikštis Bulow, buvęs Vo
kietijos ambasadorius Ryme 
pasakęs, kad patsai kaizeris 
prižadėjo popiežiui sugrąži
nimą svietiškos galės. Su
prantama, jisai tai daro ne 
dėl religiškų pobūdžių, bet 
dėl grynai politiškų aproka- 
vimų.

Popiežiaus keliai supuola 
su kaizerio keliais. Abudu 
juodu yra reakcijos tarnais 

j ir abiem jiem rūpi patvaldy-
ka pietų Vokietija. Katali- bes įsigalėjimas, stipri vai
kiška Ispanija taip-pat pri- džia Vokietijoj ir stipri val- 
taria Vokietijai. Vokiška džia Ryme, yra tai reakciji- 
partija popiežiaus dvare yra J nes politikos obalsis.
labai įsigalėjusi. I Kristaus prisakymai ir ar-

Pradžio j karės popiežiaus dymo meilės principai seniai 
sekretorius, kardinolas Gas- jku palydėti. Jų vieta už
peri stojo už talkininkus ir-ėmė intrygos ir politikieria- 
rodė savo nemalonumą aus
trams 'ir vokiečiams. Tuo
met prieš popiežiaus sekre
torių prasidėjo intrygos. 
Vokiečiams ir austrams pri
tarianti kardinolai sumanė ■

Benediktas XV, užsidaręs 
savo Vatikano mūruose, uo
liai tėmija, kas dedasi pla
čiame sviete. Jisai yra gud
rus politikieris ir žiūri, kur 
vejas pučia. Jisai mano ga
lėsiąs pasinaudoti iš šios di
džiosios karės. Jisai ir jo 

’kardinolai svajoja apie su- 
' grąžinimų popiežijai svietiš
kosios valdžios, kurią ji tu
rėjo iki 1860 metų. Kaip 
žinoma, tais metais svietiš
koji Italijos valdžia atėmė 
popiežiui Pijui IX jo kara
lystę (popiežiaus apskritį) 
ir popiežiam paliko tik Vati
kano palocius. Popiežiai, 
sukandę dantis turėjo nusi
leisti. Bet jie neišsižadėjo 
savo didybės, jie vis dar lau
kė išauštant tos valandos, 
kuomet atgaus svietiškąją 
galę.

Talkininkai, ir ypač fran- 
cūzai, kaltina Vatikaną, pa
laikant teutonus. Vatika
nas ankštais ryšiais susiri
šęs su Austrija ir katalikįš-

vimas.

Laisvoji Sakykla

Tie taip-pat nesutin- vaizdiną, kad tankiai net 
daktaras tampa suviliotas.

* *
“Ateitis” kalba švelniai ir 

gražiai ir todėl verta parė
mimo—protauja tūlas socia
listas. Bet taip protaujanti 
socialistai užmiršta apie ty
lia upę, kuri giliai krantus

vą ir paskelbia, kad jo ko
jos ar rankos tapo suparali- 
žuotos. Jei bandysite kojas

*
* *

“Keleivis” pasiryžo suga-

site, kad jos ištikrųjų labai 
sunkiai net linksta. Ligo
nis vienok kokią nors dieną 
atsikels iš lovos ir paskelbs, 
jog .1° “paralyžius” išnyko.

pašelpin. draugijų ir kliu- liam žmogui, 
bų? Kur pagaiiaus mūsų tai nenrimatt
biznieriai? čiru-Viru

Ir jie atsiekė savo. Kardi
nolas Gaspari jau tik iš var
do pildo sekretoriaus prie
dermes, o faktiškai Vatika
no reikalus tvarko kardino
las Ottavio Cagiano de Aze
vedo, kurį popiežius besiren
giąs pakelti augštan urėdan. 
Apie tai buvo'rašyta ir val
diškame Vatikano laikrašty 
“Osservatore Romano”.

Kuomet įvyks taikos tary
bos, popiežius mano galėsiąs 
pasiųsti ir savo atstovus. 
Francūzu ir italu laikraš
čiai plačiai rašo, jog Vokie
tija ir Austrija jau prižadė
jo Vatikanui vietą būsian
čioje taikos konferencijoje. 
O jau galima lengvai supra
sti, kad popiežius neveltui 
siųs savo atstovus į konfe
renciją. Jisai pareikalaus 
sau gero sklypo žemės ir 
svietiškos karūnos.

Žymus Amerikos žurna
las “Current Opinion” (už 
vasarį šių metų) sakosi ži
nąs, jog katalikiški ispanų 
laikraščiai tvirtina, kad Vo
kietija stoja už restauraciją 
(atnaujinimą) popiežiaus 
svietiškos valdžios. Pirma- 
sai Bavarijos ministeris pa
sakė biudžeto komisijos po
sėdy, jog Vokietija, Austro- 
Vengrija ir Turkija priėjo 
prie bendros sutarties pa
vesti gabalą- Italijos popie
žiaus valdžiai. Kad ta ži
nia ne iš piršto išlaužta,
b'ūdija ir tas faktas, jog tojais, bet ir Mockus yra sa- 
toks įtekmingas vokiečių vo rūšies kalbėtojas ir labai 
katalikų laikraštis, kaip: daug gero padaro, aiškinda- 
Kelne einantis “Volkszei-I 
ton”, pilna burna šneka a- 
pie tai, jog po karei popie
žius turi gauti poli
tišką galę. Dabar popie
žius iš visų pusių apsiaustas.
Italijos teritorija.

Už kunigą Mockų.
Perskaitęs “L.” N6 L. S. 

S. IV Rajono konferencijos 
nutarimus, labai nusistebė
jau iš sąjungiečių fanatiš
kumo. Pirmasis nutarimas 
skamba sekančiai: “Kuopos 
neprivalo rengti prakalbų 
kun. Mockui ir kitiems pa
našiems laisvamanybės skel
bėjams”.

Pasirodo, kad šis nutari
mas skaitoma svarbiausiu, 
nes pirmoj vietoj patalpin
tas. Aš, būdamas socialis
tu, pripažįstu šį nutari
mą netinkamiausių ir ma
nau, kad kiekvienas lais
vai manantis socialistas 
turi gėdintis tokių nutari
mų, ypatingai daru, rajonų 
konferencijose tarti, priim
ti, o paskui atvirai laikraš
ty talpinti socialistų ydas. 
Vieton griauti fanatizmą, 
pradeda platinti tamsą ir 
aklą nežinę.

Taigi, aš patarčiau IV 
Rajono socialistams par: 1 
kviesti Kazį kapuciną, S^’ 
day ir kitus garsius kalbė 
jus ir platinti socializmą u 
jų pagelba.

Aš patarčiau sąjungie- 
čiams sušaukti kitą konfe
renciją ir užprotestuoti 
prieš visus tuos kalbėtojus, 
kurie savo kalbose paliečia 
tikėjimą, kaip tai Dusevičių, 
Bagočių, Pruseiką, Michel- 
soną, Gugį, Grigaitį ir ki
tus. Aš čia nelyginu M. X. 
Mockaus su minėtais kalbe-

mas biblija, nes žmonės 
gauna nors kiek supratimo, 
į ką jie tiki ir dėl ko tiki. 
Savo prakalbose jis agituoji 
darbininkus prie skaitymo 
darbininkiškų laikraščių ir

Tas laik- ragina prisidėti prie L. S. S.
Tokiu būdu aš visai nesu- 

“Vokietija neturės susi- prantu, kur čia gali būti šo- 
mylėjimo dėl Italijos, bet .cialistams pavojus? Knygu- 
ji visuomet bus pasiren- tes, kurias Mockus pardavi- 
gusi paremti teisingas nėja, irgi socialistų išleistos. 
Vatikano propozicijas”. Bet matyti, kad tarpe socia- 
Ispanų klerikališka spau- listų yra daug fanatikų, ku- 

da stačiai sako, kad Vokie- ’ rie nieko kito nenori žinoti
Šitokios rūšies pacientų yra tija esanti popiežiaus ūžta-į ir suprasti, apart politikos, 
labai daug, ypač tarpe notų-;rėja, o toks įtekmingas Lon- Jeigu taip prisilaikoma poli- 
rinčių ką veikti augštesnės' d°no dienraštis, kaip “Stan- tikos, tai aš klausiu, ar daug 
kliasos, moterų bei merginų.
Priežastis šios ligos yra va-

Idard” prasitaria, jog Vati- randasi IVTajone socialist" 
kaną inspiruoja (įkvepia) 
Berlyno valdžia.

Visoje pietų Vokietijoj 
kur veik perdėm gyvena ka

balsuotojų, kurie laike i 
kimų gali prie politikos p 
si dėti? Jos. Beliauckas.
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A,

—Ko tu nuo manęs nori?
Ar tau neišrado, kad ši drama perdaug

Tuom tarpu pasigirdo skambučio bal
sas, kad jau prasideda paskutinis aktas. 
Draugai atsisuko į sceną ir atsisėdo į savo 
kėdės.

—Kokia drama?
—Tos baisios kančios, kuriomis tu ma- 

kankini bėgy paskutinių šešių metų.
—Kas gi daryti; aš tame tau negaliu

Grafas ir grafienė Maskare sėdėjo ka
rietoj, važiuodami namo iš operos ir vienas 
kitam nei žodžio nepratarė. Bet štai, stai-
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gydomos, apie tai sprendžiau, y. kad ypata nesvarstytų 
daktaras, kuriam physiolo-, jr nejaustu daugelio pašali- 
gija yra žinoma. |nių dalykų;

Jeigu hypnotizmas prade-,1 užmiršimas apie visas ki- 
da turėt kokią nors svarbą, tas idėjas arba daiktus, a-

LAISVI!

mu

kur pertikrini-

kartais ypata

ant

žmones

no

ir paskui .vėl leido sugrįžti.

da 
rei-

į hypnosį tokiame atsitiki
me.

Inteligentiškus

Sunkiausiai yra įbrukt
Daleis-

Rhode
Idaho,
Oregon
Utah ir Wyoming.
Kas keturias minutas New

Yorke gimsta vienas kūdi-
pa- 
bet 
ūž
tos

visu 
Kartais 

mušama per

sąžines laukas irgi turi 
bū t i ap rubežiuo tas,

HYPNOTIZMAS
Hypnotizmas pas Ameri

kos lietuvius turi trumpą is
toriją ir ji visa juokuose. 
Paties hypnotizmo publika 
veik nepažįsta ir nežino, kas 
tai per daiktas, bet ji žino, 
kad Philadelphijoj yra me- 
dikališkas institutas, kurio 
savininku savu laiku buvo ši 
bei tą pradėjęs kalbėt apie 
hypnotizmą. Ir kadangi vi
si medikališki institutai nė
ra institutais, tik vienos ar 
poros ypatų raštinė su vie
nu ar dviem prasčiausiais 
daktarais, tad, jeigu tokios 
apgavingos įstaigos vedėjas 
prabiltų ir apie teisingiausį 
dalyką, nelabai kas jam ti
kės ii’ tik juokus darys. Vie
nok jei daktaras sako, kad 
yra bakterijos, kokios jos ir 
kaip jos veikia, negalima tik 
juoktis ir jam netikėt, kada 
tokie daiktai ištikrųjų yra. 
Męs galime daryt juokus iš 
ypatos, prikergdami kad ir 
svarbius dalykus, kaipo juo
ką, bet tas negali reikšti,kad 
tie dalykai yra niekai. Taigi 
ir hypnotizmas, pavartotas 
mūsų laikraščiu ir žmonių 
apgavingos įstaigos daktaro 
pajuokimui, vistiek pasilie
ka tuomi, kuomi jis yra, t. 
y. svarbiu mokslo tyrinėji
mu su daugeliu geiai pasek
mių. Jis yra išguldinėjamas 
daugely j augštųjų mokyklų 
sykiu su kitais mokslais.Me- 
dicinoj jis pradeda lošti tu

svarbesniu, 
nervų ligų, 
mas ligonio 
Daleiskime, 
ima manyt, jog ji liko šuns
aplieta ir lieka tikru ligo
niu. Tūlos moters pradeda 
turėt sunkias mėnesines, nes 
jos girdėjo, kad kita mote
ris turi tokias. Tūli žmonės 
pradeda nevalgyt ir vemia 
jei valgo, nors jie jokios li
gos neturi, bet įsi tikrino pa
tys sau, kad jie serga. Pa
našioms ligoms gydyt hyp
notizmas, rodosi, gali būti 
geriausis vaistas. Kokios li
gos abelnai gali būt juomi 1 • * •

ir ‘daugelis kitų dalykų 
yra neišaiškinta kaip 
kiant. Juk ir kas yra pro
tas ir kaip męs protaujame 
—irgi yra da neužbaigtas 
tyrinėjimas, nors ir gana 
aiškių ištyrimų jau turime. 
Trumpoj ateityj daug aišku
mų bus padaryta physiologi- 
jos šakoj. Visi kūno veiki
mai ir apsireiškimai yra pa
prasti, kada juos supranta
me.

Visi žinome, kad galima 
yra žftiogui įkalbėt ką nors

mo. Kartais męs patariame 
ką nors kitam ir jis nesijau
čia, kaip pasidavęs mūsų pa
tarimui. z Daleiskime, užtik
rinsite žmogų, jog jis ne
čiaudės nuo pašniaukimo ta
bako arba pipirų ir jis ne
čiaudės. Jis gali tikrinti, 
kad čiaudės, bet jūs beveik 
į laižybas galite eit su juo, 
kad jis nečiaudės. Ir jei tik 
jis slogų neturi ir nėra labai 
nerviškas, jis nečiaudės, nes 
jūs užtikrinote, kad taip 
bus. Arba liepkite užsi
merkt ir sakykite, kad jis 
negalės atsimerk t. Kol jis 
būna užsimerkęs, liepkite 
jam mąstyt tik apie vieną 
dalyką, sukoncentruokite jo 
mintį, n.eleiskite judėt, lai 
aplinkui būna tyla. Netoli 
visada išeis taip, kad po ke
lių minutų jis ištikrųjų ne
galės atsimerkti be jūsų pa
liepimo. Gali sykį nepasi
sekti, bet keli bandymai ne
toli visada turi pasekmes. 
’Pieša, yra, žmonių, kurių 
negalima užhypnotizuoti, 
bet tai tankiausiai nerviški 
ligoniai (ne visose nervų li
gose). Negalima užhypno
tizuoti ir tokių, kurių min
ties negalima sukoncentruo
ti ant vieno dalyko. Prie 
hynotizavimo yra vai 
mos šios priemones:

Atydos nukreipimas 
vieno daikto;

monotoniškumas:

lieka jau apimta hypnosio, 
tuomet galima įsakyti svar
besnius dalykus, vienok ir 
tai ne visada phsiseka pri
verst viską pildyt. Žmogaus 
kuris nėra girdėjęs apie 
hypnotizmą, beveik negali
ma užhypnotizuoti. Reikia, 
kad jis žinotų, jog hypnotis- 
tas jį nori užhypnotizuoti. 
Tūlų žmonių atyda yra prie 
ko nors labai prikalta ir pa
prastai aplinkybėse nėra ga
lima ją sukoncentruoti ant 
kito daikto. Jų negalima 
užhypnotizuot, kol tik neat- 
landi apie ką jie mąsto ir 
-kol prie to nesutrauki jų vi
są atyda. Juo aiškiau ypata 
žino, jog ją norima užhyp
notizuoti, tuo lengviau tą 
padaryti. Jeigu ji nesupran
ta7 dalyko, pirma reikia iš
aiškinti. Daleiskime, ligo
niui pasakai, kad dėl to ir 
to jis turės būt užhypneti- 
zuotas, kad tai paprastas, 
nieko blogo savyj neturintis 
dalykas. Pirmąsias kelias 
dienas galima tik bandymus 
ant jo daryti ir pripratinti, 
o toliau jis jau lengvai įpul.s 
į hypnosį.

