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K A RUSAI PADARE 
KLAIPĖDOS PAVIETE?

JAUNIEJI ŽYDAI.
New Yorko valstijoj gy

li y me labai pyksta, kad 
austrai bombardavo Rave- 
ną.

$2.00
3.50

'l'ies Dvinsku jokių per
mainų neįvyko.

paduodama skaitline sušau
dytų, pakartęi ir kitaip du

su redaguo- 
i visas kuo-

bet užtat darbininkams ma
žiau lieka.

dideli žmonių skaitlių su
žeidė. Švento Apolinaro ka-

SAKO IR ITALIJA 
KARIAUS.

Amerikoje ............
Kanadoje ir užrubež.

Apgarsinimą kail.
“LAI

183 Roebling St..

Iš Petrogrado oficiališkai 
p ra nešama, kad nišai jau 
paėmė devynis fortus, di
džiosios Erzerum tvirtovės.

cier ir visa eilė vyskupų 
kreipėsi laišku į Vokietijos 
ir Austrijos vyskupus ir 
varde religijos prašė jų už-

kad rusai jau visiškai užėmė 
Erzei urna, bet ligišol tai tik

Vokiečiai ir austrai savo 
atsakyme, kaip spėjame, 
kritikuos belgus.

krinta žemėn negyvi su sa
vo proklamacijomis. Imti
niai pasakojo, jie tikįs, kad 
jų proklamacijos turėsią 
didelę įtekmę rusų kariume- 
nej. . u ,

KARIUMENĖS.
Prancūzai kareiviai savo

nes gaudavo tik po 18įc. už 
valandą. Apsiėjimas su 
darbininkais iš kompanijos 
bosų pusės buvo bjauriau
sias.

luoties, kad išpildžius savo 
piidermes sulyg Dievo.

Christ Episcopal bažnyčioje 
įvyko iškilmingos pamaldos 

prisirengi-

JONAS VANAGAITIS
GAVO GELEŽINI 

KRYŽIŲ.
Tilžiškė “Nauja Lietuviš-

do. Ant jo sveikatos labai 
atsiliepė karė.

4,500 cu- 
mechaniku k

padaryti. Ligišiol bent, jie 
savo pozicijų neatgauna.

A. men J V, 
nori rezignuoti iš savo urė-

TA METAMS:

TŲ:

kan.
Vokiečiu socialistu laik

raštis “Volkszeitung” pra
neša, kad dabar jau 500 ma
šinistų prisirašė prie metalo

pi V - 

prisi-
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“LAISVE” 

Published by
The Lithuanian Co-operative Pub. SmtatyF

(Inc.), every Tuesday and Friday 
at Brooklyn, N. Y.

žeistų, užmuštų ir suimti! 
rusų kareivių; aprašoma į- 
vairi betvarkė, sumišimai i-

f' v f ■-

Amerikos lai k ras 
nius apgarsinimu 
Wilsono agitaciją i

YEARLY SUBSCRIPTION RATEe
In the United States............ ........
To Foreign Countries....................  OO

Advertising rates on application^
All communications should be addressed bm 

“LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn, N.

i etrogradas.—Būrys ru
si! rašėjų važiuoja į Angli
ją, kad apžiūrėjus visa tai,

PAMALDOS Už “PREPA
REDNESS”.

AMBASADORIUS NORI 
REZIGNUOTI.

Amerikos ambasadorius

k e r n inkų ir

----—, 
VOKIEČIAI SUMUŠĖ 

ANGLUI. 
Vokiečiai sumušė

Geriausiu darbo žmonių laikrašti® 
“LAISVĖ”

Eina du sykiu savaitėj: Utarninke ir Pči 
ayčioj. Leidžia Lietuvių Ko-ope- 

raly viską Spaudos Bendrovė.

PRENU’
Amerikoje ....
Kanadoje ir užn

dvidešimta-
k n puse. Leite-

ša, kad vokie
čiai, atakuodami rusus ties 
Dvinsku, volei vartojo nuo- 

kareje geležinį dinguosius gazus.

gė. Kompanija mažu vėlei 
stengsis numušti algas, ma-

gandas, kad kovo mėnesy 
Italija apskelbsianti kai’ 
Vokietijai.

Jnomas Prūsų Lietuvos! Rusai prai 
’(‘ii ėjas, Jonas Vanagaitis,?

•KARDINOLAI SUSIPYKO.
Pa r y ž i u s.—V o k i e t i j o s ir 

Austrijos kardinolai rengia

ganizuoties' unijom
I)arbicinkai, neužmirški-

kosi nesigaiie- 
r duosiąs vėjo

RUSŲ RAšĖJAI VAŽIUO
JA ANGLIJON.

sesers iš Smolensko.
praneša jam baisių naujienų J 
apie Jokubonių šeimyną,11 
kuri gyveno Kalvarijoj, Su-S

FORTAI PAIMTI.

fumcūzai stengiasi atgauti j kardinolui Mercier, kuris 
nuo vokiečiu praloštąsias užsipuolė ant vokiečių žiau- 
pozicijas ties Tahore, bet, rūmo Belgijoj.

nutarė i 1;aiP ir visuomet,Kunigai no- 
doleriu }ūjo sulošti ju.došių rolę.

Jisai \ i(,uą airį kunigą, kuris at- 
nutarė patalpinti daugybėje i Ėi() pasakoti apie kompani- 

iu sieksni-j.gerą širdį, streikieriai
gevo nuo kaizerio už 
žymėjimą 
kryžių, r 
dovana.

unkiose sąlygose*. K.

kius ir pasiduoti vokiečiams.
Kaikur pašauti lakūnai 'degė arba rusai išsivarė 600

skundžiasi, kad jie esą bai- 
jose. Vokiečiai užėmė apie|si;U .'’"vargę.. Daugelis ka

išo!) yardu pozicijų. Anglai i ^1V1Ų , b,eRa. 'ska^aaienes. 
nrina/iH n ioe' i'ie t-uio -lt-A lsllr šauksmas: saliu ipupazi.da, jog jie tapo at (.;ina [o

savo, 
Ji •’’

skutus rusų armija. .Baro 
do neteisinga skaitline su-ivcriai

Telephone 5231 Greenpoint. s BROOKLYN, N, Y., 18 Vasario (February), 1916 m. Telephone 5231 Greenpoint.
“Entered as second class matter March 11, 1914, at Post Office at the Brooklyn, New York, under the Act of March 8, 1879“.
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kongresą
pa

vis

‘%..................
vžklausimo

'V iki y n. N. Y.
----------- T

ku išnaudojimas.būgnui v. DKus.

Terre Haute, Ind.—Indi- 
socialistų konvencija 

Debsa v
anos
nominavo drg. 
kandidatu į kongresą nuo 
penkto kongresinio distrik- 
to Indianoj.

Debsas tapo 
nominuotas.

Vėliaus tapo 
tas atsišaukimas 
pas Socialistų I 
me nurodoma,

• svarbu turėti partijai kong
rese tokis žmogus, kaip E. 
Debs. Indianos draugai p ra
žo piniginės paramos ren
ka majai agitacijai vesti.

Debsas apvažiuosiąs Indi
aną ir pasakysiąs daug agi- 
tacijinų prakalbų.

DETROITO FORDAS 
PRIEŠ WILSONĄ.

Detroito automobiliu ka
ralius Fordas vėlei 
išleisti tūkstančius 
savotiškai agitacijai.

rengimą).
Fordas f 

eiąs pinigų 
savo apskelbimuose prezi
dentui Wilsonui.

Žinoma, agituodamas 
prieš Wilsona, Fordas tuo- 
mi pačiu ir save reklamuo
ja. O reklamuodamas save, 
jisai daro geresnį biznį, par
davinėdamas automobilius.