Hypnotistai vartoja įvai
rias metodas. Tyla ir lau
kimas ta’nkiai atneša geras 
pasekmes. Šiltas daiktas, 
prie kūno pridėtas (šilta 
ranka, pirštinė), neretai pa
greitina įvedime į hypnosį. 
Snaudimo jautimas, sunku
mas ant blakstienų arba ne
galėjimas atsimerkti dėl 
pirmesnių Įkalbėjimo yra 
gerais būdais prie hypnoti- 
zavimo.

Be šių dalykų hypnotisto 
balsas ir būdas įkalbėjimo 
daug reiškia. Tų pačių ar
ba panašių žodžių atkarto
jimas turi svarbą. Daleiski
me vis kalbate: “Miegok, 
miegok, miegok” ar ką kitą. 
Pats hypnotistas irgi lošia 
rolę, nes reikia, kad jis pil
nai mokėtų sumonopolizuoti 
žmogaus judėjimus, atyda ir 
minti, kad mokėtų Įkalbėti 
ii kad turėtų viršijančią į- 
kalbejimo ypatybę. Kur kas 
lengviau užhypnotizuot tuo-

Tat yra, ne laukan išvarė, o 
į kitas kūno gyslas.

Hypnotizmas medicinoj 
turėtų būt kur kas plačiau 
praktikuojamas, negu jis y- 
ra. Kitiems žmonėms jis 
turėtų būt uždraustas var- 
tot. Dabar visokie teatra
liški hypnotistai važinėjasi 
iš miesto į miestą, pasišau
kia žmones iš publikos ir už
hypnotizuoja, duoda jiems 
įvairius, neretai blėdingus 
patarimus ir veik neathyp- 
uotizuotus paleidžia namo. 
Nereitai jie užhypnotizuoja 
ir pataria jų bizniui naudin
gus dalykus. Paskui žmonės 
nežiniomis tai pildo. Leisti 
vartoti užhypnotizavimą vi
siems—tai būtu vedimas 
prie prasižengimų. Tečiaus 
taip yra. Veik bile kas gali 
išmokti ir praktikuoti jį, te
čiaus medikališkoji profesi
ja persergstima vis da, kad 
hypnotizmas atneštų daug 
blėdies, t. y. daug prasižen
gimų. Svarbiausi s jo nege
rumas yra tame, kad jis ei
na į paprotį, kaip kokie vai
stai: ypata pradeda norėt 
būti užhypnotizuota vis tan
kiau ir juo tolyn, tuo leng- 
vyn tai padaryti. Bet ar tai 
turi bent kokį blogą atsilie
pimą ant žmogaus proto bei 
kūno, nieko panašaus da ne
pastebėta.

Medicinos studentas A. M.

L. K. S. B. BENDROVES 
SUVAŽIAVIMAS.

Nedėlioję, 13 d. vasario, 
10 vai. ryte, “Laisves” bute 
įvyks metinis suvažiavimas 
narių Lietuvių Kooperaty
viškos Spaudos Bendrovės, 
leidžiančios “Laisvę.” Visi 
nariai malonės pribūti j lai
ką. Kurie gyvena toliau ir 
pribūti negalėtų, teiksis at
siųsti savo nurodymus ir pa
stabas laišku Bendrovės se
kretoriui šiuo adresu: J. 
Valatka: 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

Gui de Maupasant

Bereikalingas Gražumas
Vertė Švenčioniškis.

(Tąsa).
Salenas dar su didesniu dvasios pakili- 
pradėjo pasakoti:
—Ar tu žinai, kaip aš persistatau sau

gamtą? Kaip nesuprantamą, stebėtinai 
veislingą organą, kuris per visą pasaulį iš- 

t barsto miliardus mikrobų, kaip ta ispolinų 
žuvis pripildo jūres ikrais. Gamta tą vis
ką tveria todėl, kad jos darbas tverti, bet 
visai nepaiso, kas tampa su tomis gyvybė
mis, kurias ji taip skaitlingai paskleidžia 
po visą pasaulį. Žmogaus mintis, tai tik 
kibirkštėlė, visai netikėta kibirkštėlė tokioj 
daugybėj gyvasčių, kurios randasi pasauly 
ir ji greitai užgęsta, išnyksta, o paskui kur 
nors kitur, šiokiame ar tokiame pavydale, 
vėl užgema. Ir męs, atsiradę šiame pasau
ly, tik iš priežasties svajonių fantazijos ga
lime jaustis geri bei laimingais būti, nes 
šis pasaulis ne dėl mūs priruoštas; kada 
męs jame atsiradom, tai jis nebuvo ant tiek 
prirengtas, kad mus priimti, suteikti mums 
maistą, vietą gyvenimui ir užganėdinti mą
stymu bei mokslu. Jeigu męs įgijom mais
tą, prieglaudą, mokslą, jeigu męs pasiekėm 
augščiausį civilizacijos laipsnį, tai ne iš 
gamtos malonybių, kuri mus sutvėrė, bet 
tik per savo nenuilstančią kovą su gamta, 
per savo nuolatinį darbą.

Grandenas, kuris jau seniai klausė sa
vo draugo pasakojimų, paklausė jį:

—Ir taip tu manai, kad žmogaus min
tis, tai yra aklas tvarinys dieviškos jiegos?

—Velniai paimtų! Tas nėra jokia die
viška jiega, bet tik funkcija nervinio cent
ro mūsų smegenyse, panaši j elektriką, ku
ri nuo trynimo atsiranda arba nelauktino 
susijungimo dviejų kūnų, kurie paskui pa
gimdo daugybę klaidžiojančių gyvasčių bei

kis yra. Da labiau, kad lai- dos prikalimui, 
kas nuo laiko teatruose pa- ,*..................
si rodo hypnotistai, kurie iš-1 pirmąjį patarimą, 
šaukia žmones ant pagrindų kime jūs sakote, kad jis ne- 
ir užhypnotizuoja juos. Tie galės atsimerkt. Jis mažu 
žmonės daro veik viską, ką j vis da gali taip padaryti, bet 
hypnotistas liepia. Panašus 
dalykai labai keisti ir seno
vėj žmonės tikėjo,jog jie da
romi su velnio pagelba arba 
kad tik šventieji tai. gali at
likt. Su hypnotizmo pagel
ba daug stebuklų buvo daro
ma da prieš Kristų ir jo lai
kuose.

Vienok hypnotizme nėra 
nieko stebuklingo. Yra tai 
tokis physiologiškas žmo
gaus stovis, į kurį pastatė jį 
kitas žmogus savo patari
mais. Vos tik 19-tam šimt
mety jis liko kiek plačiau 
nušviestas. Mesmer buvo 
žmogus, kuris davė jam 
mokslišką išaiškinimą, bet dusiame žmoguj yra skir-

Į kaip tik jums pavyko įkal
bėt vieną dalyką, sekanti ei
na žymiai lengviau. Laike 
hypnosio ypata įpuola tar
tum į kokį tai miegą. Ji at
simena viską, kas buvo pra
eityj, t. y. kaip ir neužhyp- 
notizuotas žmogus, ir kas 
darosi ir darėsi laike hyp- 
rosio, bet kada lieka paliuo- 
suota, t. y. išbudinta, neatsi
mena nieko, kas darėsi laike 
užhypnotizavimo. Užtenka 
išnaujo užhypnotizuoti ir ji 
vėl atsimena, kas darėsi lai
ke pirmesniojo užhypnoti
zavimo. Iš to matos, kad 
atminties veikimas atsibu-

labai silpną. James Braid 
jau kur kas labiau jį išgul
dė. Sodis davė definiciją 
dėl hypnosio kaipo “stabdy
mas stabdančiųjų centrų”. 
Tai yra, mūsų smegenyse 
yra tokie centrai, kurie er
zina, ir kiti, kurie stabdo 
arba silpnina bile kokį vei
kimą. Hypnosis esąs pada
romas tų stabdančiųjų cen
trų sustabdymu. Bet tokia 
definicija nėra pilnai teisin
ga ir ji negali būt sutaisy
ta dabar, kada da tebeina 
tyrinėjimai, kaip ištikrųjų 
hypnosis apsireiškia. Phy- 
siologija yra da visai jaunas 
mokslas ir jos dirva tokia hypnotistai pradžioj įsako 
plati, kad ne tik hypnosis, o menkniekius, o kada ypata
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tingas nuo to, kuris veikia 
hypnosyj. Tečiaus, nors at
sibudęs žmogus neatsimena, 
kas jam buvo pasakyta ir ką 
jis veikė laike užhypnotiza- 
vimo, jis turi palinkimą iš
pildyti tą, kas jam buvo įsa
kyta. Taip, jeigu įsakyti, 
kad jis turės eit miegot 9 
valandoj kas vakaras, gali
ma tikėtis, kad jis turės ko
kį tai patraukimą tai daryt, 
nors neatsimins, kad buvo 
jam įsakyta. Bet nereikia 
tikėt, kad su kožna ypata 
taip bus. Be to ir ne kiek
viena ypata pasiduoda vi
siems įsakymams. Todėl

tizuoti lengvais įkalbėji
mais bei veikimu, paprastus 

. žmones ir vaikus nuo 12-kos 
iki 20 metu amžiaus aštriu 
įkalbėjimu. Lengvas įkalbė
jimas atkartojant tuos 
čius žodžius seka lėtai, 
jis pasilieka ilgai ir yra 
tikrintas. Vienok ne 
pačios metodus tinka 
užhypnotizavimui. 
yra lengvai 
kakta ir kalbama, kad už- 
migtų. Tūli teatriniai hyp
notistai liepia atverst galvą 
augštyn ir tuomet vedžioja 
ranka per akis ir užmigdina. 
Patirta yra, kad jei galvą 
atversti augštyn, protavi
mas neina taip sparčiai, to
dėl tokiame stovy j da leng
viau užhypnotizuoti. Kar
tais vartojama yra rankos 
akiu užmerkimui arba kū
no palietimui bei vadžioji
mui prieš akis, tečiaus tai 
nėra būtinai reikalinga. Už
tenka vieno įkalbėjimo.Kar
tais užtenka įsmeigt akis į 
ypata, t. y. be sustojimo žiū
rėt į ją ir ji lieka užhypno
tizuota. Visai nėra skirtin
gumo tarp vyrų ir moterų 
—visi lygiai pasiduoda. A- 
belnai 90% sveikų žmonių 
gali būt užhypnotizuoti. 
Taip-pat negalima užhypno
tizuoti ir smegenų ligas tu
rinčius žmones. Hypnotiz- 
mu galima padaryti odos a- 
nasthezija, t. y. galima ją 
apmarini taip, kad nejaustų. 
Man teko matyt, kaip vie
nas hypnotistas išvarė visą 
kraują iš žmogaus rankos

TAS DIDYSIS NEW 
YORKAS.

1790 metais New Yorkas 
turėjo tik 49,409 gyvento
jus. 1850 metais gyventojų 
skaičius jau buvo pašokęs 
iki 696,115.

1915 m. pačiame New 
Yorke gyvena tiek gyvento
ji!, kiek jų randasi sekančio
se dvylikoje valstijų: Maine, 

npshire, Vermont, 
Island, Delaware, 
Montana, Nevada, 

North Dakota,

Kas septynes minutas 
New Yorke miršta vienas 
žmogus.

Kas dešimts minutų New 
Yorke įvyksta vienas apsi- 
v ėdi mas. ;

Kas metai New Yorke 
priauga 195,000 gyventojų, 
tai yra, kas metai New Yor
ke priauga tiek gyventų
jų, kiek jų yra Vilniuje, jįy

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA
J visas dalis svieto.

Reikalingas popieras 
parūpiname. 

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

pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St, 

Chicago, Ill.
Valstybinis Bankas 

Kxeipldtla raita ar ypatlikaL 
A. PETRATIS. 

Uaft. Skyriau Vtdijaa.

Mielas drauge, kad taip, o1 ne kitaip 
yra, tai kiekvienas gali suprasti, kuris tik 
atydžiai pažvelgs aplink save. Jeigu žmo
gaus mintįs ištikro būtų sutvertos kokios 
nors protingos jiegos, tai argi šis mūsų pa
saulis išrodytų tokiu, kokiu jis dabar yra? 
Jis tuomet nebūtų kokia tai giria vaisini
mui žvėrelių, kokiu tai daržu, užaugusiu 
piktžolėmis, kuriame mums neišmintinga 
gamta prisakė gyventi ir veistis, žudyti gy
vulius ir maitintis jų mesa—savo brolių mė
sa arba vaisiais, kurie užauga po saulės ir

Jeigu tik męs valandėlę pamąstysime, 
tai tuoj aus suprasime, kad šis pasaulis su
tvertas ne dėl kokių tvarinių, kaip męs. 
Męs esame ne kas kitas, kaip tik ištremtie
ji ant šio kamuolio, vadinamo žeme.

Tik jūs pažiūrėkite į ją, į mūsų' žemę, 
kad ji sutverta tik dėl tų gyvių, kurie ją 
apgyveno. Argi neaišku, kad žemė apau
gus žolėmis ir medžiais tik dėl gyvulių? 
Ir ką tau gamta paskyrė, sutverdama že
me? Nieko! Dėl žvėrių gi yra viskas: ur
vai, medžiai, lapai, šaltiniai, visokios prie
glaudos ir maistas. Per tai, tokie žmonės, 
kaip kad aš, kurie nuo gamtos .reikalauja

rai. Tik tie, kurie giminiuojasi. su gyvu
liais, pilnai užganėdinti viskuo ir nesiskun
džia ant gamtos. O ką kalbėti apie poetus, 
svajotojus, jieškotojus ir taip vadinamus 
mokslinčius, kurie gamtos nuopelnus iške
lia J padanges? Tik reikia pasigailėti tų
vargšų!

Po šimts velnių, aš valgau kopūstus ir 
morkvas, valgau cibulius, česnakus, batvi
nius ir ridikus dėl to, kad gamta mus pri
verčia prie visko priprasti ir dar valgydami 
tas žoles, randame skanumą. Męs tą da
rome per tai, kad mums gamta nieko geres
nio nesuteikė. Bet ar tu žinai, kad šis val
gis krąlikų ir ožkų, kaip kad varpos ir do
bilai—karvių ir arklių. Kada aš žiūriu į 
nunokusių kviečių varpas, tai nei kiek nea
bejoju, kad kviečiai yra paskirti tik žvirb
liams ir vieversėliams, bet ne žmogaus bur
nai. Reiškia, valgydamas duoną, aš apva
giu paukščius, o valgydamas vištieną—ap
vagiu lapes. Męs šaudom kurapkas, balan
džius ir kitus paukščius ir išvirę juos val
gom; bet ar tai mums tas maistas paskir
tas? Juk męs tą maistą atimam nuo vana
gų. Taipgi kiekvienas aiškiai gali supras
ti, kad avinas, ožys ir jautis ne žmogaus 
maistas, bet vilkų ir kitokių plėšėdrų; tuom 
tarpu avinus, ožius ir jaučius nupeni, pa
pjauna, iškepa ir su bulvėm, kurias specia- 
liškai kiaulės išsiknisa dėl savęs, paduoda 
mums valgyti.

Taip, mano mielas drauge, čia tik gy
vuliai gali gyventi be jokio rūpesčio, nes jie 
savo namuose; gyvuliams yra gamtos pa
gaminta namai, stalas (ir maistais; jie pagal 
savo instinktus turi pasirinkti sau maistus; 
vieni žolę ėsti, kiti grūdus lesti, o treti pa
sigauti menkesnį gyvūnėlį ir draskyti.

• ’ ‘ ' 1 '

Mums gi visai nėra gėrybių! Męs pri
valom dirbti; trankytis, kankintis, kentėti; 
jieškoti naujų kelių, lavinti savo protą, ga
bumą, talentą, jodyti savo fantaziją, kad 
kaip nors prisitaikius prie šio pasaulio, iš 
girių ir akmenų padarius sau gyvenimą. 
Tik tu pagalvok, kiek męs vargo turime pa
dėti, pakol apsivalom nuo purvų, pasidarom 
sau truputį švaresnį gyvenimą.

Ir juo labiau męs progresuojame, juo 
labiau laviname savo protą, tuo labiau pri
sieina kovoti, kad pergalėjus gyvuliškus in
stinktus, kurie apsireiškia neva gamtos 
valia.

Tik tu pagalvok, ar tai ne męs išradom 
civilizaciją, visą civilizaciją, visus tuos be
galinius daiktus, kurie dabar priskaitoma 
prie civilizacijos, pradedant nuo Čeverykų 
ir baigiant telefonais. Tik tu pamislyk ir 
apsidairyk, kas aplinkui randasi ir viskas 
įgyta per didžiausį vargą, kad pagerinus 
savo būvį.

Kad palengvinus savo gyvulišką liki
mą, męs pirmiausiai štai ką turėjom pasi
gaminti: namus, paskui tinkamesnį maistą, 
visokius sousus, saldainius, pyragus, vyną, 
likerį, audinius, drabužius, pagražinimus, 
patalus, karietas, gelžkelius, daugybę viso
kių mašinų; apart to, męs sutvėrėm moks
lą, išradom raštą ir eiles. Taip, męs—tai 
esam tvėrėjai mokslo, poezijos, muzikos, 
piešimo. Męs—tai šaltinis viso to, kas pa
sauly yra kiltu ir dailiu. Męs, kad prida
vus gražumo moterims ir vyrams, išradom 
visokius tualietus, kad neišrodytum taip, 
kaip gamta paleido ant žemės.

Tik tu pažvelgk į šį teatrą! Juk tai 
mūsų rankų darbas, mūsų tvarinys, į kurį 
susirenka žvėrelės - žmonės, neužsiganėdi
nę savo likimu, kad truputį pasilinksminus 
ir užmiršus tuos visus nemalonumus.

Pažvelgk į šią moterį, grafienę de Mas
kare! Juk gamta ją sutvėrė tik tam, kad 
ji nuoga gyventų kokiam nors urve. Argi 
ne dailiau dabar ji išrodo, kaip kad būtų 
nuoga arba žvėrių kailiais apsidengus. Pa
galinus, ar tu nežinai, kaip tas galėjo atsi
tikti, kad tas gyvulys, jos vyras, turėdamas 
kią moterį, kurią privertė pagimdyti sep
tynis kūdikius, momentališkai ją apleido ir 
pradėjo bėgioti paskui gatvines merginas?

Graudenąs atsakė:
—Priežastis, mano mielas drauge, grei

čiausiai bus sekančios: matomai jis iš eko
nominio atžvilgio apskaitliavo, ka’1 * ... 
miegant jam brangiau apsieina. Iš ekono
minio atžvilgio ir iš tų principų, kuriuos 
męs matom iš tavo filozofijos, j-4 > ir pradė-

—Ant galo meldžiu pasakyti man, ku
ris iš jų ne mano?

—Niekados to nebus.
—Bet tu pamislyk, kad aš negaliu žiū

rėti į savo kūdikius, neapkenčiu jų visų, 
kuomet jie aplinkui mane sukasi, nes aš ne
žinau, kuris jų ne mano. Maldauju tavęs, 
pasakyk man, kuris iš jų svetimas? Prisie
kiu tau, kad viską dovanosiu ir su tuom 
kūdikiu elgsiuos lygiai taip, kaip kad ir su 
savais.

—Aš neturiu teisės tau tą pasakyti.
—Nejaugi tu nematai, kad aš negaliu 

toliau taip gyventi, negaliu būti tokioj at
mosferoj, kokioj dabar randuos. Mane be- 
baliovos kankina mintis, kuris jų galėtų 
būti svetimas. Aš iš proto išeisiu!

Tuomet ji užklausė:
—Reiškia, tave tas labai kankina.
—Neapsakomai! Jeigu manęs tas ne- 

kankitų, tai aš jokios atydos neatkreip
čiau. Dabar gi gyventi šeimynoj ir jausti, 
kad tarpe tavo vaikų yra vienas svetimas 
—negali nusiraminti. Tiesa, aš negaliu į- 
spėti, kuris svetimas, bet tas mane labai 
kankina.

Ji vėl pratarė:
Ir ištikrųjų tas tave labai kankina?
Grafas užkimusiu ir, tartum, verkian

čiu balsu atsakė: )
(Toliąus bus)
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Fred D. Warren.

Kodėl bažnyčią priešinasi 
socializmui?

Vertė J. V. Stalioraitis.

(Pabaiga). -
Ponas Dresser tapo įtartas esąs šali

ninkų įsteigimo naujos ekonomiškos siste
mos ir bažnyčia po suteikimui jam, kaipo 
broliui Kristuje, komunijos, daleido govė- 
dai jį brutališkai sumušti. Jūs matote, kad 
ir čia tik jos (bažnyčios) ekonomiškieji in
teresai buvo pavojuj. Ar surasite jūs kitą 
priežastį, kad išaiškinti šitą begėdystę? 
Ar buvo jis užpultas todėl, kad pardavinėjo 
biblijas/ar kad buvo Presbiteri jonas?

Ne, aš jums pasakysiu, jog tas atsitiko 
tik dėlto, kad jis norėjo perkeisti ekonomiš
kąjį draugijos pamatą, o tai darydamas, jis 
ėjo prieš interesus valdančiosios klesos — 
ponų klesos—kuri kontroliavo bažnyčią— 
todėl bažnyčia ir šoko pagelbon, kad tuos 
interesus apginti.

Aš galėčiau papasakoti ir daugiau to
kių atsitikimų—atsitikimų, kurie nėra už
rašyti dabartinėse jūsų istorijose, bet juos 
galima surast Kongreso knygyne, Wash
ingtone; tačiaus tegul jau užteks to, kas 
viršuij pasakyta.

Dabar, be abejonės, daugelis iš jūsų 
žingeidaus žinoti, kągi tas viskas turi ben
dro su socializmu ir bažnyčia.

Aš pirmiausiai norėjau prirodyti, kad 
bažnyčia buvo bloga—sprendžiant pagal 
šiandieninį mūsų supratimą—ir po to no
rėjau paaiškinti, dėlko jinai užėmė tą blo
gą poziciją.

Tad ar dar jūs stebitės, jeigu tebesitę- 
šia priešginiavimai tarpe Socialistų ir baž
nyčios? Tas viskas parodo, kad priešgi
niavimai tarpe bažnyčios ir socialistų yra. 
Bažnyčia stoja už praeitį, socialistai gi—už 
ateitį. Męs žiūrime priekyn ir ten matome 
pasaulio darbininkų išsiliuosavimą. Męs 
matome šventraščio aiškinimą suvis naujoj 
šviesoj ir męs matome tikrą krikščionių ir 
brolių tautą, t. y. tokią tautą, apie kokią 
manė Kristus, kad ji kuomet nors turės 
apgyvent pasaulį.

I

Merky nes Vaidyla.

BEDARBIAI
—Tu čia stovėk prie durių, aš įsirausiu 

apačia arklydėn. Vakar išverčiau akmenį 
ir prirengiau reikalingus daiktus. Jei patė- 
mysi ką nors ateinant, sušvilpk! Kuomet 
bus visįas pritaisyta, aš pašauksiu tave. 
Viduje miega senas arklydės sargas; turė
sime jį supančiuoti, netikėtu užpuolimu. 
Supranti?

—Suprantu...—nenoroms, su baime iš
sitarė Motiejus ir prisiglaudė prie ušėko. 
Mikas atsitolino atsargiais žingsniais,veng
damas bildesio, kad neprikelti arklydės 
sargo.

MOTINŲ ATYDAI.
Daugiausiai kūdikių su

serga ir miršta žiemą, per 
tai motinos privalo atydžiai 
juos prižiūrėti žiemos laike. 
Dauguma motinų mano, kad 
kūdikius reikia užlaikyti la
bai šiltai, tuomet jie bus vi
suomet sveiki. Tiesa, šiltai 
užlaikyti gerai, bet tik ne 
taip reikia laikyti, kaip kad 
laiko dauguma lietuvių mo
terų. Paprastai lietuvės mo
te r įs aprėdo kūdikius, užda
rinėja visus langus, ’ užku
ria pečių ir šutina kūdikius 
tokiame ore. Kūdikis, ne
gaudamas tyro oro, tuojaus 
suserga.

Nors ir didžiausiuose 
speiguose reikia kas trįs-ke- 
turios valandos atidarinėti 
langus, kad įeitų tyro oro.

nyta parinkti aukų sušelpi
ami Br. Vargšo, kuris dabar 
serga ir randas blogame 
medžiagiškame padėjime. 
Aukavo šios ypatos:

M. M. Rice-He r m an, K. 
Petrikienė, A. V. Klimiutė, 
M. Jakelienė ir J. Benesevi- 
čiūtė—po $1.00; M. Glavec- 
kiene, A. šaltienė ir A. Be- 
pirščiūtė—po 50c.; E. Ber
notą — 25c. Iš kuopos iždo 
—$2.00. Viso labo $9.15.

M. U.
Nuo red.—Pagal priduotą 

surašą išeina tik $8.75.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

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

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

NORTH
376 Selkirk

ant jūsų

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

(8—10)
BRIDGEPORT, CONN.

Parsiduoda Groserne ir fruitštoris.
(laikoma ir mėsos). Vietoj 
apgyvento] lietuviais, rusais 
kais.

Užpakaly storo kambariai 
veninio.
šiuo adresu:

TUOS. SEDGWICK
Sterling Hotel No. 4 Crescent 

Bridgeport, Conn.
(10—12)

tirštai 
ir len-

dėl gy- 
Norintieji pirkti, kreipkitės

Ave.

MONTELLO, MASS. 
LIETUVIAMS.

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

Kas pas mane užsirašys “Laisvę” 
arba "Kovų” 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.
18 A mes Street, Montello, Mass.

(9—12)

Socializmas ir bažnyčia.
Šiandien socialistai stoja už visišką 

' panaikinimą alginės sistemos, kuria mūsų 
Baptistų kunigas 1835 metais pavadino tik 
vienu laipsniu atitolusią nuo vergijos. Ver
gijos laikuose ponas buvo savininku vergo 
ir ėmė visą jo darbo vaisių. Šiandien kapi
talistas valdo mašineriją, kasyklas, dirbtu
ves, gelžkelius ir didesnę dalį žemės.

Darbininkas gali dirbt tik tuomet, kuo
met jam kapitalistas daleidžia ir, daleisda- 
mas jam dirbt, už jo darbą moka tik tiek 
algos, iš kurios vos diena iš dienos galima 
palaikyti gyvybę. Vergų savininkas irgi 
buvo panašiose sąlygose, tik jis buvo tru- 
ni’tį duosnesnis. Jis suteikė maistą, pasto
gę ir medikališką pagelbą ir tuomet, kuo
met darbininkas buvo be darbo arba sirgo. 
Vergas turėjo pilną aprūpinimą.

Socialistai sako, kad darbininkas turi 
gaut pilną atlyginimą už savo darbą, ir kad 
šitai gali būti atsiekta per kolektyvišką— 
bendrą nuosavybę ant išdirbinio mašineri
jos, tai yra, reikia kapitalistus prašalint vi
siškai, o visą mašineriją paimt į rankas vi
suomenės taip, kaip męs padarėme su mo
kyklų sistema arba sistema mūsų viešųjų 
kelių, o išdalies ir su mūsų pačta.

Šiandien bažnyčia palaiko alginę sis
temą—kodėl? Dėl tos pat priežasties, dėl 
kurios jinai palaikė vergijos sistemą.

Bažnyčia savo palaikymą gauna nuo 
Rockefellerių, Morganų, Carnegie’jų ir ki
tų mažesniųjų kapitalistų. Jos ekonomiš
kieji interesai yra pavojuj, nes bažnyčia 
nuolatos bijosi, kad nenustot tos pašelpos, 
kuri būtinai reikalinga jos palaikymui. Ir 
todėl bažnyčia arba tylomis ignoruoja algi
nę vergiją arba atvirai ima ją savo globon. 
Aš apie bažnyčia kalbu, kaipo apie oficiališ- 

_ką organizaciją ir visiškai nedarau iš
ėmimų.

Yra tarpe kunigijos daugelis ir kiltų 
ypatų, kurios drąsiai, su pasišventimu sto
ja prieš šituos neteisingumus—bet jie ūmai 
pasijunta esą be užsiėmimo, juos išmeta 
lauk iš organizacijos.

Metodistų bažnyčia šiandien.
Prieš keliata savaičių buvo suvažiavi

mas Metodistų Rock River, Illinoise. Vie
nas iš žymiausių klausimų, kuris į save at
kreipė suvažiavimo atyda, buvo reikalavi
mas paduotas per vieną iš didžiausių spaus
tuvių Suvienytose Valstijose, būtent per 
“Methodist Book Concern” darbininkus. 
Viršminėtos spaustuvės darbininkai reika
lavo aštuonių valandų darbo dienos; pro
tingas reikalavimas. Koks gi buvo šitų 
Dievo tarnų atsakymas? Aštrus—“Ne!” 
Tas klausimas palietė netiek Methodist 
Book Concern spaustuvninkus ir jos dar
bininkus, kiek abelnai spaustuvninkus viso
se Suvienytose Valstijose ir jų darbininkus. 
Ir štai, pasiprašo balso, vienas kunigas at
sistoja ir karštoj savo kalboj išdėsto suva
žiavimui, kad jie turi priešintis šitam dar
bininkų reikalavimui; jie turi ranka-ran
kon eiti su darbdaviais, nes jų interesai yra 
kartu interesais bažnyčios. Ir taip, Meto-' 
distų bažnyčia, pirmu kartu nuo įsteigimo 
alginės vergijos oficiališkai stojo prieš dar-

• bininkų klesą, kad tuomi apgint klesą ka
pitalistų. ' l

Senelis Džėkis, arklydės sargas, ištiki
mas ir ilgus metus tarnaująs savo ponui, 
buvo jautrus ir, nepaisant senų metų, tan
kiai savo gabumu nustebindavo ne vieną 
jauną darbininką, sykiu vienam ponui tar
naujantį. Jisai iš pergyventų atsitikimų jo 
paties gyvenime ir iš pasakojimų kaimynų, 
gerai žinojo, kaip sunki sargo užduotis. 
Tiesa, jam nepasitaikė nukentėt skaudžių 
smūgių, nei kitokių didelių nelaimių, bet tai 
tik pasidėkavojant jo paties atsargumui ir 
gabumui.

Šiąnakt, kaip ir visada, pusmiegis ry- 
mavo ant šieniko. Mat, šešetas arklių ir 
kumeliukas—didelis turtas. Ponas davė 
šautuvą, ir revolverį, prisakydamas, nelai
mei atsitikus, gintis iki smerties. Šaudyt 
užpuolikus—vagius. Už jų mirtį atsako
mybę ima pats ponas.

Žiu! kasžkas subruzdėjo. Iš po suspa- 
ros atsivožė akmuo. Už valandėlės ėmė 
šviesti didelė skylė iš dešinės pusės arkly
dės nuo lauko. Pašoko nusigandęs senis 
sargas, griebėsi šautuvą, revolverį ir prigo
žė kampe, arti susparos, po kuria matėsi iš
versti laukan akmenai ir švietė didelė sky- 
ė. Patėmijo žingsnius einačius linkui kie

mo vartų. —Tai vagis!—palingavęs galva 
patvirtino sau ir užtaisęs šaudyklę laukė 
eilės.

Už valandėlės sušmitravo per skylę du 
žmogaus šešėliai.

—Aš įlysiu pirmas, o paskui. Man su
šukus, pulk pagelbon. Prismaugsim 'sar
gą, tuomet bus atlikta užduotis. Aš žinau, 
kame stovi arklys, kurį męs išvesime.