Wilsonas daro politišką 
biznį, agituodamas už ka
rišką apsiginklavimą, o For
das daro biznį, agituodamas 

' iš priešingos pusės.

Žodelis Lietuviams 
Cukerniukams.

Baisus likimas vie
nos lietuvių šei-

Vokiečių maištas 
ties Vilnium.

CUKERNINKAI ORGANI- ninkai nepajiegė išeiti strei- 
ZUOKITĖS!

Sunkus, labai surikus 
jimas tų darbininkų, 

rie dirba c ūke r n esc. O 
todėl, kad jie neorganizuoti, 
kad jie neturi vienos stip
rios ir galingos unijos. Daug 
ir lietu viii dirba cukernėse

Petrograd, 16 d. vasario. 
—Vokiečių kariumenės sto- 
\ y kloję, sodžiuj Girmandaį 
visai netoli Vilniaus, karei- 

ificierių tarpe kilo 
i. Vienas leitenantas

• ketui’esdešimts aficierių 
{’duota karės lauko teis
iau ir sušaudyta.
Maištas kilo

.e armijt
mitas, kuris tapo sušaudy-, 
;s. vadinosi Raashe. So-gint su oficialiu pranešimu.

Seniau buvo pranešta, 
kad Erzerume ginasi 80,000 
turklį ir kad jų vyriausiu 
komandierium yra vokiečių 
generolas von der Goltz. * z

Siame streike jums dau
giausia padėjo socialistai,jų 
laikraščiai ii- kitų unijų va
dovai. K įmigai ir tautinin
kai neatėjo jums pagelbon, 
nes jiems streikierių reika
lai nerūpi. _

Cukerninkai ir mechani
kai gerai laikėsi ir, bent iš- 
dalies, streiką laimėjo. Ant 
valandos tapo užkelta po 4.1 
cento ir darbo diena su
trumpinta ant vienos valan
dos. Reikia pažymėti, kad 
tame streike dalyvavo ir 
daugiau, kaip 1,000 lietuvių.

Truputį vėliau sustreika
vo ir Long Island City cu
kerninkai ir mašinistai. Jie 
taip-pat, išdalies laimėjo 
streiką. Šiuose streikuose, v z

DIDELIS PELNAS.
Pereitais metais Butte and 

Superior vario kompanijai 
pavyko sulaužyti galingą 
mainierių uniją. Kompani
jai uoliai pagelbėjo I. W. W. 
unijos rėksniai. Bendromis 
kompanijos ir aidoblistų 
spėkomis tapo sulaužyta ga
linga Buttes mainierių uni-

DAR ŽYGIS AUSTRŲ OR- 
LAIVININKŲ.

Pa ry ž i u s.—Austrų or 1 ai- 
vynas vėlei padarė užpTioli- 
mą ant Ravimos ir aplinki
nių miestelių Codigosi ir 
Bottrighe.

Bombos; kurias austrai 
metė, užmušė 15 vnatu ii’

pasekmingesnčs karės vedi
mo. Galimas daiktas, kad 
lie rasėj ai aplankys ir Ang
lijos karišką frontą. Iš sa
vo įspūdžių ir patyrimų jie 
mano sugrįžę skaityti ka
reiviams ir miniai lekcijas.

Žinia apie maištą yra įde- 
s 23 d. rugpjūčiolta rusū oficialiame prane- 
ijoj. Nors laiške nė- Šime, tik nepasakyta, dėlei 
įkyta, kas jį nužudė,' hokių priežasčių kilo tasai 

maištas. Galimas daiktas, 
į kad kareiviams ir aficie- 

i iams jau nusibodo gyventi 
trnne pragare.

j ORLAIVININKAI BOM
BARDAVO MILANĄ.

Austrijos orlaivininkai 
padarė užpuolimą ant Itali
jos didmiesčio Milano. Už- 
i puolimą jie padarė kaip tik 
tame laike, kada Italijoj vie- 

išejo Francijos ministerių 
'pirmininkas A. Briand.

šeši civiliški žmonės tapo 
užmušti. IMilanas randasi 
apie 90 viorstų tolumo nuo 
Austrijos rubežiaus ir jeigu 

I austrai įsidrąsino padaryti 
tą užpuolimą, tai tik parodo^ 
kad jų orlaivininkai gana 
gabus.

bet, veikiausia, bus nužudę 
vokiečiai. Diedukai (tėvų 
tėvai) mirė iš bado Kasaus- 
kų kaime. Sesers Onos še
ši u metu dukrelė kasžin kur 
dingo, bebėgant iš Vilniaus 
į Smolenską. Motina taip-

Liūdna, kaip matote, dalis 
kliuvo Jokubonių familijai: 
du senuku mirė iš balo, tė
vą nužudė, mažas kiuuKis be 
žinios prapuolė, o likusieji, 
mažu, badauja Smolensko 
mieste. Sesers šaukiasi gi
minių pagelbos, kurie gyve
na Brooklyne, Mahanoy Ci
ty ir Shenandoah’ry.

mėnesį ji turėjo $1,100,000 
pelno. Taip praneša “The! 
Wall Street Journal”. Sau
sio meno-į vano kampanija 

.. .. . . Tv . .. , >pelnė $1 300.000, o vasarioišvijo laukan. Išsivijo lau-Į'. 
kan ir tūlą aidoblistų sorki-E i 
ninką, kad nedemoralizuotų 
žmonos.

Darbininku vienybė prive-' 
(’e prie šiokio tokio laimėji-Į 
mo. O fenais, kur darbiniu-i 
kai nestreikavo, jie veik nie-1

KIEK SUVIENYTOSE 
VALSTIJOSE GY

VENTOJŲ?
Cenzo biuras apskaitė,kad 

sausio pirmą dieną, 1916 m., 
Suvienytose Valstijose buvo 
101,208,315 gyventojų.

New Yorko valstijoj yra 
10,273,375 gyventojai.

MAINIERIAI NESUSI
TAIKO SU BOSAIS.

Mobile, Alabama.—Mai
nierių unijos atstovai čia ta
riasi su kompanijų atsto
vais, bet ligišiol jie dar ne
priėjo prie bendros sutar
ties. Nors dar negalima pa
sakyti, kad jau būtų visiš-

ti, betgi padėjimas yra labai 
įtemptas, labai opus.
Mainierių unijos preziden

tas John White išdėstė mai
nierių reikalavimus. Jisai 
nurodė, kad kompanijų šė- 
rininkai dabar lobsta, o 
mainieriams vis didesnis
vargas. i

j kompanijos iielno mažiau, 
į bet užtat darbininkams 
(daugiau lieka. Tonais gi, 

t znTc - i (hur nėra darbininku unijos,me Jersey City, Cliffside,1 
Philadelphia, So. Bostone 
ir Central Brooklyne. Tie
sa,ir ten užkelta po vieną ki
tą centą algos, bijanties,kad 
darbininkai nesustreikuotų. 
Iš Philadelphijos mums pra
neša apie bjaurų pasielgimą 
tūlo lietuvio kunigo, kuris 
nesigėdijo meluoti cukernin- 
kams apie gerą kapitalistų

21 ŽUVO MAINOSE.
Butte, Montana.—Penn

sylvania mainoje, Anacondo 
komp. nuosavybėje, kilo di
delis gaisras, laike kurio žu
vo 21 mainieris.

VILKAMS NĖRA RUBE- 
ŽIAUS.