—Gerai—jam pritarė šaltais žodžiais 
antras jo sėbras.

Vos spėjo jiedu įlysti vidun arklydės, 
paėjus porą žingsnių nuo skylės į vietą, ku
rioje paprastai miegodavo sargas, iš kampo 
sutrenkė šūvis, paleistas tiesiog Miko krū
tinėn ir parbloškė jį ant vietos.

—Ui!—sudejavo krisdamas be žado.
—Še tau, niekše!—užkeikė rūsčiai senis 

Džėkis.
Pasigirdo antras šūvis.
Oi, oi, oi! sušuko nesavu balsu Motie

jus. Brangus pone, dovanok gyvastį, neuž
mušk, aš ne vagis. Del Dievo švento, neuž
mušk manęs—meldė nukniubęs Motiejus, 
kuriam kulipka perskriodė koją.

—O kas tu, šuns šhuki?! —ironiškai 
klausė senis tarnas, atsargiai prisiartinęs 
prie sužeistojo ir vis dar laikydamas ran
koje revolverį.

Ant gąrso šūvių subėgo visi Jungle 
Farmos tarnautojai ir patsai ūkininkas. 
Užžiebę ugnį, viens per kitą brukosi ar
čiau kritusio lavono. Kiti apstojo vaitojan
tį nuo skausmo sužeistą Motiejų, o dar kiti 
teiravosi pas senį Džėkį, stebėdamiesi jo 
karžygiškumu; sveikino ir šaukė—bravo!

—Atveskit man tą niekadėją—perkū
nišku balsu suriko pasišiaušęs, mieguistas 
našlys ūkininkas.

Su triukšmu ėmėsi darbo tarnai. Vie
ni sukibę prie mirtinai nušauto Jonaičio 
lavono, traukė jį tampydami, prie savo po
no, stovinčio viduje kiemo. Kiti nemiela- 
širdingai tempė sužeistą Motiejų, koliodami 
paniekos žodžiais. Už valandėlės abudu 
prasikaltėliu gulėjo angoje savo teisėjų.

—Ar abudu negyvi?—užklaus nera
miai, drebančiom piktumu lūpom ūkinin
kas.

z —Šis yra tik sužeistas—parodė pirštu 
į gulintį be žado Motiejų senis Džėkis.

(Toliaus bus).

visuomet reikia laikyti atda
rus langus. Nakčia tam 
kambary, kur kūdikiai mie
ga nereikia langus atidary
ti, bet kitame kambary, iš 
kurio durįs eina į kūdikių 
miegamąjį kambarį, būtinai 
reikalinga per visą naktį 
laikyti atdarus langus. Ka
da kūdikiai atsikelia, juos 
reikia išvesti į kitą kamba
rį ir miegamojo kambario 
langus atidaryti ir palaiky
ti nors pusvalandį laiko.

Reikia kūdikius kuotan- 
kiausiai išnešti laukan, tik, 
suprantama, nelaikyti ilgai, 
kad jie nepersišaldytų, nes 
nuo persišaldymo gauna 
plaučių uždegimą ir miršta.

Motinos, sergančios taip 
vadinamu “šalčiu”, nepriva
lo savo kūdikių bučiuoti, y- 
patingai į lūpas ir sykiu su 
jais negulėti. Jeigu kurios 
maitina krūtimis, bemaitin- 
damos privalo skepetaite 
prisidengti sau burną ir no
sį. Reikia labai saugoti, 
kad mažų kūdikių svetimi, 
ypatingai svečiai, nebučiuo
tu, nes svetimu bučiavimas 
tankiausiai būna priežasčia 
užkrėtimu įvairiomis ligo
mis.

Neprivalo motinos vartoti 
kūdikiams savo arba sveti
mas nosines. Visuomet rei
kia turėti, tam tikras nosi
nes ir jas tik kūdikiams var
toti.

Jeigu tik motinos atydžiai 
prižiūrės savo kūdikius,duos 
jiems užtektinai tyro oro, 
švariai užlaikys, tankiai 
maudys, tuomet kūdikiai vi
suomet bus sveiki, nepagaus 
jų “šaltis”, nors jie retkar
čiais ir pašals.

Kada kūdikis bėgioja, ju
da, galima jam leisti žaisti 
ir tam kambary, kuriame 
langas atdaras, nes jis judė
damas neperšals.

Kas svarbiausia, tai tyras 
oras, per tai motinos privalo 
stengtis kotankiausiai ati
darinėti langus, kad kamba
riuose persimainytų oras.

L. M. P. S. REIKALUOSE. 
Nauja L. M. P. S. A. kuopa.

Per -pasidarbavimą drg.
M. Griciūnienės Easton, Pa., 
susitvėrė 14-ta kp. iš 10 na
rių. Naujoji kuopa žada 
greit pradėt darbuotis tarpe 
vietos lietuvių.

Linkiu gero pasisekimo.
L. M. P. S. A. centro sekr.

K. Petrikienė.

U

BRIDGEPORT, CONN. 
Nesulaukia jaunikio.

J. M. nuo seniai draugavo 
su E. A. Pagaliaus nutarė 
jau ir apsivesti. Supranta
ma, pirmiausiai duota ant 
užsakų, o paskui pradėta 
rengtis prie apsivedimo. 
Merginos tėvai suruošė ves
tuves, sukvietė svečius ir 
prie visko prisirengė. Su
laukus subatos, 15 d. sausio, 
jau pradėta rengtis prie 
puotos, o 16 d. sausio bus 
šliūbas. Subatos vakare,

“LAISVĖS” PERSONALO GYVENI
MO VIETOS:

L. Pruseika, 152 So. 9th St.
J. Neviackas, 152 So. 9th St.
J. Naudžius, 152 So. 9th St.
J. Undžius, 878 Driggs Ave.
J. Valatka, 368 Rodney St.

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

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

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

MAFFEI & STEPONAITIS
385 Metropolitan Avė., kampai 

Havemever St.
BROOKLYN, N. Y.

Ar Non
St

nežinai

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

gauti DYKAI dvi geras ituka* 
Didelį Katalicgą visokių <na 

štukų ir kitokių visokių 
ų, kūnų tu labai o ori. o 

kur jų gaut? Atsiųsk 
savo pilną ir aiškų adresą ir už 

dčl uždengime6 centus stempų 
prisiuntinio kaitilų. o męs tuojaus
tą Katahogą ir štukas tau nusių
siu! dyka*. Adresuok.
JUOZAS J. SZLIKAS,

si veda merginą į miestą ko
kių tai smulkmenų nusipirk
ai. Einant jiems gatve, jau
nikis liepia merginai pasto
vėti, nes jis turįs ant valan
dėlės prasišalint su savo rei
kalais. Mergina pasilieka 
ant gatvės, o jaunikis užei
na už kampo kitos gatvės. 
Vakaras buvo šaltas ir mer
gina, išstovėjus dvi valan
das ant gatvės, sugrįžo na
mo be jaunikio, kurio ir iki 
šiai dienai nesulaukia.

Dabar mergina atsidūrė 
labai blogam padėjime ir ne
žino, ką daryti. Supranta
ma, jeigu vaikinas būtų bu
vęs bedievis,tai tuomet ir tė
vai keiktų visus progresy-[ 
viškesnius žmones, bet da
bar buvo karštas katalikas, 
tai savąjį neišpuola ir keik
ti.

Dabar merginos blogas 
padėjimas, bet už kelių mė
nesių bus dar blogesnis.

A. Karštas.

SURADO KŪDIKĮ KRU
TANČIUOSE PAVEIKS

LUOSE.
Gegužės mėn. pereitais 

metais tūla moteris Glass, iš 
Jersey City, pranešė polici
jai, kad dingo jos keturių 
metu amžiaus kūdikis. Po-

bet negalėjo surasti. Moti
na jau apverkė savo sūnelį 
ir nustojo jieškojus.

Bet štai šiomis dienomis 
policija pamato tą patį kū
dikį, kurio ji turėjo foto-

krutančiuose paveiksluose. 
Tuojaus duota motinai ži
nia. Ji atėjus taipgi pažino 
savo kūdikį. Prasidėjo tar
dymas ir pasirodė štai kas: 
kūdikis dingo gegužės mė
nesy. Krutančių paveikslų 
kompanija birželio mėn. pa
garsino laikraščiuose, kad 
jai reikalingas kūdikis dėl 
sulošimo rolės. Keliatas 
moterų atvedė savo kūdi
kius. Direktorius išrinko

sulošė paskirtą rolę. Pas
kui kūdikis vėl tapo paliuo- 
suotas ir moteris jį išsivedė. 
Nei pavardė, nei kur ta mo
teris gyvena, nežinoma.

Dabar moteris labai susi
rūpinus, bet policija tikisi, 
kad jai pavyks surasti ~ tą 

pos susitinkime buvo sumą- ^kūdikį.

AUKOS SUŠELPIMUI BR. 
VARGŠO.

L. M. P. A. 1-mos kuo-

PATARMES MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAiC M. H. SANGER

LABAI NAUDINGA IK PAMOKINANTI 
KNYGA. Kaina 50c.

Reikalavimus ir pinigus siuskit kino adresu;
J. STROPUS, i

6 Loring St., So. Boston, Mass.
Pinigus gerinusiai siųst money orderiu, bet 

kam tas neparanku, gali siųst pnf tos markėmis.

NEWARK0 '
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Mari] A- 
kušerkų mokyklą Peterburg* ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmei 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite'gauti patar
navimą.

O. STROLIENū 
Jnanižkaiti

R19 Walnut St., NEWARK,N.J.
Telefonas Market

fWTMW/S

Telefonus 1490 Greenpoint

S. V1TKUNAS.
LIETUVŠKAS MIJVORIUS 

Mano vežimai ir karietos po N 2 48 
Berry St.

Ofisas: 126 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Greenpoint 1907.

DENT1STAS
Visi mano darbu užganėdinti 

Darbas gvarantuotai.

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-

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

kampas So. 2nd St. 
Ofisai, atdaras visada.

1 mo,

LIETUVIŠKA APTIEKA.
šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galimi 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. «. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi- 
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiekto
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškui 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

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

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampai 2nd St.,, Brooklyn, N. Y.
|<*W

Telephone Yards 551 or 155

TIKRA LIETUVIŠKA A PTIVlf A 
chicagoje Ari ILK A

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

Savin'nkas ir Provisorius
F. A. JOZAPAITIS

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

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVE

25.000 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS. 

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

apturėsi didelį ir puikų katal.ogą, kuriame i-asi visokių geriausiu 
ARMONIKŲ. SKRIPKŲ, TR1UBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKA- 
LIŠKŲ INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikai 
su 76 ir 104 paktais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviš
kas Sapnininkas dydžio 5x6į, su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Rei
kalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tero
rus. Agentams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

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

a
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iKURESFONDENCIJOS
APSTUMDĖ M. DUSEVI- 

ČIŲ.
Baltimore, Md. — Mums 

praneša, kad po E. Flynn 
prakalbų tūlas “aidoblistas” 
ir šėrininkas “Darbininkų 
Balso” apstumdė M. Dusevi- 
čių. Jis, pradėjęs Dusevi- 
čių stumdyti, pasakė: “Ru..., 
tavo atvažiavimas į Balti- 
morę kas savaitė man lė- 
šuoja ekstra doleris!”

Ištikro galima pasidžiaug
ti tokiais apsireiškimais, 
kad tūli “aidobliukai” 
narsus.

F. komiteto, kuris užšiimtų žudis”.' 
aukų rinkimu. Ar tai drau
gystės nenori tuo darbu už
siimti, ar joms neapeina Lie
tuvos žmonių vargai, o gal 

į visai apie tai užmiršo? Man
velnius. Žilinskas, matyda- j rodosi, kad ir dabar nebūtų 
mas, kad gali būti, riestai,'vėlu sutverti L. š. F. komi- 
leidosi bėgti ir tuomi išgel- tetą ir vietos draugystės ir 
bėjo savo kailį.

Tai matot, kaip mūsų ka- darbo, 
talikai kovoja su bedieviais. 
Vieton melstis ir prašyti, * 
kad dievas suteiktų bedie
viams dvasią šventą, vartoja 
kūmščias.

Buvo ir muzikos.
Žmonių susirinko visai ma
žai.

Įplaukų buvo $122.50, iš
laidų $88, pelno liko $34.50. 
Pirmiau buvo $285.16, Da
bar randasi $316.66.

Sus. Draugijų sekret.
K. Brazevičius.

Nuo red.—Kur kalbama a- 
pie dievus ir kitus dalykus, 
apleidžiame, nes nesiriša su 
užvesta polemika.

taip

Chicago, ill.
Mūsų mieste visuomet bū

na įvairių vagysčių, bet da
bar, po kriaučių streiko, jos 
dvigubai padidėjo. Nese
niai vieną turistų ofisą api
plėšė dieną; kasierius tapo 
sužeistas ofise, o policma- 
nas, kuris kėsinosi plėšikus 
sulaikyti, ant gatvės. Plėši
kai išnešė $1,000 ir iki šiol 
policija jų nesuranda.

Keliomis dienomis vėliaus 
tapo apiplėštas bankas, iš 
kurio išnešta $15,000. Tas 
atsitiko ryte, kaip tik ban
kas buvo atidarytas. Ketu
ri apsiginklavę plėšikai į- 
ėjo j banką ir trisdešimčiai 
bankos darbininkų liepė ty
lėti. Susikrovė pinigus, įsė
do į automobilių ir nuvažia
vo.

Bet antroj dienoj policija 
plėšikus suareštavo. . Pir
miausiai tapo suareštuotas 
gerai vietos policijai žino
mas Eddie Mack kišeninis 
vagis, kuris išdavė savo 
draugus, dalyvavusius ban
ko apiplėšime. Kada pasta
rieji keturi tapo suareštuo
ti, tai pas juos atrasta 
$13,000.

Plėšikai prisipažino, kad 
juos iš New Yorko atvežę 
tūli politikieriai ir jie tvirti
na, kad apie banko apiplėši
mą policija žinojus. Pakol 
kas, iš policijos dar nei vie
nas neišduotas.

Kiekvienas plėšikų pasta
tytas po $300,000 kaucijos. 
Galima tikėti, kad politikie
riai uždės už juos ir kauci
ją

Laike streiko privežė vi
sokių valkatų, kurie dabar 
užpuldinėja ant žmonių ir 
ant įvairių įstaigų.*

* *
Reikia pažymėti ir apie 

vietos lietuvius, ypatingai 
jaunuomenę. Mūsų jaunuo
menė nepergeriausiai žen
gia pirmyn. Dalis jos orga
nizuojąs į tam tikras grupes, 
tveria chorus dėl lavinimo
si; kiti organizuojasi į vy
čių kuopas; treti tveria rau
donų, baltų ir rytmetinių 
žvaigždžių kliubus, kurie 
užsiima rengimu pasilinks
minimų ir platinimu girtuo
klystės. Minėti kliubai ne
turi jokių aiškių mierių, ku
rie galėtų liudyti apie jų rei
kalingumą. Tie kliubai ne
atneša visuomenei jokios 
naudos. Nieko nuostabaus 
nebūtų, kad prie tokių kliu- 
bų priklausytų vien tik jau
nuomenė, bet dabar priklau
so ir suaugę žmonės. Tie 
kliubai net ir susirinkimuo
se neapsieina be svaiginan
čių gėrymų. Suprantama, 
tas daugelį prie kliubų ir 
pritraukia.

“L.” Reporteris.

ROCKFORD, ILL. 
Kova su bedieviais.

Tūlas K. V—lis, karštas 
katalikas, užpuolė ant S. Ži
linsko, su kuriuo sykiu dirba
vienoj dirbtuvėj ir norėjo 
sumušti už tai, kad pastara
sis netiki nei į dievą, nei į

kuopos turėtų griebtis to
• *

* ' *
čia L. S. S. 79 kuo-

BINGHAMTON, N. Y. 
“Bangos” vakarienė.

Neseniai susitveręs teat
rai is ratelis “Banga” sausio 
30 d. parengė vakarienę, į 
.kuria susirinko veik visa lie-Nuo red.—Kadangi žinios 

labai suvėlintos, per tai tai-,tuvių progresyviška jaunuo- 
piname žymiai sutrumpinę.

Dudutis.

PHILADELPHIA, PA. 
Bjaurus fanatikų pasiel

gimas.
Mūsų fanatikai labai su

sirūpinę, kad greitu laiku 
žada atvykti su prakalbo
mis Mockus. Jie net iš kai
lio neriasi, kad kaip nors 
toms prakalboms užkenkus.

30 d. sausio 14 metu am
žiaus vaikas ant gatvės, gą- 
na toli nuo bažnyčios, dali
no plakatus apie būsiančias 
Mockaus prakalbas. Tuom 
tarpu pamatė du fanatiku,' 
kūne bažnyčioj per mišias 
renka pinigus, pasivijo tą 
vaiką ir pagriebę už rankų, 
pradėjo vilkti gatve; iš už
pakalio suorganizuota kata
likų vaikų šaika, pradėjo 
plakatų dalintoją mušti.Rei
ki a pažymėti, kad vaikai 
rankose laikė peilukus ir ko
tais mušė “prasikaltėlį”. Iš
ėjus iš bažnyčios to vaiko 
sesuo pamačius, kad jos

katalikai ir ant jos užpuo
lė. Nežinia, kuo ta visa is
torija būtų užsibaigus, jei
gu nebūtų subėgę žydai ir 
neatėmę iš fanatikų rankų 
nelaimingą auką.

Fanatikai, netekę aukos, 
subėgo į tą vietą, kur vai
kas numetė plakatus, pra
dėjo juos draskyti ir viso
kiais būdais šaukti, 
jiems pavyko nuveikti 
metų amžiaus kūdikį.

Ar tai galima surasti 
bjauresnį pasielgimą? 
dosi, kad ir laukiniai
nes neužpultų ir nemuštų 
kūdikio, kuris negali pasi
priešinti, o mūsų fanatikai 
tą bjaurų darbą atlieka.

Nėra pas juos nei gėdos, 
nei žmoniškumo. Fanatiz
mas padaro panašius į ke
turkojus ir tuomet jie pasi
elgia, kaip tikri keturkojai.

kad
14

dar
Ro- 

žmo-

LAWRENCE, MASS.
23 d. sausio buvo krikšty

nos pas S. 
Svečiams 
sui

Kindaravičių.
'eciams besilinksminant, 
manyta paaukauti po ke

liūtą centų sušelpimui nu
kentėjusių nuo karės lietu
vių. Aukavo šios ypatos:

S. Kindaravičius, K. Vidū- 
nas, P. Čiras, J. Markevi
čius ir M. Jaska—po 25c.;V. 
Rakauskas ir V. Povilaus- 
kas—po 10c.
Viso $1.45.

Aukos perduotos vietos 
komitetui, kuris rūpinas 
aukų rinkimu nukentėju
sioms nuo karės.

P. čiras.

GIRARDVILLE, PA.
Čia lietuvių yra nemažai, 

yra net kelios laisvos pašel- 
pinės draugystės ir kelios 
katalikiškos. Apart pašelpi
mų draugysčių, dar randasi 
L. S. S. > kuopa, S. L. A. 
kuopa ir S. L. R. K. A. kuo
pa. Dabar kunigėlis orga
nizuoja vyčių rotą ir kas ne- 
dėldienis pasako spyčių, 
kviesdamas vyčius įstoti į 
armiją. Taipgi yra ir kuni
gų įkurtas fondas sušelpi
mui nuo karės nukentėjusių 
lietuvių. Bet vietos lietu
viai nelabai prijaučia tam 
fondui. Tik kas keisčiausia,
kad vietos progresyviško- 
sios draugystės visai nepa
galvoja apie sutvėrimą. L. Š

Atydai Lietuvių
JRINČIUS GIMINES TOSE GUBER- |

Nors
pa gyvuoja, bet jos nariai 
absoliutiškai nieko neveikia, 
o mūsų priešai iš to labai 
džiaugiasi ir sako, kad jiems 
pavykę daugelį socialistų 
atversti prie dvasios šven
tos.

draugi- 
Pro- 

se-

WORCESTER, MASS..
23 d. sausio šv. Kazimie

ro draugystė apvaikščiojo 
sukaktuves 25 metų nuo į- 
sikūrimo dienos. Buvo kvie
sta ir kitos 
jos dalyvauti,
gramas tapo išpildytas 
kančiai: Lietuvių Benas pa- 
grajino, kas publikai labai 
patiko. Paskui buvo skaito
mi linkėjimai nuo įvairių 
draugysčių. Perskaičius 
linkėjimus, St. Šimkus kal
bėjo, ragindamas aukauti 
sušelpimui nukentėjusių nuo 
karės. Aukų surinkta $242 
16 c. Su įžanga, kaip prane
ša laikraštis “The Tele
gram”, padaryta apie $300. 
Po rinkimo aukų, dainavo 
bažnytinis choras; sudaina
vo vidutiniškai. Ant galo 
kalbėjo kun. J. Jakaitis. Jis 
pasakojo apie viskąt kvietė 
prie vienybės ir tam pana
šiai. Kalba buvo nuobodi ir 
žmonės pradėjo eiti iš sve
tainės.

Reikia pasakyti, kad šv. 
Kazimiero draugystė beša
liška, bet kalbėtojus kvietė 
klerikalus. *

* *
26 d. sausio parapijonai, 

su pagelba valdžios teismo, 
prašalino kun. Delianį. Tas 
žmogelis ištikro čia buvo ne
geistinas, nes tarpe pačių 
žmonių pridirbo daug nesu
sipratimų *

GRAND RAPIDS, MICH.
Nežiūrint į tai, kad vietos 

kunigėlis nuolatos keikia so
cialistus ir net kovai su jais 
sutvėrė vyčių kuopą, kurie 
išsyk pasakė išnaikinsią vi
sus socialistus, vienok tas 
jiems nepavyko padaryti. 
Socialistų kuopa auga, kaip 
ant mielių. Štai, 9 d. sausio 
buvo kuopos susirinkimas 
ir tame susirinkime prie 
kuopos prisirašė 6 nauji na
riai. Kaip girdėti, tai. se- 
kančime susirinkime vėl pri
sirašys keliatas naujų narių.

L. S. S. 51 kuopa veikia 
kiek galėdama. Dabar nu
tarė surengti diskusijas ir 
greitu laiku parengti vaka
rą su perstatymu.

Čia visų tautų socialistai 
rengiasi statyti nuosavą 
svetainę. L. S. S. 51 kuopa 
irgi nutarė prie to darbo 
prisidėti ir išrinko delega
tus, kurie išvien darbuosis 
su kitų tautų delegatais. 
Linkėtina gero pasisekimo.

9 d. sausio buvo prakal
bos, kurias surengė L. S. S. 
51 kuopa paminėjimui Kru
vinojo Nedėldienio. Kalbė
jo vietinis drg. J. Stankus 
apie Kruvinąjį Nedėldienį ir 
J. Bieliauskas apie socializ
mą. Kalbėtojai savo užduo
tis atliko gerai. Buvo įvai
rių pamarginimų, kaip tai: 
monologų, dialogų, dainų, 
deklamacijų ir tt. Visi lo
šėjai savo užduotis atliko 
gerai. Aukų padengimui lė
šų surinkta $3.00.

“L.” Reporteris.

menė ir artimesni teatrinin
kų draugai. Vakaro pro- 
grame dalyvavo stygų or
chestra, kuri visuomet už
ganėdina mūsų publiką savo 
skambinimais. Šokta ir 
žaista lietuviški žaislai: 
“Noriu miego”, “Bijūnėlis”, 
“Lai gyvuoja Lietuva” ir kt. 
Laike vakarienės sakyta 
trumpos prakalbėlės, dekla
macijos ir puikiai sudaina
vo kvartetas “Muzikantai iš 
Paryžiaus”. Savo kalbose 
visi dalyvavusieji išsireiškė, 
jog labai esą užganėdinti iš 
tokio vakarėlio ir pageida
vo, kad būtų rengiama tan
kinus.

Susirinkusieji neužmiršo 
nei visuomenės reikalu. Ir 
taip, užsiminus drg. Bardze- 
vičiui apie Rusijos kanki
nius, tapo sumesta aukų 
Rev. ir Kank Šelp. Fondui

Kadangi dalyvavusieji iš
sireiškė, jog pageidauja 
dauginus tokių vakarėlių, 
tad ir aš sakau—rengkime. 
Tokie susirinkimai 'kioda 
progą susieiti jaunuomenei 
į artimesnį draugiškumą, 
taipgi nekuriuos atitraukia 
nuo saliūno “žaislų””, o ki
tus nuo sėdėjimo tvankiose 
vietose kratomųjų paveiks
lų.

Binghamtonietis.

Lietuvos Sūnų draugystė 
gavo pranešima, kad jos pi
nigai pasiųsti į Tilžę sušel
pi mui lietuvių nukentėjusių 
nuo karės, priimti iždininko 
J. Stikliaus.

*
Pastaruoju laiku čia tapo 

įkurtos dvi lietuviškos mo
kyklos: viena Jaunimo Ra
telio, kurioj mokins šešto
kas ir kita “Amerikos Lie
tuvių Kursai”, kuriuos ves 
M. šalčius.

. Geros kloties naujoms į- 
staigoms.

Aimanuotojas.

KENOSHA, WIS.
Mūsų veikimas.

25 gruodžio T. M. D. 119 
kuopa buvo surengus vai
kams eglaitę. Žmonių buvo 
neperdaugiausiai, bet kuopa 
pelno turės.

26 d gruodžio buvo pra
kalbos T. M. D. 119 kuopos. 
Kalbėjo T. M. D. preziden
tas Dr. A. Zimantas. Tai 
dar pirmas pas mus kalbėto
jas, kuris neniekino kitų pa
žiūrų žmonių. Prie kuopos 
prisirašė 21 naujas narys.

1 d. sausio buvo vakaras 
S. L. A. 212 kuopos, sulošta 
Veikalas “Meilus svetys ir 
brolžudis”. Publikos buvo 
daug. Aktoriai savo užduo
tis atliko gerai. Buvo ir 
pamarginimų. Kuopai pel
no liko nemažai.

8 d. sausio buvo vakaras, 
kurį parengė vietos Susivie-

JERSEY CITY, N. J.
Atsakymas p. J. Zujui.
“Laisvės” N2 aš biskutį 

pabariau tūlą senelį M. K. 
už nešvarų dievų pardavinė
jimą, kuriuos jis nešiojo 
prieš kūčias. Bet štai, 
“Laisvės” N6 p. J. Zujus jau 
ir tarkuoja mane už dievų 
ir kitų tinksų pažeminimą. 
Man rodosi, kad ir p. Zujus 
neaugščiau dievus laiko, 
kaip kad ir aš ir mudu abu 
juos lygiai garbiname.

Toliaus Zujus sako, “Ka
dangi Jersey City aš esu 
vargonininku ir taip-pat po 
stubas su plotkelėmis vaikš
čiojau, tai visas šmeižimas 
puola ant manęs”.

Juk tamsta ne vienas po 
stubas vaikščiojai, tai kaip 
gali sakyti, kad ant tavęs 
puola visas šmeižimas?

Tamsta sakai, kad “plot- 
kelių niekas kitas nenešiojo, 
kaip tik aš”. Tamsta vėl 
klysti arba apsilenki su tei
sybe. Nėra reikalinga, kad 
aš tamstai įvardinčiau 
tuos namus, į kuriuos buvo 
atnešęs M. K. plotkelių ir 
pinigus paėmė ir, rodos, tie 
pinigai priklausė tamstai. 
Bet jeigu tamsta tų pinigų 
negavai ir nežinojai, kad M. 
K. nešioja plotkeles, tai išei
na, kad ne vienas tamsta to
kį biznį varai ir bereikalin
gai tvirtini, kad aš tamstą 
įžeidžiau bei apšmeižiau.

Tamsta pasigiri, kad ne
vartoji svaiginančių gėry
nių,’ bet aš niekad ir nesa
kiau, kad tamsta gėrei, arba 
girtas buvai, atbulai, už tai 
ir aš pagiriu, tik už tamstos 
kitus pasielgimus nepagiriu.

Ginčytis su tamstaapie 
dievus neapsimoka, nes 
tamsta tik tuomet dievuš

MONTREAL, CANADA. 
Atsakymas J. Deltuvai.
“Laisvės” N8 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija, 
kurioj J. Deltuva prirašo 
nebūtų dalykų. Rašydamas 
korespondenciją, kuri tilpo 
“Laisvės” Nl, nurodžiau da
bartinį vietos darbininkų 
judėjimą ir paraginau prie 
veikimo. Man rodosi, toj 
korespondencijoj nieko blo
go nebuvo pasakyta.

J. Deltuva sako, būk aš 
peikęs vietos socialistus už 
neveikimą. Aš visai nepei
kiau, bet nurodžiau tas prie
žastis, kurios privedė dar
bininkus prie tokio padėji
mo.

Toliaus J. Deltuva sako, 
būk aš prasišalinęs iš L. S.S. 
Aš turiu pasakyti, kad aš vi
sai nepriklausiau prie L. S. 
S., bet tik prie Lietuvių So
cialistų kuopos Kanadoj ir 
dabar priklausau prieL. S. 
P. A. O jeigu Deltuva pri
sirašė prie L. S. D. P. 12 
kuopos, tai dar nereiškia, 
kad visa kuopa prisidėjo.

Iš to visko aiškiai matosi, 
kad Deltuva kritikuodamas 
mane apsilenkė su teisybe.

Deltuva sako, kad socia
listai laiko mitingus kas ne- 
dėldienis. Aš nesuprantu, 
iš kur atsirado kita kuopa? 
L. S. D. P. 12 kuopos mitin
gai būna tik sykį į mėnesį.

Tai kur čia teisybė?
J. Abudauskas.

Nuo red.—Visus tuos už
metimus, kurie nesiriša prie 
tilpusio Deltuvos straipsnio, 
apleidžiame. Atskaitų gali 
pareikalauti kuopa oficia
liai, bet ne pavienės ypatos 
per laikraščius, vesdamos

niję Draugijos. Šiame va 
kare tapo atkartotas veika 
,las “Meiluš svetys ir brol

pradėjai garbinti, kuomet iš 
jų biznį padarai. \ - L

Parapijonas. \

NAUGATUCK, CONN.
28 d. sausio buvo prakal

bos; kalbėjo St. Šimkus ir 
ragino aukauti sušelpimui 
nuo karės nukentėjusių. 
Liepė aukauti iš-širdies ir 
po daug; centų neliepė duo
ti. Kurie aukavo nemažiau 
dolerio, tai tiems išdavė kvi
tas. j

aliokas

TURINČIUS
NI.IOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.

Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminem« bei *•* 
tįstamiema užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Beriine, todėl galime persiųsti pinigus J tas vietas ant same* 
neaugėčiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIE
ŽIŪRA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatil- 
kai ar rašykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

i be, tai sunku sužinoti.
Darbo valandos: vidury—DARBAI.

Pennsylvania Lines West vaU ° lauke lO^yal. 
of Pittsburgh,netoli McKees 
Rocks, Pa., yra dirbtuvė,va
dinama “Sculley Shop”. Čia vairiausių dirbtuvių: dirba- 
taiso visus darbinius karus nia mašinos, yra geležies lie- 
—medinius ir geležinius;
dirba apie 500 darbininkų, dirbama žagrės, pianai, ke- 
Darbo sąlygos gana pras- dės, šėpos ir tam panašiai.