Šalta šiemet žiema Lietu
voje. Sausio mėnesį dange- i lenėn visus nevedusius pa
ly vietų buvo didžiausios pū- 'vienius vyrus, kurie tinka 
gos. Vilkai ir kiti laukiniai kariauti, 
žvėris jieško sau grobio. ! ---------------

kai, perbėgę rubežių, pasiro
dė jau tūluose Rytprūsių 
pavietuose. Žmonės, išsi- veržę į Klaipėdos pavietu 
gaudę dėl vilkų pasirodymo.! rusai, anot “Dabarties’’, 
Stirnos taip-pat vilkų bijosi. I “Visiškai sudeginę: Sen- 
Prūsuose dabar daug vilkų dvarį, Laugalius ir Nimmer- 
nušauja.

girdę apie Brooklyno cu- 
kerninkų streiką, taip-pat 
rengėsi išeiti kovon. Bosai 
pakėlė po lįc ant valandos. 
Darbininkai reikalavo dar 
tiek pat. Tuomet superin
tendentas prašo jų laukti iki 
12 d. vasario; sakė, jis, gau
siąs žinią iš kompanijos.Kad 
suklaidinus darbininkus, pa
sišaukė lietuvį kunigą ir ta
sai šlykščiausiu būdu lenkų
ir lietuvių kalboj pradeda maudai kariško 
šunuodegauti prieš kompa-|mo.
niją, giria ją, peikia strei- Kunigai sake pamokslus,

Argi tai ne bjauru?
Tūlas katalikei is, pasi

klausęs kunigo kalbos, pasa
kė: “Vyrai, nusiimkim ke
pures, reikia padėkavot po
nui”.

Visgi ir Philadelphijoj 
kompanija užkėlė dar po 1| 
c. į valandą.

Apie Bostono cukemin- 
kus nieko nesigirdi.

SUDEGĖ 50,000 CUKRAUS 
MAIŠŲ.

Philadelphia, Pa.—50,000 
maišų cukraus, kurių vertė 
siekia $130,000, sudegė ant 
garlaivio “Dalton”.

ja. Ta draugija turi savo 
skyrius veik visuose mies
tuose.

Jaunieji žydai yra susivie- 
r „ ___ w nyję su Sionistų organizaci-

Central Brooklyno cuker-Į,

Dalinai sudegimo ir 
kaimus Kiškius, Jurgius* 

VOKIEČIŲ PROKLAMA-' Mižeikius, Baugius, Rum- 
CIJOS. 'piškius. Mažiau ar daugiau

Kijevan atvykę sužeisti a-j nuo ugnies nukentėjo dar ši- 
ficieriai papasakojo, kad į!tie kaimai:. Birkenhain’as> 
rusų armiją stovinčią pas (Brusdeilynai, Klausmyliai, 
Strypą ir Styrą vokiečių 
aeroplanai ėmė svaidyti 
proklamacijas, kuriose skel
biama nesutrupinamijo vo-

i Dauperai, Doviliai, Dinvė- 
ičiai, Gobergiškiai, Girnaka
liai, Macai, G ibišiai-Petrai, 
• Gramboviškiai, Grikšai, 
Karkelbėk’e, Kunkiai-Jur- 
giai, Kolaičiai, Liebkiai,Ly* 

M acai-N audai-Balt- 
Paulai-Narmudaį 

šlapšilė, Šiaipiai-Ta- 
ii* Ližaičiai. Išviso! nosiai

yra sudegę 267 trobos. Išga- 
benta 458 asmens, tarp jų 
randasi 189 moters ir * 100 
vaikų. Sužeidė 43, o nužu
dė- 63 asmenis. Kiek aikštėn 
išėjo, įžagė 14 moterų. Su-

arklių, 1,300 galvijų, 600 
kiaulių ir 500 avių. Grūdi| 
paėmė arba sunaikino 3,200 
centnerių rugių, 6,000 cent
nerių avižų, 1,200 centn.mie- 
žiu ir 3,500 centr. dobilų*. }
i ■ ., ■ • .



Kareivis
(Nuo mūsų korespondento iš Paryžiaus).

RŪPESTIS
Panašus hysterijai proto; *11 • V J • Jv " _ . * .1 >n a a nma nervina nwntrt

bei kūno hygieniškos discip
linos, apie kurią vėliaus tu
rėsime progą pakalbėti.

zokai, Amerikos milicijonie- 
riai ir taip toliaus.

A. Jurevičia.

kareivio. Tai dugnas, že-' A. J. Karalius, 
miaus kurio niekas iš mūsų!
negali nupulti”. Tuos žo-

vesti prie beprotystes.rfirniriu net sunkiausiose formo^PROTO HYGIEnA,panašus padėjimas gali būti
1 išgydomas, arba da lengviau 
—visai panaikinamas pra-

TĖVIŠKOS SPAUDOS
BENDROVES METINIS

SUVAŽIAVIMAS. Nuo pat karės pradžios nė 
vienam francūzui nebuvo 
slaptybe, kad su karės reik
menų ir maisto pristatymu 

i dedasi kas tai negero, ne- 
I švaraus. Nebereikalo ma
nyta,kad intendantūroj,kuri

13 d. vasario įvyko Liet. 
Koop. Spaudos B-vės, lei
džiančios “Laisvę”, metinis 
suvažiavimas, kuriame daly
vavo 23 nariai iš 48 bendro- vįsi<ą tvarkė, dedasi"dide
lės narių. Pirmininkavo jp, apgavysčių. Bet visi mė- 
suvažiavime A. Žolynas iš grĮnimai pabaigti tas sukty- 
Newark, N. J.; jo pagelbi- 
ninku buvo D. Pilka iš Jer
sey City, N. J., sekretorius 
J. Valatka. Raportus išda
vė pirmininkas J. Neviac- 
kas, iždininkas V. Paukš
tys, biznio gaspadorius J. 
Undžius, redaktorius L. 
Pruseika ’ir sekret. J. Va
latka. Visų raportai tapo 
priimti. Iš atskaitų paaiš-ihi užklausimas ministerijai 
kėjo, kad pereitais metais 
bendrovės reikalai pagerėjo

įdangi tam priešinosi kares 
ministerija, kurios vyriau-

socialistas Millerand. Dabar 
jisai jau nebeministeriauja.

Tačiaus, laikui bėgant, 
privatiniais keliais pavyko 
surinkti faktui apie sukty-

| atstovų bute. Ir kas gi pa
sirodo? Pasirodė baisiausiu

tais. Prenumeratorių skai
čius pakilo, nepaisant dide
lės klerikalui agitacijos. Da-

būti tildai esant tai pagar
sėjusiai tautinei vienybei 
kuomet nesigirdi kritikoj

Kareivis šiandien visur y- 
ra gerbiamas, jam net him
nus gieda. Šiuo “patriotiš
ku” darbu užsiima pats ka
res štabas. Jisai platina vi
sokius speciališkus lapelius 
ir atsišaukimus į ameriko
nišką jaunuomenę, štabui

vėl apgavikas, kuris jau ne 
sykį sėdėjo kalėjime, iškau
lijo iš valdžios apie du mili- 
onu frankų.

Ir visi tie sukčiai buvo 
tikriu tikriausi francūzai. 
Bet ne jiems vieniems kliu-'pritaria buržuaziški laikraš- 
vo pasinaudoti šia kare. Da-'čiai, žurnalai ir visokios rū- 
lis aukso pateko ir svetini-1 sies militaristai. Jie, kaip 

’ ’iš ambonų, taip ir iš publiš- 
kų platformų gieda garbin
gus himnus kareiviui ir ka- 
reivystės amatui. Iš to pa- 
trijotų ir militaristų choro 
labiausiai girdisi balsas bu
vusio Suvienytų Valstijų 
prezidento T. Roosevelto. Ji
sai savo prakalbose ir per 
spaudą meta perkūnus su

taučiams. Tūla rusė, buvusi 
kambarine mergaite, o da
bar virtusi kunigaikštiene, 
pristatė kariumenei mundie- 
rus, palapines, jūros drus
ką, vario kuporosą, 50,000 
arki iii, 2 miegamuosius va
gonus ir tt. ir tokiu būdu į-

las anglas, apie kurio šel
mystes buvo pranešta Fran
cijos ministerijai por Fran
cijos ambasadorių Londone, 
vistik gavo užsakymą pri
statyt 40,000 arklių. Buvo

mano apie militarizmą ir 
kariškus prisirengimus. Vie
nam straipsny “Metropoli
am Magazine” Rooseveltas

is, bet pasirodė, 
s turi daug augštų

reivi:
v

“Žmogus, išėję

Apie Anglijos pa 
triotų darbelius.

(Nuo mūsų korespondento).

Prieš karę, kuomet socia
listai ant gatvių sakydavo 
prakalbas, tai tankiai jiems 
reikėdavo susiremti su įvai
riais gatviniais valkatom, 
karštais patriotais, saliūnin- 
kais, visokiais biznieriais ir 
tam panašiais elementais, 
kurie nuolatos lysdavo soci
alistams j akis, norėdami 
juos sukritikuoti. Būdavo 
ir tokiu atsitikimu,kad virš- 4. C •

svyravimas apsireiškia taip 
vadinamoj neurastenijoj, 
kurią pagamina gilus rūpes
tis, persidirbimas arba šiaip 
kokia nors liga. Neuraste
nija vadinasi smegenų nuo
vargis.

Pažiūrėkim, kokiu būdu 
persidirbimas ir rūpestis 
pagamina smegenų nuovar
gi—neurasteniją. Dr. E. H. 
Williams sako, kad persi dir
bimas be rūpesčio labai re
tai neurasteniją pagamina. 
Mūsų muskulai gali atlikti 
tiktai tam tikrą darbo kie
kybę; atėjus nuovargiui 
muskulai atsisako dirbti,

socialistų sukritikuoti
stengdavosi sukelti trinks

protinj 
tam tik

iu laipsniui. Priėjus rube-

P i O tau t i

Iš Danijos.
(Nuo mūsų korespondento).

Danai nieko nežino apie lie- z 
tuvius. Fordo ekspedicija 

šaltai pasitikta.
Skaičiau “Laisvėje” apie 

įvykusį Kopenhagoje tyči
nį” lietuvių susivažiavimą 
(konferenciją.—Red.), bet 
čia apie tai nieko nebuvo 
girdėti; nei vienas iš vieti
niu laikraščiu nei žodžio ne
pratarė, nors paprastai pa
našiuose atsitikimuose vis 
būna šis-bei tas nors trum
pai parašoma. Abelnai a-

ui uavo 1 v ksma
siplatinimo žmonėse, užima t 
sekančią eilę po “Keleiviui”.' 
Knygų biznis pakilo. Pini
gų siuntimo biznis, vokie
čiams užėmus Lietuvą, labai į 
menkas. Laivakorčių par
davinėjimas apsistojo.

Pereitais metais “Laisvė”

k a ujama,

io men

as.
paguo-1 c. '

minčių ant reikalaujamo 
dalyko sukoncentruoti ir 
r.oroms-nenoroms t orime

h.kų stovį čia nieko nerašo- 
i( a ir Danijos visuomenė jo- 
1 o supratimo apie. Lietuvą 
arba lietuvius, kaipo atskirą 
t; u t ą, galima sakyti, neturi.

.apmokamus bendradarbius, 
neskaitant korespondentų. 
Nuolatinai “L.” veda L.Pru- 
seika ir V. Paukštys, o “Juo
ku Kąsnelius”—J. Neviac-

Board Direktoriais sekan
tiems metams išrinkta J. 
Undžius, V. Paukštys, A.Ju
revičius, J. Naudžius, J. šli

viackas, J. Valatka, K. Liut
kus, J. Urbonas, J. Patašius 
ir T. Lisajus. Board direk- 
Ipriai būtinai tūri turėti mė
nesinius mitingus.

Svarbesni tarimai-.būtinai 
rūpinties namo įgyjimu, nes 
randa labai smarkiai kįla. 
Tuo pasirūpins Board of Di
rektoriai ir, po priruošimui 
pienų, sušauks visuotiną 
bendrovės narių susirinki
mą. Šerai šiais metais nie
kam neišmokėti. Klausimas 
iipie vertę Šerų “Laisvės” 
įkorporuotojų palikta jų su
tarimui su Board Direkto
riais. Didelės diskusijų;; ki- linkinių granatų po 60 cen-

junga mieste Maiše, kur dir
ba daugiau 20,000 kriaučių, 
pasisiūlė kares valdžiai pri
statyti ammuniciją. Spalių 
menesį buvo padaryta su
tartis su kriaučių kompani
ja, bet materialas ir dabar 
dar nepristatytas. Kodėl? 
Ogi todėl, kad tarybas iš in
tendantūros pusės vedė įpė
dinis didžiausias Paryžiaus 
krautuvės “Samąritaine”. 
Tasai ponaitis nepapuolė 
karės frontan tiktai todėl, 
kad jam paskyrė vietą in
tendantūroj prie priėmimo 
tavorų. Ir štai, su pagelba

maritaine” gavo didžiausių 
užsakymų ir karės valdžia 
mokėjo jam 20% daugiau, 
negu buvo sutarta su Maišo 
kriaučių sąjunga. Reiškia, 
intendantūra ėmė tavo ra iš 
Paryžiaus krautuves, nors 

daugiau reikė- 
Ir tai ne vienasjo mokėti.

buvo tekis atsitikimas, 
rna 11 '/«n !<• vm n i /liii

nu ne viltis 
įsitikimus.
nu.Iiškų prasižengimų, 
sybei, buvo daug dau-

miniotui i .>

Panašiu
ir labiau prisirišęs prie prie 
savo tėvynės”, 'kaip mano 
e k s- p re z i de n t as, “pulkinin
kas” Rooseveltas, apie ka
reivi, o ypač apie gerą ka
reivi. Dar prie progos pa-

kurios klausydavo

md i c
Itei tiikstanciai žmonių kas- 0 1 •

. I diena proto netektu. Ma-
tyt, gamta moka apginti 
protą nuo ardančių pervir
siu, c

pristatytojus kariumenei.
15 iš kaltinamųjų ište’sinta,

džiausis militaristas Vokie-

dar ne perk rat i nė ta.
Kuomet klausimas apie 

tas suktybes tapo’ pakeltas 
parlamente, tuomet parei
kalauta, kad parlamento iš
rinktos komisijos galėtų 
kontroliuoti kontraktus, ku
riuos padarys karės ministe
rija. Žodį paima pirmasai 
ministeris ir prašo atstovų 
nedrumsti visuomenės ra
mybės. Jisai sako, kad už
teks tik vienos specialūs ko
misijos, kuri kontroliuos 
kontraktus. Atstovu butas 
sutiko 'su Briando propozi
cija.

Rodosi, iš šitų bjaurių is
torijų bent jau socialistai 

pasimokinti ir 
kada l)^r(-'ikalauti' atiduoti teis-

reivius. “Kareiviai!—sako 
kaizeris—prieš altorių ir

kiate man. Jūs dar perjau- 
ni, kad suprast svarbą pin
s’egos, kurią jūs ką tik atli
kote; pirmiausia jūsų parei
ga be mažiausio pasiprieši
nimo pildyti prisakymus ir 
nurodymus. Jūs prisiekė t 
klausyti manęs; jūs vaikai 
mano šalies, jūs atsidavėt 
man su dūšia ir kūnu. Tas 
vienas jūsų priešas gali, bū
ti—tai priešas mano. Prie 
dabartiniu socialistišku ma
chinacijų, gali atsitikti, kad

jūsų gimines, brolius, sese-

i man nutik vagis pristatyk

betojui į burną. Tuomet an- 
elai-patriotai ja išgyrė ūži

Kada su f ragi st ū 
davo ant gatvių, tai tie pa- 
tvs palviniai valkatos ir ant 
m užpuldavo, o policija

didžiausio pelno tam tik
roms žmonių grupėms. Bu

j bendrovę netik Socialistų gjems pramonininkams, tuo 
Partijos narius, bet ir sim- .tarpu, tūlas kaspinų parda- 
patizuotoius. Tačiaus dide-lv,-;nc ™vn u^nVvmu nn.in.

bendro- .tuos

te balsu dauguma nutarta, 
kad bendrovės nariais gali 
būti tik partijos nariai.