Saukas.
Rockford, Ill.—čia yra į-

jyklos, pančekų isdirbystė,

; Medžio išdirbystėj daugiau- 
Kurie dirba prie šiai viską turi paėmę kont- 

tai gauna1 Faktoriai, kurie darbininkus

tos; darbininkams moka ant 
valandų. ’
geležinių karų, 1
po 22 c į valandą, karpente-, išnaudoja neapsakomai. Jie 
riams—po 21ic., kurie ratus' stengiasi samdyti tokius 
taiso—po 19įc. ir papras-' darbininkus, kurie nemoka 
tiem darbininkam po 18įc. šios šalies kalbos. Mat, to- 
Darbo valandos—9į į dieną.! kius‘daug geriau išnaudoti. 
Daugiausiai dirba visas sep-1 Yra ir lietuvių kontrakto- 
tynias dienas. Tiesa, kurie Tių; jie giriasi, būk gerai 
dirba nuo štukių, tai uždir-! uždirbą. Ir kodėl jie “neuž- 
ba daugiau, bet už tai ir dirbs”. Kuomet darbininkai 
dirbti turi kaip mulai. Pap- dirbo po kompanija, tai gau- 
rastas darbininkas, dirbda- davo nuo $2.00 iki $2.50, o 
mas 9į vai. į dieną, uždir- dabar, dirbdami pas kont- 
ba $1.75 į dieną? Faktorius, gauna nuo $1.75

Tarpe darbininkų jokios! iki $2.00 ir dirba daug sun- 
vienybės nėra, apie unijos į- kiau.
vedimą niekas nesirūpina; 
dirba daugiausiai Rusijos ir 
Austrijos ateiviai. Taipgi 
dirba keliatas desėtkų ir lie- Yra ir bedarbių, 
tuvių.

17 d. sausio paprastai dar
bininkai pareikalavo dides
nės užmokesties, bet kompa
nija atsisakė jų reikalavi
mus išpildyti. Tuomet vieni 
išėjo į streiką, o kiti pasiliko 
bedirbdami. Tuomet kompa
nija į streikierių vietą pa
statė tuos darbininkus, ku- darbą galima gauti. Mieste- 
rie dirbo prie karų. Apart lis apgyventas lenkais ir 
to, iš Chicago, Ill., atvežė 12 lietuviais. Turime Vytauto 
rusų ir 8 graikus, kurie pra-; draugystę ir S. L. A. kuopą.

Vietinis.
Coalton, Okla.—Čia ang-

dirbs”. Kuomet darbininkai

Faktorius, gauna nuo $1.75

Mašininės ir geležies lie
jyklos dirba gana smarkiai; 
medžio išdirbystėj—silpnai.

Pančeku dirbtuvėse dirba 
daugiausiai rnergihos. Tū
los uždirba neblogiausiai, 
bot dauguma neuždirba ir 
po dolerį į dieną, dirbdamos 
10 valandų. Vergas.

Dickson City,Pa.—Darbai 
eina gerai; dirbam pilną lai
ka. Iš kitur atvažiavus

dėjo streiklaužiauti. Bet 8i 
jau pabėgo. Mat, jiems a- 
gentai pripasakojo, kad ga- lių kasyklose darbai eina 
Įima uždirbti nuo 6 iki 7 do- prastai. Dvi kasyklos tapo 
lerių į dieną. Mažiausia j visai uždarytos. Dirbame 
mokestis—30 c. į valandą ir,tik po 2 dieni į savaitę. Yra 
darbas užtikrintas ant 2 
metų. Bet, kada atvažiavo, 
tai pamatė, kad $7 galima 
uždirbti tik į 4 dienas.

Chicagos lietuviai turi ap
sisaugoti, kad ir jų agentai 
neapgautų. Sapukas.

Carnegie, Pa. — Čionai 
darbai eina gerai ir iš kitur 
pribuvus darbą galima gau
ti. Uždarbiai nuo 20 iki 30 
c. į valandą. Darbo valan
dos: dienomis 9 ir naktimis 
—11 ir 13.

Hiedelburg, Pa. — čia y- 
fa ammunicijos dirbtuve; 
dirba apie 400 darbininkų. 
Uždarbiai nuo 20 iki 60 c į 
valandą. Suprantama, pir
mą mėnesį darbininkai ant 
valandų negauna dirbti.Mat, 
čia jau įvesta tokia madą, 
:aip ilgiau dirbi, tai gauni 
nuošimčius. Tokiu būdu iš
eina 60c. į valandą. Bet 
kompanija visą nuošimtį 
nenori išmokėti ir suka,kaip 
tik įmanydama. Dirba dau
giausiai geltoną paraką ir 
siunčia Rusijon. Darbas la
bai pavojingas. Visas žmo
gaus kūnas per drapanas 
pasidaro geltonas, o jeigu 
tų nuodų užtiška, tai eina 
kiaurai į mėsą. Austrijos 
ir Vokietijos pavaldinių vi
sai nepriima. Sako, kad 
jau tris vokiečius suarešta
vę, nes jie norėję dirbtuvę 
susprogdinti. Ar tas teišy-

ir visai be darbo.
Aitvaras]

Boston, Mass.—Pastaruo
ju laiku darbai truputį pa§i- • 
gerino. Kriaučiai, netekę 
unijos, yra persekiojami ir 
mokestis jiems sumažinama. 
Jau daugtima kriaučių su
prato, ką tai reiškia unija ir 
jau pradeda kalbėti apie ją. 
Norima organizuotis ir 
greitu laiku išeiti į streiką.

Reikia pažymėti, kad da
bar jau kalba apie uniją ir 
tie, kurie pirmiau persekio
jo socialistus, kaipo unijos 
palaikytojus. Per kriaučių 
tamsumą, socialistai, unijos 
tvėrėjai ir palaikytojai, bu
vo priversti apleisti tą ama- 
ta ir eiti kitur dirbti. .

Dabar pradėkime išnaujo 
organizuotis, pradėkime 
gaivinti uniją, greitai reikės 
išeiti i kova su savo išnau
dotojais ir jeigu męs būsime 
neorganizuoti tai, be abejo
nės ir kovą pralaimėsime.

Sulapais.

PHILADELPHIEČIŲ 
ŽINIAI.

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

P. MESKENIS 
1339 Fairmount Ave., 

Philadelphia, Pa.
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kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalniorių ir tt. Pan mana ta-
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SEKITE VADOVĄ
Liuosuoja pavergtas tautas.

TELEGRAMOS.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų.

0
M

Žemiau paminėtai gyduoUi galiaDu 
toe galima gauti per pačtą.
Nuo Reumatizmo ....................... $1.0®
Kraujo Valytojai ......................... $1.00
Vidurių Reguliatorių® ................. KOr
Trojanka ..................  25c. 50c ir 61.00

Ir visokiai, kitokias gyduole® nuc 
visokių Bgų, kurios čia dar n®p*mlnė- 
apturė.ti per pačtą i

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan A venų®

BROOKLYN, N. Y.

LI ET U VISK A

APTIBKA
iki
plot ir nuo 7 iki S vai. vakare;

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
golbstime. iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si Reikalui esant, kreipkitės, męs ap
žiūrėsimo ir duosime prietelišką rodą. 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite

vijai pigus.
mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas Moteriškų Ligų
E. 50th St........ New Yoi

OELSO VALANDOS
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2

JUOKŲ KĄSNELIAI
0
0-

Q

S
>N

M

o

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 TUO.JAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ. J
PRIIMU PINIGUS TAUFINIMUIant 4% metams nuo šimto. 

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

PARDUODU farrnas,’lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJ1EŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir' tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM ATOM S.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y
NEW YORK, Borough of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

cn

Telephone 594 Greonpeint

Daktaras J. Misevičia
BPk'CI J AUSTAS MRDIB» 1M 

PLAUČIU LIGŲ.
Valandos i

8—10 ryt® 
12—2 po plot 
G—8 vakar®

Nuo
Nuo
Nu®

Mylėtojams Muzikos »r Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

ins-trumentų arba dainuoti be moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sudėtos į 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
411 BOYLSTON SLT., BOSTON,MAS®.

Netoli didžioj® mieste knygyno.
Offlge valandos: nuo 10—12 valandai

7—9 v. vakare.

po

dėldienį mūsų garsusis pa
mokslininkas Dūda pasakė 
labai graudingą pamokslą. 
Mat, po šventai evangelijai 
jis visuomet pasako savo da
vatkoms ką nors naujo. Tai
gi ir šį sykį, kalbėdamas a- 
pie panelės švenčiausios ne
kaltą prasidėjimą ir jos gy
venimą, sako: “Mano mieli 
katalikai ir katalikės; gal 
jūs dar negirdėjot, kad čia 
yra šliuptarnis daktarėlis, 
kuris klynija laisvamanių 
moteris”.

<dtas pranešimas davat
kas trenkė kaip sausas per
kūnas; jos iš džiaugsmo ne-1 
žinojo nei ką daryti, 
iki vienai įdomavo 
“svarbiu" pranešimu, 
da taipgi džiaugėsi
džią naujieną pranešu 
tasai Dūdos džiaugsmas bu-1 
vo neilgam. Mat, davatkos

kininkas Grikštas.
Jisai, kaip teko girdėti,iš

važiavo į So. Bostoną, kad 
dar sykį atlikt viso amžiaus 
išpažinti pas kun. Tamošių 
ir pastovėt Velykų naktyje 
prie Kristaus grabo, kaip

sau-

mas pamokslą, uždainavo 
savo parapijonams, kaip 
'“bambiza” Mickevičius dai
nuoja kalėdodamas. Sako:

stu ba, stuba, stubelė, 
'Poj stubelėj kaminas, 
Tam kamine avinas, 
Tą aviną papjausim 
Ir jo skūrą numausim.

i

ta

tuo ■ 
Dū

\nt kapiniu:
Visi prakeikti

. apsvarstę nutarė atiduot 
minėtam daktarui klebonėlį 
Dūda išklvnvt. Davatkos 
mato iš to dvejopą naudą: 
viena, nereikės įaip tankiai 
pas jį lankytis tūlam pane
lėm su lekcijom ir tuomet 
Dūda bus pavalgesnis pjne 
Marijos tarnaičių; antra,

Motina į 3 metų savo sū
nų:—Sūneli, pasakyk, kurį 
tu labiau myli: mane ar pa- 
pę?

Vaikas:—Žinoma, kad pa- 
pę, nes pape vyras ir aš vy
ras, tai vyras už vyrą turi 
stoti.

Lietuvoj pas vieną ūkinin
ką apsilankė žydas su kro
nui. Gaspadinė ir mergos

So. Boston, Mass. I u * 11 
dvasiškas Tamošiukas vie
name iš savo pamokslų pu
sėtinai užpipirino senber
niams, kad tie ponai nesi- 
ženija. Mat, mūsų mieste 
jų nemažai randasi.

Iš tos priežasties mūsų 
senberniai labai susirūpino 
ir nežino, kas reikia dary
ti. Kaip girdėt, jie mano 
pirkti farmą ir visi važiuos 
ten gyventi.

.Gerų pasekmių • linkime 
męs, šešiolikinės ilgaplau
kės.

; tar.. Staigiai gaspadmč su
siėmė už nosies ir sako:

—Žyde, kaip tik tu įėjai į 
stubą, tuoj kasžinkas pa

lšiu i r do.
Žydas (teisindamasis):— 

Ui, gaspadien, ne aš tam 
kalts, tai šuva.

Šeimininkė:—Ką tu čia 
meluoji, juk šuns nei stuboj 
nėra.

Žydas:—Nu, tai jam 
ateis...

dar

*
♦ ♦

Visos.

So. Bostono davatkos su
sirūpinę pradėjo plačiai kal
bėt, kad švento Juozapo 
“Darbininką” užpuolė bla
kės. Dėlei to Kamašas pa
rašė svarbią maldelę, kurią 
davatkos kas nedėldienis tu
rės kalbėt, kad ponas die
vas išgelbėtų “Darbininkėlį” 
nuo tų pagoniškų vabalėlių.

Ku-ku.

Brooklyn, N. Y. — Tarp 
lietuvių plačiai kalbama, jo- 
gei cukerninkai streiką šiūr 
laimes, nes jų tarpe nesimai-

Tarnaitės jaunikis.
Tarnaitė (į ponią):—Nors 

man labai nemalonu, vienok 
turiu jums, poniute, praneš
ti, kad aš šią savaitę nuo 
jūs išeisiu.
Ponia:—O kas gi per prie

žastis, kad taip staigiai, vos 
tik 10 dienų išbuvusi, mus 
apleidi?

Tarnaitė:—Subato j bus
mano vestuvės.

Ponia:—Ar negalėtumėt 
vestuves atidėti ant toliau, 
kol aš gaučia kitą tarnaitę? 
Paklausk savo jaunikio, gal 
jis sutiks.

Tarnaitė (liūdnai):—Kad 
sarnfatinuos aš jo klausti, 
nes neturiu geros pažinties.

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDOmilS
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: r.pysakos, eiles, straipsniai Iš historljos, hyglenos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuie rasite straipsniusge.rian- 
sių rašytojų amerikiečių.

“S.L.A. KALENDORIUS”, gražiais spalvuotais vir
tualiais, 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 Lningų 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.

voras geras ir kainos žarnos.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Barry 8t.)

i Jonas MATHUSI

M

Tel. 885 Greenpoint.

| GERA PROGA!
Gramatika angliškos kai-

ra-
15c

ra
10c

35c.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą iš “Laisves” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus visas 
4 knygas 60c. pigiau.

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

Hudson, N. Y

issįnarininio ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. Ir 5<)c. buteliukas visose aptiokose arba 

stačiai nuo
F. Al). RICtllliR <Sc co.

74-80 Washing ton Street, New York. N. V

ro- 
paveikslais

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

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

Naujas Būdas mokintis 
šyti be mokytojo . . .

Aritmetika mokinimuisi 
kūndų, su

apdaryta) ..

l)-ro Rlchter’io. PA5N-EXPELLER
Neabejojant is budas įtrinimui nuo

450 coupons.

o

UŽGANĖDINTAS
Geru patai-

20 metų!

draugai
Žinoma,

i

GERIAUSI MUZIKALIŠKI INSTRUMENTAI 
AMERIKOJE.
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• W

G) M
O rl ~ C - _

jįę >-• y s w O

S ° w 3 n,
o

c g

£4 2 

H O S į- 
rt>’ 

cr ,m 
C tn< 3 
« s;- 

C 
N<

JOHN KULBOK CAFE
kad 

biznieriai 
biznį gi- 
Cigaras, 

kaip ko- 
i lapas, 

gardžiai

TEATRININKU ATYDAIt
Pranešame, kad męs išrandavoja- 

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

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

Sutaisau receptus su didžiausia 
styda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikon daktarų 

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekoriuii ir Savininkas

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

Tel. 8o.Bost.on 21014 ir 21013.

Gvarantuo- 
tas ant

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 5 
, IR ŠVARIAUSIAS SALIO- J 

NAS VISAME SO. C 
BOSTONE.

Sveiki geriausios rūšies gėry- I 
rnai ir užkandžiai. Patarnavi- * 
mas prielankus. Atsilankykite, ’ 
o persitikrinsite. 2

JONAS MATHUS | 
(Lietuvis Savininkas) J 

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

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

A. SHRUPSKI
s mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi
tikrinsite.

61 S. 2nd st., Brooklyn.

Uždėjimai kepuraitės 22 k. ... $5.48 
Užplombavimaa 50c ir angščlau.