“Naujienų” bendrovei pa
siųsta sekanti telegrama:

“Laisvės” bendrovės susi
rinkimas siunčia pasveiki
nimą “Naujienų”
vės metiniam susirinkimui 
ir linki draugams augštai 
laikyti raudoną socializmo 
vėliavą”.

“JMaujieniečiai” atsakė: 
“Draugai, priimkite ir mūsų 
širdingiausius linkėjimus. 
Teauga ir plėtojasi lietuvių 
darbininkų spauda Ameri-

1 vėjas gavo užsakymą pada
ryti 120,000 rankinių grana
tų, o tūlas kaučuko pardavė
jas gavo užsakymą padary
ti 850,000 granatų, nors už 
kiekvieną granatą reikėjo 
mokėti po 1 franką ir 10 
c. Tie pastarieji perdavė 

orderius mechaniš
kiems pramonininkams po 
C0 centimų ir tuo būdu be 
niekurnieko, užpelnė 480,000 
frankų.

nisterijos. Tačiaus jie to 
visko nepadaro. Jie net pa: 
sake, kad užsitiki intendan
tūros viršininkais.

Pasirodo, kad ta šventoji 
tautos vienybe Francijos so
cialistams daug brangesne, 
negu gynimas darbo žmonių

VILNIUJ IR KAUNE.
Vilniaus piliečių komi te-

susideda iš 13 lenkų, 5 lietu

Suvažiavimas užsidarė 3

Mūsų skaitytojai teiksis 
atkreipti atyda į pranešimą,

Daug triukšmo sukėlė ir 
tūlo Baumano biznis. Jisai 
pardavė intendantūrai 300,- 
000 tonų Amerikos duonos 
po 23! fr. už toną, tuo tar
pi; birža siūlė tą duoną po 
18!—20 franku už tona. Dar 
viena kompanija pasipelnė, 
pristatydama maisto kariu
menei ant 2 milionų fran
kui, iš kurių vieną milioną

Pirmininku yra lenkas Kog- 
novickis. Prezidentu mies
to tarybos yra lenkas Vens- 
iauskas, bet taryba mažai 
veikia. Visi valdiški parė
dymai garsinama vokie
čių, lenkų, lietuvių ir žydų 
kalbomis. Tūli cirkuliarai 
garsinama ir baltgudžių

lenkų ir lietuvių gimnazijos 
Lietuvių gimnazijoj 
kalba priverstina, o 
gimnazijoj lietuvių 
nėra priverstina.

Kaune, spalių men., lietu-

Imsv’ai įieško giminių Ame
rikoj”.

Bū.tovo lietuviai belaisviai kiniuose orderiai vistik bu

Vienok, reikia būti teisin
gu: viršpaminėtuose atsiti-

vrnux “Laisvę” ir džiaugia- 
f i iš jos. Jie sutinka su “L.” 
j a žiūra į karę.

Sekančiame “Laisves” nu
mery tilps labai įdomus 
straipsnis, kurį kiekvienas 
perskaitykit: ką sako Alek
sandra Kollontaj apie soci-

v o dar išpildomi. Bet buvo 
ii tokių atsitikimų, kad pi
nigai paimta, o tavorų ne
duota. Tūlas ponas gavo 
užsakymą pristatyti kariu
menei kaldrų už 785,000 
frankų. Jisai pareikalavo 
išanksto užmokėti 450,000 
frankų. Jam davė 75,000 
frankų ir nė vienos kaldros 
nebuvo pristatyta. Kitas

jeg danu kalboje yra para
šyta didoka knyga apie Lie
tuvą: “Et Folk, der vogner” 
(Tauta, kuri bunda—bun
danti tauta). Minėtos kny
gos auto) a u s A age Mejer 
P e ne< liukse n gana prielan
kiai atsiliepia apie Lietuvą 
ir jos liaudį, pašvęsdamas 
savo užuojautą, kaipo vie
nai iš nelaimingųjų ir nu
skriaustųjų tautų. Knyga 
pa rašyta da tik prasidėjus ’ 
lietuviu tautiškam atgiji
mui, kuomet da mūsų spau
da buvo užginta Rusijoj. 
Knygos autorius pats apke
liavęs Lietuvą ir gerai susi
pažinęs su mūsų kalba ir 
tuomląikinaiš papročiais. 
Apie minėtą knygą rengiuos 
vėliaus parašyti “Laisvei”.

Keliatas dienų atgal čia 
pabuvojo automobilių kara
liaus Fordo taikos expedici- 
ja, kuri dabartės iškeliavo

Patsai Fordas

dirbimo prisideda rūpestis, 
'tai pavojus žymiai pasididi
na. Gamta nemoka nuo rū
pesčio apsaugoti—ji rūpestį 
nepagamino, todėl juomi ir 
nesi rūpina. Darbu nualsin
ti smegenis lengvai pasiduo
da rūpesčio naikinimams. 
Tada gaivinantis miegas 
nyksta; įvairios rūšies sap- 

įnai atima ir mažos valandė
lės pasilsi; ryte atsikėlus 
nervu sistema palieka nu- 

kifi j varginta ir netinka grum-

kalbė-

davo. Bet likusios sufra
gistės nenusimindavo ir va
lydavo savo darbą pirmyn. 
Net ir tokie ponai, kaip mi-

chiner, lordas Derby ir 
bijodavo ant gatvių pasiro
dyti, nes sufragistės buvo 
kelis sykius ant jų užpuolu
sios.

Kai j) tik karė

c’alistams prūdui
vos, bet tikiu—apsaugos bijoti visok;
mus dievas nuo to. Vienok,' katu, kurie 
ir tokiam atsitikime jūsų;vemis ir 
pareiga pildyti mano prisa-' Joseph, dua 

ir 11mažiausio pasi- come

ties dienos kovose.
Hystologams pasisekė da- 

rodyti, kad rūpestis, nusimi
nimas, persidirbimas ir t. t. 
pagamina išsigimimo ženk
lus smegenų celėse, pagami- Olandijon.

i daugiau , 
įtvinių val- 
IDčioja gat- 
Ma: ‘“Saint 
ice mere v;c

"Ina nusidėvėjimo žymes. Pa- po atkeliavimui Europon, 
..... ,silsis gi tą nusidėvėjimą

kymus be 
priešinimo”. ta pgi sooakstus pya-

Teisingiausią charakteris- (l^° l)ei akinti. Dabar jau 
” duoda lant soc^tlistų daro užpuoli

mus ne vien gatviniai valka- 
Lon- i1’ olT.’^nDAioti pat-

tiką “ 
garsiausias Amerikos rasė
ms socialistas Džiak M 
don. Jisai štai ką
“Jaunas žmogau! žemiausiu 
geismu tavo gyvenime gali 
būti noras tapti geru karei
viu. Geras kareivis niekuo
met neatskiria blogo nuo ge
ro. Jis niekuomet nemasto, 
niekuomet' negalvoja, vien 
•tik pildo prisakymus.
ja m prisako šaudyti savo

dėjo persekioti. Dabar jau

davosi triukšmą sukulti, da-

st aiga pranyko, sakoma,kad 
iš priežasties ligos sugrįžo 
A merikon.

Fordas norėjo pasirodyti 
miegenų celėms;gana populiarišku čia Euro- ___ _~_ • i i . . i—•

- nok nuolatinis rūpestis at- 
Jma proga s
i atsinaujinti, nes nėra pasil
siu, jei yra rūpestis.

N egau n a n ti p ride i ’a n č i o 
pasilsiu smegenis pagamina 
visiems žinomą nervišku
mą, kuris savo keliu veda 
prie proto svyravimo, vė
liaus prie suirimo bei bepro-

poje, ir didžiu geradėju, nes 
visur apie save berte bėrė 
auksų. Laivo (Oskaro II) 
kapitonui ir pirmamjam 
mašinistui padovanojo po 
puikų automobilių.

Prasidedant neurasteni
jai pirmiausiai apsireiškia

į.uola ir jiegą pavartoja. 1 e-. išnykimas pageidavimo mie- 
luitą vasarą Londone smar-,gOti. Ligonis jaučia abelną 

__  kiai tapo sumustas socialis- energijos stoką. Jo atmin- 
jeį tų kalbėtojas.

tarnams išdalino 10 tūks
tančių kronų Kalėdų dova
ni). Jo expedieijos nariai 
čia kaip ir Kristianijoj 
Stokholme ir Kopenhagoje

vą, jisai tai daro be mažiau
sio susijudinimo. Jei jam 
prisako šaudyti į būrį su
vargusių, išbadėjusių, pra
šančių duonos darbininkų— 
jisai su didžiausiu džiaugs
mu tai daro be jokio pasi
gailėjimo, jisai ironiškai 
žiūri į tuos mirštančius ži
lus senelius, kuriems jis at-lenkų

lenkų ūme gyvastį. Jei jam pri
kalba sako podraug su kitais ka

ją ir kelias pradines mokyk
las. Mokytojai atkviesti iš 
Tilžės ir vietiniai. Išguldi- 
neja viską lietuvių kalba,
bet rankvedžiais išdalies ru

ar kokią kitą garbingą ypa
tų, jisai tai atlieka šaltai, be 
jokio susijudinimo, nors jis 
ir žino, kad. kulka paleista 
iš ja šautuvo pervers gar
bi n gi ausi a ši rd i. Geras ka
reivis—tai aklas beiauslis

rankvedžių veik nėra. Visi 
valdiški parėdymai garsina
ma vokiečių ir lietuvių kal
bomis. Lenkiškai tik Kau
no miestui.

Redaktorium valdiško lai
kraščio yra lietuvis.

(Iš “Gazeta Polska”).

žmogžudystes įrankis. Vi
sas žmoniškumas, prakilnu
mas ir viskas, kas tik gero

Sufragistės gi visai nepa
sirodo ant gatvių, jų visai 
nesimato veikiant ir nesi
priešina karei. Jų didžiu
ma randasi ant karės lauko; 
vadovės-aristokratės dar
buojasi prie Raudonojo 
Kryžiaus, įvairių ligonbu- 
čių, savo švelniais piršteliais 
kasinėja sužeistiems galvas 
ir romansuoja su aficieriais. 
Jos dabar užganėdintos ir

Jo atmin
tis mažinusi; minčių kon
centravimas tampa sunkiu 
darbu; jis skaito puslapį 
kelis kartus, bet labai ma
žai ką atsimena. Papras
tas dienos darbas jam pasi
rodo persunkiu. Koki nors 
menkniekiai jį sujudina; jis 
tampa melancholišku. Kar
tais apsireiškia didelė abe
jonė visame kame. Žmo
gus, kuris pirmiau neabejo
davo apie tūlus dalykus, da
bar visai jų bijo. Jis nega-

bučiuose, mėtydami tūks-

Beje, “Laisvėje” buvo 
pranešta trumpai, būk tai 
minėtosios expedieijos na
riams Danijos valdžia užgy- 
nus laikyti mitingus; tas ne 
visai teisinga. Tiesa, Ko-

reikalavus turinio būsiančių 
prakalbu, bet expedieijai pa
aiškinus, kad čia suvis nė 
įiemanoitia viešų prakalbų

1). L. 1). REIKALUOSE
Rumford, Me., susitveri

Laureckis, rasti n. J. M

iždininkas J. Vinskus.
Linkime naujai kuopai 

sisekimo.
O ar Rumforde, Me., 

bar gyvuoja Sąjungos kuo- 
pa?

žius dėvėti; jis pradeda bi
joti ko nors; jis nuolatos bi
jo kokių ten klaidų, ir tt.

Žinoma, nekožnas minėtus 
ženklus parodo, bet visi pa
sielgia abejotinai. Visi mi-

žmogus yra arti protinio 
suirimo rubežiaus.

Bet jis da, bent valando
mis, klauso savo proto; jis 
turi viltį pasitaisyti. Pil
nas beprotis neturi vilties ir 
nenori pasitaisyti.

Nereikia užmiršti štai ko. 
Panašus padėjimas gali pri-

tuomi viskas ir
Abelnai sakant, Čia visur 

tąją “taikos kompaniją” 
mažiau daugiau šaltai suti
ko ir niekur jokių didelių 
iškilmių jiems nieks nekėlė,
kadangi netikima, jog jai' 
pavyks sustabdyti kruviną
ja karę. Daugelis laikraščių 
net talpino pašaipos straip
snius apie šituos taikos a-

Petrogradu geri amatnin- 
kai, kaip šatkalviai, gele
žies tekintojai (tokariai) ir 
kiti, dabar uždirba lig 5 n 
į dieną, nes trūksta amat** 
rinkų. .
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Gert ar Negert?
Mano supratimu, tai ša

lininkais svaiginančių gėry
nių gali būti žmonės kieta
širdžiai ir bejausmiai, ku
riems kitų vargai, nelaimės, 
ašaros ir tamsumas suteikia 
džiaugsmą. Ir manau, kad Į žinoma daugybė šeimynų 
šalininkais svaiginančių gė- kur vaikai alkani, visos šei 
rymų gali būti tik žmonės, 
kurie su pagelba svaigalų 
stengiasi išplėšt iš savo ar
timo kruvinai uždirbtus 
centus.

Man atrodo, kad šalinin
kais svaiginančių gėrynių 
gali būti tik tie, kurie gy
ventų Sacharos smiltynuo
se, bet ne ant turtingos že
mės paviršiaus.

Aš esmių persitikrinęs, 
kad šalininkais svaiginan
čių gėrymų yra žmonės,ku
rių protas svaigalais per
mirkęs ir kurie patys neži
no, ką geria.

Kiekvienam yra gerai ži
noma, kad svaiginanti gė
rymai yra nuodai ir jeigu 
išdrįsta tokius receptus ra- 
šinėt ir piršt kitiems, tai 
aiškus faktas, kad tie žmo
nės nelinki gero savo arti
mui ir artimo meilės pas 
juos nėra. Jie džiaugiasi 
matant savo draugą ir savo 
brolfbesivoliojant kur nors 
patvory.

Man dirbant tūla laika 
prie išdirbystės svaiginan
čių gėrymų, teko patirt, kad 
tie gėrymai yra tik nuodin
gas purvas.

Štai faktas: tuščias alaus 
bačkas išmeta laukan arba 
įmeta į drėgną skiepą, kur 
jos tankiai per kelis mėne
sius ten išbūna. į jas pri
lenda varlių, pelių, įvairių 
kirminų ir vabalų. Tie visi 
gyvūnėliai suveja ten savo 
lizdus, o vėliaus atvežus bač
kas į bravorą, jie visi pa
stimpa ir pasidaro didžiau
sia smarvė. Bravore tas 
bačkas truputį išplauja ir 
pila alų bei degtinę, o paskui 
vaišina žmones.

bėdas”. Bet šiame kapita
listiškame surėdyme darbi
ninkas sutinka tiek vargti ir 
bodų ir jeigu jis viską skan
dintų alaus stikle, tai liktų 
amžinu girtuokliu. Man yra

mynos padėjimas apverkti
nas, o šeimynos “tėvas”,kad 
to visko nematyti, kad už
miršti “vargus .ir bėdas”, 
girtuokliauja per naktis, 
praleisdamas paskutinius 
centus ir visą šeimyną stu
mia į didesni vargą.