Išvalymas .......................................  58<
Užplombavimaa ankan...............$1.09

Skaudanti dantį duok ištraukt ryta. 
• vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
807 Bedford Ave^ Tarpe 2-roa 

1-moa gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

Ir

S o w

♦'>% ALCOHOL 
FMRICHTERiCo

MtenGneiieiiGiteitGSceiieeMeeitGt

Akušerka
Pabaigusi kursą Woman® Medical L 

College, Baltimore, Md. £
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 2 

gimdymo, itaipgi suteikia visokias rodąs te S 
pagelbą iuvairiose moterų ligose. 2

F. Stropiene,^X*.k I 
SO. WOSTOIN. MASS. W

1® Ptaun-Emd 
Cigarettes 5c>

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

KUPONUS ir BARSUKU 
V1RŠUKUS

cento arba juos gaunamos DOVANOS.
Oil Lamp. 23" PINIGINIS KUPONASKOŽNAM BAKSE

adė k taupyt šiandien.
Reikalauk Dovanų Katalogo.

RTIVTE^T
95 First Mrccl, Jersey City, N. J.

PIGUS IŠPARDAVIMAS
VIhI žprnian paminėti inntrunoentai siunčiam! gavai, 

ta® pirm užmokėjimo pinigų.

Geriausia dvieilint Viennos Armonika in visais 
e labaisiais, minorui ir valomi basai, 21 klavlšis, 11 
basų, minornų basų atskiri pliene balsai. Viskas 
kMetvirčiauijial padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tanų. Išduoda malonų balsų.

KAINA 12 del. Tokia pat armonika dviejų to
mų KAINA 21 dot

Visi užsakymai išsiunčiami ta pačia diena.Prieš išsiunčiant

Vienas armonikas ■< 21 klavišiu, I bal
nais. Kaina $8.99. Tekia armonika su 11 
klavišin, U basų, su plieniniais balsais

6 itrūnų balalaika, 
■aechanlŠki kolallai, 7 
(lapenų, kaina 11.71. * 
Takia pat geraanle Uk 
dirbime $4.19.

■inntinya pertikrinamai <•- 
damlaia ipecijaliitali—■aeiatrnli, tedčl nei joki® iailgadiniaa® Begali ataitiktL Reikalaukite illlee- 
traete kataliogo, kuria aiunčiaiaai* dykai.

MOSCOW MUSIC CO. 
Dept. M18 CANAL STREET, N1W YORK, N. T.

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

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

kalba, tai nereikia gir- 
vieta atsakanti dėl pa

kaip
tis.
kelevingų. Kambariai su visais pa- 
rankumais. Prašau kreiptis i tą vie
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkaa
291 Wythe Ave., Com. So. 1st St. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Greenpoint 273,
u

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

Alijošius Grinkevičius
Hope St., Con Roebling St.

BROOKLYN. N. Y.
2

Vienatini mokykla amatų 
ferių lenkiškoj kalboj. Ruda- 
nį visada yra reiklaaujama 
daug Šoferių, todėl kam būti 
be darbo, Jeigu galima už- 
dirbti po $15.00 iki $36.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias neda
lias. Galima mokintis diena- 
mis ir vakarais. Gvarantuoja- 
me, Jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 40th St„ Naw York.N.Y.

f
&&



LAISVE

NEWARK, N. J.
N. L. Draugijos Sąryšio 

Reikaluose.
Su džiaugsmu pranešu vi

soms sąryšio draugijoms, 
kuopoms ir visai Newarko 
ir apielinkės visuomenei,kad 
mūs kooperacija jau inkor
poruota; 2 d. vasario pribu
vo advokatas ant extra kon
ferencijos ir atnešė visas 
knygas, popieras ir blankas, 
kokios tik reikalingos prie 
kooperacijos. Toj konferen
cijoj išrinkta kooperacijos 
valdyba ir Board of Direc
tors. Valdyba iš šių ypa
tų: prezidentas Adolfas Žo
lynas, jo pagelbininkas Juo
zapas Adams, sekretorius 
J. V. Svveetra; iždininkas 
V. Matulevičius. Iždininkas 
bus po $2,000 kaucija, sek
retorius — po $1,000.

Board of Direktoriai šie: 
J. A. Janušionis, J. V.Sweet- 
ua, J. Daminauskas, J. Bin- 
dokienė, J. Krulikienė, P. 
Kazakevičius, J. Beeis, P. 
Marcinkevičius, J. Tamošiū
nas, V. Matulevičius.

Ant sekančios konferenci
jos, kuri atsibus 24 d. vasa
rio (February) š. m., toj pat 
vietoj, visi delegatai būtinai 
turi atsilankyti, nes bus ati
daryti jau šėrai ir advoka
tas atneš carter j ir užves 
tvarką.

Buvęs sek re t, N. L. D. 
Sąryšio

J. A. Janušionis.

^auškas, A. Mickunitė, Ne
nori vardo — po 25c.
Kolektorius M.M. Stakionis.

J. Aleksoms ir P. Navic
kas—po $1.00; F. Valanke- 
vičius, K.Karsokas—po 50c;
K. Valankevi,ius—25c.

Kolektorius D. Bulauka.
A. Šunskitė, D. Ragičiai,

L. Dauviūtė—po 50c. ;K. 
Liauška, S. Šimonienė, E. 
Atstupėniūtė—po 25c.

A. Butėnas ir Kiaulėnas, 
Kolektoriai.

A. Sidororey, J. Malsawih,
M. Boksytė—po 25c.

Kolektorius J. J. Juodelis.
Viso štampų parduota 

255 iš tų, kurios buvo par
trauktos be pinigų. 255 po 
5c.—pasidaro $12.75. Pir
miau buvome partraukę vie
ną knygutę—200 štampų;iš 
tos parduota 85 stampos po 
5 c.; pasidaro $4.25; nuo 
prakalbų buvo likę 19c.; vi
so pasidaro $17.19. Išėmus 
persiuntimo lėšas, prisiun- 
čiam i L. Š. F. viso labo 
$16.90?

Likusias visas štampas 
grąžiname K. Šidlauskui,226 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Sekr. J. J. Kuršas.
Kasierius T. Skusevičius. 
Priėmiau $16.90.

T. L. Dundulis.

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

Finansų Raštininkas J. P. čiupas,
P. O. Box 830, Ansonia, Conn. 

Iždininkas J. Mockaitis,
P. O. Box 123, Ansonia, Conn.

Knygius S. Tiškevičius,
P. O. Box 149, Ansonia, Conn. 

Knyg. pagelb. A. Jakštys,
103 Liberty St., Ansonia, Conn. 

Knyg. Rašt. P. Rageišis,
113 N. Main St., Ansonia, Conn.

IJ ETŲVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,! 11. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas, 

1421 Lincoln St., Waukegan, Ill. 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 ( ummings Ave., Waukegan, Ill. 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

1349 Lincoln St.,Waukegan, Hl. 
Kasierius M. Kairaitis,
*166—10th St., North Chicago, Hl. 

Kasos Globėjai: M. Rekis,
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
Hl.

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

Maršalka K. Navickas, 
1420 Victoria St., Waukegan, 111. 
Pagelbininkas J. Werdauskis.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedčl- 
dienį po 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėj J Oth gatvė, North Chicago, 
III.

A T V D A
Drawgyatėmii, Kiopomi ir Kliabami!

Išdirbu visokiai
KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKU8 

IP ŽENKLELIUS
Visokiem! piknikams, Šermenim! ir 
tt. Darau visokius Medalius ir vi
sokiai antspaudas draugystėm!

Ant kiekvienu pareikalavime pri
siunčia sampelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

PAJIEŠKOJIMAI.

AUKOS.
Lawrence, Mass.

Gerbiama “Laisvės” Redak
cija:—

Malonėkite patalpinti 
nuo seniai užsilikusias au
kas. Gerbiamų aukautojų 
meldžiu atleisti už nepatal- 
pinima aukų, kurios buvo 
surinktos 16 d. lapkričio, 
1914 m. Priežastis buvo 
sutvėrimas visų draugijų 
kito komiteto, kuris žadėjo 
isdaikto šelpimo darbą va
ryti pirmyn. Laukėme ilgai 
duodant žinoti, bet nesu
laukdami jokios žinios, pri
versti buvom likviduoti L. 
Š. F. Komitetą. Buvo su
šauktas susirinkimas visų 
kolektorių 6 d. sausio, 1916, 
kur buvo suneštos visos 
stampos ir kvitariušai;tokiu 
būdu likos užbaigtas egzis
tavimas L. Š. F. ir visas vei
kimas.

Sekretorius J. J. Kuršas.
Aukos surinktos 16 d. lap

kričio, 1914.
Aukavo šios ypatos:
A. Ramanauskas—$5.00; 

J. Pašakarnis, Z. Jankaus
kas, J. Skebenauskas, J. 
Jatužis, J.Merkis—po $1.00; 
O. Jasaitienė, J. Mažai žiū
ri—po 50c.; J. Grinkevičius, 
V. Jurgaitis, J. Strumskis, 
A. Večkis, P. Kiaulėnas, M. 
Dovidonis, J. Stančikas, K. 
Liauška, A. Yedialis, R. Ka
napa, K. Murolius, G. Šim- 
koniūtė, A. Šimkonienė, V. 
Mikšienė, S. Pojerskas, A. 
Butėnas, K. Kaupenis — po 
25c.; A. Žilionis. Viso au
kų tą dieną surinkta $18.55.

Sekr. J. J. Kuršas.
P. S. iš tų aukų $10.00 li

ko pasiųsta K. Šidlauskui už 
vieną knygutę štampų, o li
kusieji buvo išleisti ant vi
sokių reikalų. J. J. K.

“Laisves”
Knygos.

SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
5 RA IR KAIP JI ĮKŪNYT?

Parašė O. Amcringer, sulie
tuvino Europietis. Šių kny
gelę patartina perskaityti ' 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmų 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai ne svaji^iė ir kad 
tik per socijalizmų darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik .............. 15c

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TIM IR ŠLISSELBURGO 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 .. 20c

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- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina 20c 

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa- • 
kaitės, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik .. 15c

GYVAS GRABE. Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seiio 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 ............................................. 10c

Pajieškau .Juozo Mikalėjūno, paeina 
iš Kaulio gub., Panevėžio pav., Dva- 
reliškio vionasėdžio. Taipgi savo 
pusbrolių Antano ir K. Merkevičių, 
Kauno gub., Pumpėnų par.,Paistrie- 
čių sodžiaus. Būtų gerai, kad ir kiti 
mano pažįstami Pumpėnų parapijos 
atsišauktų žcmiaus sekančiu antra
šu, už ką būsiu labai dėkingas.

Liudvika Velikaičia
96 Remington St., Rochester, N. Y.

Pajieškau draugų A. Stapu’ioniuko, 
P. Balčiunėlio, P. Gaidelionės, Anta
no ir Jono Kripaičių, Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Krinčino parapijos, Do- 
neliškių kaimo. Meldžiu atsišaukti.

J. Rakickas
30 DeJong St., Rochester, N. Y.

Pajieškome draugo Antano Vier- 
k;.neko Vilniaus gub. ir pavieto, Co- 
biškių parapijos, Burniškių kaimo. 
Męs jo draugai: J. Penkauckas ir St. 
Penkauckas—norime susižinoti. Kas 
žinote, malonėkite pranešti.

J. Penkauckas
10 So. Riverside St..Waterbury, Conn.

Pajieškau M. Aleksiejuniukės, po 
vyru Kuzinevičienū, ir draugo K. 
Sasnaucko. 2 motai atgal gyveno 
Boston, Mass. Abudu Vilniaus gub., 
Trakų pav., Vilionių kaimo. Turiu 
svarbų reikalą, malonės atsišaukti.

J. AJeksejunas
Box 72, Gresham, Ohio.

Pajieškau draugo Kazimiero Vasi- 
konio, Suvalkų gubernijos, Kalvari
jos pavieto, Simno miestelio, turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti 
arba žinantieji malonėkite pranešti. 
3 metai atgal gyveno Carmel, Pa.

Juoząpas Žadeika
187 Superior St., Aurora III.

J ieškau ruimo, gali būt prie šeimy
nos, bet kad ruimas būtų skyrium, 
dėl vieno vyro arba furniš ruimą. 
Noriu, ka būtu South pusėje. 
Praneškite laiku.

A. M.
18? Roebling St., Brooklyn, N. Y.

REIKALINGAS BUČERIS.
Reikalingas geras bučeris, kuris 

moka atsakančiai dirbti bučernėj. 
Turi mokėt angliškai kalbėti. Gera 
mokestis. Atsišaukit.

A. Svedrinskiūto
Box 337, Frankfort, N. Y.

KAM REIKALINGAS?
Norėčiau gauti darbą bučernėj už 

mokinį. Kalbu lietuviškai lenkiškai 
ir rusiškai, taipgi susikalbu angliš
kai ir ispaniškai. Kam reikalingas 
žmogus, malonės atsišaukti.

J. Jurkus
1118 Talbot Ave., Braddock, Pa.

Juozas Garšva

DAINOS ?
Mišriems kvartetams arba cho- ! 

rams, III sąsiuvinys. J 
Knygutė 25c. !

Telpa šios dainos: 1) Gaude- Į 
amus; 2) Darbininkų Marselio- [ 
te; 3) Suktinis; 4) Kad dievu- Į 
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Pega j 
ugnį. Chorams atiduodama 30 j 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS

KONSERVATORIJA j
Adresuokite i

M. PETRAUSKAS. !
395 BROADWAY, "•

SO. BOSTON, MASS, !

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašys 
pas mane 

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

“Amerikos
Lietuvį” ar “šakę” arba knygų ver
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 per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

Telephone 2334 Greenpoint
Puikiausia lietuviams vieta pas
PETRĄ DRAUGELĮ.

Skanus alus 
gardi arielka, 
člius, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų. Ne
pamirškit Šio* 
atsakančios 

vietos,o būsit* 
sžganėdinti. 
Palei Wythe 
A.ve.

73 Grand St., Brooklyn.

DRAUGIJOS, 
kurios apairinko “Laiavf” 

tavo organu:

Šitos aukos surinktos už 
štampas; kurie pirko nema
žiau, kaip už 25c, tuos garsi
name laikrašty.

A. Vaitulioniūtė, J. Za
jančkauskas—po 50c.; J.Bu- 
čionis, S. .Padvolskis, Buze- 
vičia, K. Ramauska, J. Sem
sis, J. Akstinas, J. Pašakar
nis, J r Sekevičius, J. Milvi- 
das, E' Vilkiūtė, A. Kaz- 
lauskiūtė — po 25c.;pats ko
lektorius J. Skebenauskas— 
35c.; P. Paulinonis—$1.00 ;J. 
Jurgaitis, J. Stupetris — po 
50c.; A. Vaidiliukė, A. Kane- 
učicnie, A. Suslaučis, K. 
Liauška, J. Vilaišis, V. Kre-

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atškiriino ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski- 
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertes, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik .............. 10c

Ženyba ir žmogaus gyvenimo sie
kinys ........   15c

Paslaptie ................   15c
Gyvenimo Banga ........................... 15c
Revoliucijos Atbalsiai ................... 15c
Kontrobandninkai ........................... 20c
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių 20c 
Pileniečiai ......................................... 35c
Butvile, Žemaitijos mergelė .... 40c 
Iš dvasiškų tėvelių gyvenimo ... 25c 
šeimynos istorija ......................... 10c
Socijaldemokratų Mokslo Pamatai 20c 
Prasikaltimai ir Prasikaltėliai .. 10c 
Steponaičio Raštai, kaina $1.00,

parsiduoda už ......................... 75c
Darbas, kaina ................................. 75c
Raudonas Juokas, kaina ............. 35c
Moteriške ir Meile ....................... 20c
Galutinis Klesų Kovos Tikslas . . 10c 
Moralybės išsivystymas ............ 25c
Draugijos ir organizmų evoliucija 50c 
Nuosavybes išsivystymas ........... 50c

Reikalaudami knygų adresuokit 
taip:

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

GRABŪRIUS
(Undertaker)

LAIDOTI VIŲ DIREKTORIUS.
Išbalsatnuoju ir laidoju numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijom.s, Krikštynoms ir šiaip 
p a s i va ž i n ė j imams.