Aš manau, darbininkas 
gerinus užmirštų savo bėdas

knygą, tik jau neapliedamas 
viską alum ar degtine.

Bet blogiausia tai su mū> 
su organizacijomis. Jeigu 
mes norime pasekmingiau 
veikti, tai turime kovoti su 
girtuoklyste kuopose ir 
draugystėse, nes ten mums 
labiausia kenkia.

Man yra žinoma tūlos L. 
S. S. kuopos istorija. Kuo
pa turėjo daug narių ir ga
na pasekmingai veikė. Tū
lose vestuvėse, įsigėrę kuo- 
piečiai, už kokius ten nie
kus susipešė. Nors jie visi.

bus įvykdintas gyveniman, 
tuomet išnyks slaptos smuk
lės ir girtuokliai paliaus gė
lę svaiginančius gėrymus.

J. I). Bcndokailis.
Cincinnati, Ohio.

Mockui prakalbas Connec
ticut valstijoj, kreipkitės 
šiuo adresu:
Vincas J. Shwercckis ir

Juozas Marcinkevičius, 
26 Johnson St.

Bridgeport, Conn.

Kaip kunigai “rojų

ries bonkose tankiai galima 
užtikt musę, vorą, slieką, 
galą cigaro,

< bakterijomis 
daug panašiu
Na, dabar

lininkų sva 
tiktų patys 
su viršmi

eit sky:-time) 
tais prienmi
.. ♦

ir geriame

jumis, bei aš patarsiu ra 
proto žmonėms, kurie 
šiol tą purvą naudojo, L 
gėrymą, pamest jį vartojai

KO NEMATO PONAI 
BLAIVININKAI?

Fanatizmas, kokioje for
moje jisai neapsireikštų, 
visviena liekasi fanatizmu 
ir juo galima tik piktinties. 
Blaivybės fanatikai irgi yra 
tik fanatikai. Jie tankiai 
vaduojasi tik jausmu, bet 
ne protu.

Aš paklausiu, kurgi dings 
tie tūkstančiai darbininkų, 
kuomet užsidarys bravorai? 
Kuomet Colorado valstijoj 
užsidarė saliūnai, tai 15,000 
darbininkų liko be darbo. 
Su jų šeimynom išviso pasi
daro 40,000. Valstija, kuri 
įvedė blaivybę, nepasirūpino 
suteikti jiems darbo. Kuo
met jų atstovai nuėjo pas 
gubernatorių Carlsoną, tai 
tasai pasakė, kad bravorų 
darbininkai ir bartenderiai 
gali eiti vieškelių taisyti. 
Argi tai ne pasityčiojimas 
ragint taisyti vieškelius 
sausio mėnesy?

Išmesti tiek daug žmonių 
ant gatvės argi tai ne žvė

TEIKIMAS PAGELBOS 
LIETUVIAMS, KELIAU
JANTIEMS PER JAPO

NIJĄ.

iia” tik “stikla-kita”, bet to- 
kiems pasitaiko ir gerai įsi
traukti. Kuopa, nenorėda
ma, kad nariai eitų į valdiš
ką teismą, išrinko trečiųjų 
teismą. Pasekmes buvo: 
suspendavimas ir braukimas 
iš kuopos, per ką už pusės 
metų kuopa neteko didesnės 
pusės narių. O kiek nesma
gumų turėjo panešti likusie
ji kuopos nariai nuo visuo
menės! Bet ar mažai tokių 
atsitikimų yra visoje L. S. 
Sąjungoje ?

Neseniai “Laisvėje” patė- 
mijau žinutę iš Škotijos, kur 
sakoma, kad L. S. S. D. B. 
kuopa nutarė bausti savo 
narius už pasigėrimą. Pas 
mus tas daryti gal dar būtų 
peranksti, bet visgi sąjun- 
giečiai ir kitos organizacijos,
turėtų j’cškoti būdų, kaip nes Baltijo: 
su girtuoklyste kovoti.

riškumas.
Aš sakau: nugriauki! ka

pitalizmą, tuomet ir su alko
holiu apsidirbsim. Čienioj 
vartojamas alkoholizmas 
blėdies nedaro. Visi genia
li ški vyrai, kaip Shake
speare, Paškin, Mickevič, 
Washington, Goethe, Schil
ler vartojo alkoholį. Ameri
kos. Edison taip-pat išgeria 
stikliuką kitą.

Fanatiški blaivininkai 
tankiausia būna didžiausi 
atžagareiviai.

Bartcnderys.

Rygoj kovojama su gir
tuokliavimu labai pasekmin
gai. Išvežta iš Rygos visa, 
kas tik turi savyje bent kiek 
alkoholio. Dar visai nese
niai čia galėjai gaut įvairių 
alkoholinių gėralų, bet da
bar—nebėra. Rygoje kovo
ti su alkoholiu labai sunku,

6 d. vasario įvyko įstei
giamasis susirinkimas San 
Francisco lietuvių draugi
jos. Apie organizavimą lie
tuvių draugijos buvo minė
ta ir anglų laikraščiuose,ku
riuose taip-pat buvo praneš
ta, kad Lietuvą patiko skau
desnis likimas, negu ' Belgi
ją. Žmonių susirinko daug. 
Valdyba šiems metams įs
linkta: pirm. J. Adams, sek.
K. Norkus, vice-pirm. J. Sa
višky, kasierium—V. Akri- 
mavičius, kasos glob. J.Doy- 
kus, J. Bolynskis ir J. Pa- 
gee. Maršalkos P. Adams 
ir Koblin. Drg. J. Pagee j- 
nešė, kad šalę mokesčių į S.
L. A. kiekvienas draugijos 
narys mokėtų 25c. į mė
nesį užlaikymui liet, dr-jos 
San Francisco. Pagal drg. 
K. Stasiulio įnešimą, kas no
rės galės prigulėti tik prie 
San Francisco lietuvių drau
gijos. Priimta. Praeis dar 
valanda laiko, kol buvusios 
Lietuvos Sūnų draugijos ka
pitalas pereis į mūsų drau
gijos iždą. Tuomet viskas 
bus sutvarkyta.

Laike susirinkimo į salę 
įeidavo po 1—2 žmones ir 
klausdavo:

“Is the Lithuanian Socie
ty here?”

Pasirodė, jog tie klausėjai 
buvo seni lietuviai, daugiau
sia Prūsų lietuviai. Ir taip 
žmonių priėjo pilna svetai
ne. Visi stebėjosi, kad San 
Francisco yra toksai dailus 
lietuvių būrys. Tarpe atsi
lankiusiųjų buvo ir baptistų 
kunigas Petraitis. Prūsų 
lietuviai ypač žingeidavo a- 
pie “Globos” draugiją, kuri 
šelpė Prūsų Lietuvos belais
vius. Kun. Petraitis žadėjo

Nėra to žmogaus pasauly, kuris neno
rėtų geresnio gyvenimo,' nėra to žmogaus, 
kuris negeistų rojaus ant žemes. Visiems 
mums miela ištaigingiau pagyventi, ska
niau pavalgyti, daugiau pramogų turėti. 

. Per amžių amžius žmonija veržėsi prie lai
mingesnio, giedresnio rytojaus, bet tasai 
kelias prie laimės yra gausiai erškėčiais iš
klotas.