Ofisai:
141 N. 5th ST., 264 FRONT ST.
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. Y. 
Tol. 2320 Green point

Telephone 7867 Main

“LAISVĖ” tik už 11.2011!
Kuriu užsirašys pas main “Lais

vę” metama ir prisius $2.00, tas ap
turės dovanų knygų vertės 80 cen
tų Rašykitės šiandien, nes neilgai 
bus duodamos tokios dovanos!

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

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

ŲAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTE, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis,

312 E. Centre St.
Pirmininko pagelbininkas P. Ysoda, 

815 E. Centre St.
Protokolų raštinin. A. Ramauckas, 

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

1227 E. Pine St.
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 30

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

Mahanoy Avė..
Maršalka W. Svintickas,

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.

i hwwjswirivimn 
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Aptieks
Teisingai sutaisomi vaistai 

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

Aptiekorius ir Chemiitas
21S Roebling St., Cor. S*. lad 

BROOKLYN, N. Y.

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

Centro Valdyba!
Pirmininkas J. Skirmontas,

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

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

.183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

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

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

223 N. State St., Ansonia, Conn.

DR. V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkočiūnas,

Box 566, Steger, Ill. 
Vice-prezidentas W. Stoškus,

Box 435, Steger, Ill. 
Protok. raštininkas J. Dambrauskas,

364 L. Box, Steger, 111. 
Iždo raštininkas A. Salascvičia,

Box 111, Steger, Ill. 
Iždininkas (kasierius) T. šnekutis,

Box 482, Steger, Ill.
Knygyno raštininkas F. Striške,

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

Box 407, Steger, Ill.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedalioj, P. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkaa J. Čebanauskag,
420 S.. Chesnut St., Collinsville, Ill. 

Pirm, pagelbininkas M. Ražokas,
Vandalia Box 160, Collinsville, Ill. 

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

500 S. Clinton St., CoUingville, Ill. 
Iždininkas J. Willumat,

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

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

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj,kampas E. 
Main ir N.Morrison Ave., Collinsville, 
Illinois.

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

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln Avė.
Vice-I’rezidentas B. Čepaitė,

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

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

1436—7th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis,

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

So Winnebago St.; A. Rimšiukė, 1118 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Al vikis,

316 Wall St.
Organo prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague St.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2025 Colwell St.,
Pittsburgh, Pa.

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

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

Turtų Kontrolės Komisija:
M. Urlakis,

313 Sixth St., 
Charleroi, Pa.

W. Urncžis, 1429 Recdsdale St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

W. Markūnas, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, Pa.

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos J. L Alexis,

P. O. Box 344 North Diamond Sta. 
Pittsburgh, Pa.

2 kuopos, P. A. Samulionis, P. O. 
Box 63, McKees Rocks, Pa.

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos, J. Pūkas,

Box Lock 476, Export, Pa.
7 kuopos, S. Kirmius,

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.
8 kuopos A. J. Normunas,

2317 Cherry All., S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas,

Box 23, Arnold, Pa.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W1S.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jennc St. 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange St. 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jbnne St. 
Finansų raštininkas K. Arlauskis,

318 Jenne St. 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne St. 
Iždo globėjai: J. Silkelis, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 358 Dayton St. Mar
šalkos: V. Raulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 65,3’Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

Sėdžia A. Bubelis, 313 Quince St. 
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 301 

Caledonia St. ir J. Jurevičia, 152 
Main St.

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drebišius,

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

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

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

Ar nori mokintis?
®amW’IUMĘS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI UŽ $5.00.

Aritmetiką( rokūndą) «ž $3. LIetivių kalbos rramatiką iž |4. Gral- 
rulystę už $2.

Dar pirmu kartu až tokias kainas mokiname. AtsDauk Šiandie*, aaa 
šitas apgarsinimas gal daugiau ne pasirodyt—naudokis proga. Viii iš
moksta, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi. įdėk štampą atsakymat

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINE MOKYKLA
1327 N. Robey St., Chicane, BL

TREJANKA

TREJOS DEVYNERiOS

.7 airių gyjančių iohtį ir fa/.uių.

Sutaisyta su de'gtine arba virintu vandeniu 
. yra geriausiu v a t -Į u arba karčiu

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

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakelį šitų pydančių 

augmenų užmeikti į viena kvorta ėysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystainc van
denyje it po .'4 valandų gerti jpo pusę stiklelio 
arba mažiau.

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

Kampas Not th 4-tos gatves.

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUV0
GRAMAFONŲ. I

Specijalilkas BileMiMfSM* 
kainos ant trumpo laika.
siakubinkita įgyti šitą fnuM! 
foną iu 6 lietavišką

aditą, kaštuoja 911J0 
Gvarantuotas ant 10 mat«. Al
tą gramafoną triunčiami kia^ 
vienam su tiesa apži&rijiM 
prieš užmokėjimą pinigą.
gu nepatiktų, galiti sugrąiiBflt 
atgal. Reikalaudami, prliląiK 1 
te $1.00, likusiai užmakMK 
įplaikę tavorą. Pasitikima, kai 
tuomi gramafonu būsit* pilasi 
užganėdinti.

Kievski Phonograph CX '
4 Orchard Street, Dep.

NEW YORK, M. ¥.

SERGANTIEJI!
Ar nustojote sveikatą iž

Diena po dienai, autas pe metai 
užsiimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykiti sau, kiek aš išgy- 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ly ipecijallstą 
DR. LEONARD LANDES

Jis jums be pinigų patars, ką da
ryti, kad išge'bėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. G$dau per 20 metų 
visokias ligas <u didžiausiomis pa- 
sekmėnMs, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, Jaknų ir tt.

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

DR. LANDES
Ofise valandos: nuo 10 ryt* iki B 

vai. vakare. ftvontadienlaii na* 10 
▼ai. ryt* iki 4 p* pieta.

14B E. 22nd St. (Lexlngtea Ir Brd At*.)

priežasties ligai 7

New York City

&



Komitetas.

PILNĄ UŽS1GANĖDINIMĄ.

ii

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

REIKALINGA merginų 
i nėrinių 
mokančiu

RITMAI ANT RAN DOS.
Išsirandavoja geri keturi 

kambariai, 
ir $9.00 ant menesio. Mūrinis 
mas

s
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VIETINES ŽINIOS
Cukerninkij streikas.

4,000 cukerninkų ir maši
nistų streikas Williamsbur- 
go Sugar Refinery Comp, 
eina ,, gana pasekmingai. 
Kompanija nori varyti dar
bą su*skebų pagelba, bet tas 
jai nesiseka. Pereitoj pėt
nyčioj ir subatoj streiklau
žių buvo jau daug mažiau, 
negu, pradžioje. Visų tautų 
darbininkai laikosi atsakan
čiai. Pereitą pėtnyčią kiek
vienas departmentas išrin
ko savo atstovus, kurie su
darys streiko komitetą. Rei
kalavimai jau išdirbti ir pa
duoti kompanijai. Jau perei
tam četverge kompanija 
šiek-tiek pakėlė algas, bet 
darbininkai pasakė, jog tai 
permažai ir atsisakė taikin
ti es.

Pas streikierius buvo jau 
atsilankę ir Amerikos Dar
bo Federacijos organizato
riai su tikslu organizuoti 
darbininkus į uniją. Seniau 
tarpe cukerninkų buvo gana 
didelė unija. Žiūrėsim,kaip 
jiems dabar pasiseks.

Streikieriai išstatė

Draugai, pas ką randasi 
dar viena tikietų knygutė, 
būkite žmonėmis, sugrąžin
kite, o jeigu kas esate pame
tę, tai praneškite. Taipogi 
pasirūpinkite užsimokėti 
mėnesines duokles.

Susirinkimas turi prasidė
ti 2 vai. po piet, nes daug 
yra darbo.

Draugiškai
J. Urbonas.

9 
bos 
šelpos Draugijos 2 kuopos, 
A. Millerio svetainėj, 27 
Hudson Ave., Brooklyn, N. 
Y. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Kalbės drg. J. Neviac- 
kas.

Visus vietos ir apielinkių 
lietuvius meldžiame atsilan-

d. vasario bus p rakai- 
Lietuviu Keliones Pa- 

v

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

pas lietuvius A. MALIAUSKĄ ir VIDŽIŪNĄ. Gausite geresnius 
daiktus. Męs galime pigiau parduot, negu kiti štornikai gali pirkt. 
Męs perkam tiesiai iš dirbtuves, o ne nuo perkupčių, kaip kiti. 
Jaunavedžiai, pirkite pas mumis forničius, o gausite speciališką 
nuošimtį. Męs parduodame ir ant išmokesčio—po $1.00 ar $2.00 į 
savaitę. Ncpamirškitel

Didžiausia Lietuviška KRAUTUVE
MUZIKALISKŲ INSTRUMENTŲ

N r

P '

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

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

Reikalaudami kokio nors tavoro 
adresuokite.

štukas.

klarne-

daiktai

J. GIRDĖS
103 Grand Street 
Brooklyn, N. Y

savo 
pikietus ties dirbtuvėmis, 
ant ko jie turi pilną teisę.

Viskas išrodo, kad šį sykį 
streikieriai turės laimėti.

K ra tos.
New Yorke, 6 d. vasario, 

per visą naktį policija darė 
kratas ant visų požeminių 
gelžkelių stočių. Kurie tik 
pasažieriai vežėsi kokius 
nors daiktus, tai jie tuojaus 
buvo sulaikomi ir jų daiktai 
a t y dž i ai pe r ž i ū r i n ė j a m a.

Pasažieriai ir tarnautojai 
buvo labai nustebinti tokiu 
policijos pasielgimu. Paskui 
paaiškėjo, kad ji j ieškojo 
bombų. Mat, policija gavus 
žinių, kad ta diena bombis- 
tai nori susprogdinti visus 
pože m in i us gel žkel i us.

Nors policija darbavosi 
“energiškai”, bet bombų 
nesurado.

Gimnastikos Kliubas tikrai 
Įgys nuosavą namą.

Paskutiniame Gimnasti
kos Kliubo mitinge, nutar
ta, kad bėgy šio mėnesio 
kiekvienas kliubo narys pri
valo užsimokėti po $5, kurie 
eis įgyjimui nuosavo namo. 
Kurie nariai neužsimokės po 

bus$5 per paskirtą laiką, 
išbraukti iš Kliubo.

Gaisre sudegė 7 moterįs ir 
daugelis sužeista.

Pėtnyčioj, 4 d. vasario,an t 
Hancock St., Brooklyn, N. 
Y., N243 užsidegė namas. 
Gaisre žuvo 7 moterįs ir 
daugelį žmonių sužeidė.

Sudegęs namas buvo gra
žiausiu visame Brooklyne ir 
jame gyveno turtuoliai. Su
degusios 7 moterįs priklauso 
prie kapitalistų klesos. Ka
da atvažiavo gaisrininkai, 
tai ugnis jau ant tiek buvo 
išsiplėtojus, kad jie negalėjo 
išgelbėti nei tų moterų, ku
rios pasiliko tame name.

Priežastįs gaisro nesuži
notos.

Subatoje, 12 d. vasario, 
Lietuviu Jaunimo Kliubas 
rengia balių su prakalbomis, 
kuris bus Shedlow svetainėj, 
3rd Avė. ir kampas 24 gat
vės, So. Brooklyn. Visus 
vietos ir apielinkių lietu
vius kviečiame atsilankyti.

Komitetas.
REIKALINGAS OPERAITORIS 

prie kloksų (moteriškų žiponų). Taip
gi yra gera proga pasimokinti vyrui 
ar merginai.

P. ŠERTVITIS
1107 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 

(9—11)

REIKALINGOS MERGINOS 
Reikalingos merginos į fabriką siu- , 

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

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

įėjimas iš jardo.

L. S. S. 19 kuopos draugų 
atydai!

13 d. vasario atsibus mė
nesinis susirinkimas L. S. S 
19 kuopos, 2 vai. po pietų 
Tautiškame Name. Drau
ges ir draugai, būtinai atei
kite į susirinkimą, nes yra 
labai svarbių dalykų apkal
bėjimui. Daug yra balsavi
mų ir nominacijų. Reikia 
užbaigti dalyką su įgyjimu 
svetainės, apkalbėti, kokį 
veikalą turime statyti sce
noje pavasaryje ir tt.

Išleisti išlaimejimui maši
ną judančių paveikslų..

šildomi 
Pečiai nuo

$1.25
iki

$10.00

Aržuolines
Komodes nuo 

$4.98 
ir augsčiau šių 

savaitę.

.Supami krėslai 
nuo $1.75 

________ augščiau.

Telephone, South 4263

Kas galima 
pas mumis 

gaut:

Forničių, 
Lovų, 
Pečių,

Siuvamų 
Mažinu, 
Karpetų 

Veidrodžių 
Lempų 
ir taip 
visokių 
daiktų.

v

Baltos geležines Lovos, galais taip 
kaip čia atrodo 

___________ $2.75 ir augščiau 

Telephone South 6075.
No. 3472. 34 raktai 

(Geriausio

ir trjs 
kurių' randa $7.00, $8.00 

mi
nas pagal naujausią ma

li maudynėmis. Arti sakaunės, 
kur dirba 5,000 darbininkų. Su ran
da duodu štampas.

V. .1. GIKNTS, superintendent 
5IX Morgan Avė., Broklyn, N. Y. 
Arti Neeker Avė. ir Nassau Ave. 

Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Greenpoint.

BROOKLYNO IR AITELINKĖS 
ATYDAI. w 

Lietuviškas Kontraktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

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

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

PARSIDUODA.
Parsiduoda kriaučių biznis, gerai 

išdirbtas, už prieinamą kaimu Gera 
proga lietuviui įgyti biznį. Kreipki
tės pas.

SAKO WITZ BROTHERS
426 11 am bold t St., Brooklyn, N. Y.

Galima dasižinoti apie kainą pas 
K. Gužauską, 2240 Metropolitan Avė., 
Middle Village, Brooklyn, N. Y.

ir vyrų 
dirbtuvę, nereikalaujama 
Atsišaukite greitai.

L. I. KNITTING MILLS
338 Bedford Ave., Brooklyn, N.

Sveikata
pajaegos 

ir
energija

i

Miestas

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

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

kelis ruimus nauju forniču.
Viršus 
medžio,

balsai, padaryti is rie-Plieniniai
25 pianoforto raktai 8 nike-

šituos gramafonus speciališk&I 
parduodame už žemą kainą per 
\ asario mėnesį, kaipo pasigarsl- 
nimui tarp savo kostumeirių.

Kaina $10.00.

‘Improved Sterling” padarytas 
ar'uolo medžio, geriausio iš

darbio. Kaina $60.00

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

SIJAS BRANGUS
S SVEIKATAVADAS

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje' kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spernioterca, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina

-vdoinos tamistos
namuose už labai mažą atlyginimą.

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

AR TAMISTA KENTI

įima mas,

Musu brangi dykai duodama knyga p

nių į ją senu laiku sveikatą, spėką ir stiprybę - • ir kaip tapti vyru tarp vyru.

šita brangu vadą j sveikatą ir pasiirtiudokite

Prisliisldt Šilą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. L. 502, 208 N. 5th Avė., Chicago, III., U. S. A.

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apniokota 
pačia, jūsų brangią medikai!,šką knygą.

Vardas ir pavardė

Gatve ir Noo

Valstija...

37 klevišiai, 48 plieniniai balsai su pilnais tonais 
ipeciališkas mechaniškas įtaisymas bosų, 
daugiau bosų ar balsų, padarome ant orderio.

ir pustoniais, 
Reikalaujantiems ant

$50.00.

*$•’ ih>-

Eclipse” padarytas iš raudonme
džio. Kaina $25.00.

i Ar

' ^laikome įvairiausių rekordų vi 
sose kalbose-

ĮVAIRUS MUZIKALIŠKII NSTRUMENTAI