Šioj gadynėj apie socialistus sakoma, 
kad jie kaip tik yra tais žmonėmis, kurie 
įsigeidė rojų ant žemės įvykdint, būtent nu
versti ponų valdžią ir pačių žmonių val
džią įkūnyt. Socialistai kaip tik yra tais 
svieto lygintojais, kurie tvirtina, kad nau
jas davadas, naujas susitvarkymas žmoni
jos tik tuomet teįvyks, kuomet patįs žmo
nės, visi tie vargdieniai rankpelniai, pradės 
savo protu gyventi. Tuomet, sako socialis
tai, vorams kapitalistams vietos nebebus ir 
jie sau sveiki turės liauties svetimu prakai
tu mite, žodžiu sakant, socialistu siūloma- 
sai rojus ant žemes tegalįs įvykti tiktai pa
čių darbo žmonių pastangomis, jų susipra
timu ir kova. Ir milionai darbo žmonių de
dasi prie socialistų ir diena iš dienos veda 
kovą už tą laimingesnę ateitį, už tą rojų 
ant žemės. Dangaus gi rojų socialistai pil
nai sutinka pavesti žvirbliams ir dangaus 
aniuolėliams...

net kasgi šioj gadynėj neturi savo 
išų? Turi jų ir socialistai. Vienu iš di- 
tusių socialistų priešų yra mūsų dvasiš-

MES TI KIM KOVOT 4.

;;(haš manau, kad nei 
Jki • tikras girtuoklis neisi 

reikšti savo nuomonę 
gėrymus.

Man teko

v ienas

daugely
S. V. Izyca, kun. Bimbos didmiesčių ir patilti darbi-

žentas.
Worcester, Mass.

Gert ar negert, būtų die- čio ir 
nos opus klausimas, 
mūsų žodis stotųsi kūnu ir 
gyventų. Bet (loja! Ne
smagu eiti į “kovą” su “šla- 
piaisiais”, žinant iš anksto, 
kad jie laimės tą “kovą”, 
tai yra, kad pasiliks jų pu
sėj teisybė praktikoj.

Lietuviai, kaip ir kitos 
mažiau civilizacijoj pakilu
sios tautos, netik kad mėg
sta svaiginančius gėrymus, 
bet ir daugybę visokių ligų 
gydo su pagelba degtinės. 
Todėl visai nestebėtina, kad 
didžiuma geriančiųjų šven
tai tiki, kad gerti alų ar 
degtinę esą sveika. Vėliaus 
gi mokslas apie sveikatą sa
ko, kad alkoholis labai ken
kia žmogaus sveikatai ir pa
taria netik alaus ir degtinės 
negerti, bet ir kavos ar ar
batos nevartoti. Kadangi 
kavoje ir arbatoje yra dide-

ninku gyvenimą. Daugiau
siai girtuoklyste priveda 
prie bedarbės, skurdo, šal- 

alkio. Pavyzdžiui: 
jrigu i (Jiicagoj, apie Madison St., 

irjyra keliatas saliūnų, kuriuo- 
Ne- se prieglaudą turi vien tik 

“šia- bumeliai. Jeigu saliūnų ne- 
tuomet, be abejonės,

t i darbą ir liuesą laiką pra
leistų knygynuose ai’ kitose 
į. taigose.

Jeigu norite persitikrinti 
svaiginančių gėrynei vai
šiais, tai pradėkite panedė- 
liais lankytis Į koltus ir tuo
met pamatysite, kad ten tei
siama daugiausiai girtuok-

Tiesa, jeigu kokioj nors 
valstijoj tampa panaikinti 
gėrymai, tai tas jokios nau
dos neatneša, nes ten atsi
randa slaptos smuklės, ku
rios dar labiau išnaudoja 
girtuoklius. Bet męs priva
lom kovoti, kad svaiginan
ti gėrymai būtų panaikinti

na įvairius bealkoholinius 
pėrimus, kuriuose vra dalis

prisieina patirti, 
turi saw i alko!
Pasirodė, Kad Lokio gėrimai 
su alkoholiu. Dėlei to ir i.ž- 
c’Irau 4n Rygon įvežti apy
niai.

vos vargus Amerikos vokie
čių laikraščiuose.

Susirinkime- susipažinome 
■< su tokiais draugais, ku
rine ; 1 girdėjome sakant

mitin-
t uose.

lietuviu

Nemažai žmonių geria 
vien tik dėlto, kad jiems 
linksmiau įsigėrus, jie tada 
“užmiršta savo vargus ir

kovoti, kad Suv. Valstijose 
visuotinu » balsavimu būtų 
panaikinti svaiginanti gėry- 
mai. Kuomet tas įstatymas

Kun. M. X. Mockaus pra
kalbos prasidės mūsų apie- 
1 lokėj šiaip: 20 vasario Mi
nersville, Pu., 7-tą valandą 
vakare svetainėje “Opera 
House”, kalbės kelis vaka

Hazleton, Pa., 25 d. vasa
rio vakare svetainėjcUnion 
Hali, 43 W. Wyoming St.

rio, 1 ir 2 d. kovo. Girard
ville, Pa., 3 d. kovo, Shenan
doah, Pa., 5 d. kovo. M(..Car
mel, Pa., 7 d. kovo.

mūsų apielinkėje apie 8 d. 
kovo, dėlto yra proga Liu- 
zernės ir Lackawannos pa
vietams surengti; dabar yra 
parankiausia gauti kalbėto
jas. Kurie draugai norit 
rengti prakalbas kun. M. X. 
Mockui, greitai atsišaukit.

Užbaigęs Pennsylvanijos
valstiją, Kalbėtojas aplankys 
New Jersey, New Yorko ir 
Conn, valstijas; taip paran
kiausia išpuls rengti marš-
rūtai.

Su užklausimais kreipki-

J. Ramanauskas,
249 So. 4th St.,

Minersville, Pa
Kas nori rengti kun

ciiome, Cbo ju.machi, Jokoh 
ma. Japan), fenais

apie kurias kalba anas Buenos Aires vys
kupas, buvo tai indijonai. Katalikų bažny
čia ilgą laiką svarstė ir galvojo, ar indijo
nai turi dūšią. 1538 metais popiežius Povy- 
las' III šaukė Ryman extra suvažiavimu 
bažnyčios piliorių, kad išrišus tą opųjį klau* 
simą apie dūšios buvimą indi jonuose. Baž
nyčios galvinių nuomonės pasidalino. Da
lis kardinolų ir vyskupų tvirtino, kad indi- 
jonams trūksta išminties dalyvauti bažny
čios apeigose ir sakramentuose. Kita baž
nyčios kunigaikščių dalis sakė, kad Kristus^ 
kybodamas ant kryžiaus, neatpirkęs indijo* 
nų, nes apie juos tuomet nieko nebuvo žino
ma, kadangi Kolumbus tais laikais dar ne-? 
buvo Amerikos atradęs. Ilgai galvojo, ilgai 
svarstė bažnyčios didikai ir galų gale 
vistik rado išėjimą iš to keblaus padėjimo. 
Atsiminė, kad apaštalas Tamošius buvo 
Azijoje, na tai per Chiniją galėjęs pasiekti 
ii- Ameriką . Tuo būdu apaštalas Tamošius 
buvo apšauktas indijonų apšvietėju.

Taip tai ir tapo apskelbta, kad indijo
nai turi dūšia.

Galite suprasti, kaip bjauriai turėję 
elgties su nelaimingais indijonais jų ponai 
ispanai ir portugalai, jeigu dvasiškija taip 
ilgai dvejojo apie dūšios buvimą tuose pa
klusniuose verguose.

Paraguay tapo užkariautas 1536 me
tais. Jį užkariavo ispanas Aivaro Nunec. 
Tais laikais Paraguay‘uj gyveno įvairios 
indionu tautelės 
buvo guaranisai. 
vinu- i tautelė,
primityve žemdirbyste. Kitos indijonų tau
telės žemdirbyste neužsiėmė. Ispanams 
gana greitai pasisekė sutraukti guaranisus 
j 40 sodybų (pueblos) ir jie užsiėmė įvai
riais laukininkystės darbais. Indijonai, is
panams valdant, buvo pusiau laisvi, pusiau 
vergai. Jeigu indijonai geruoju nesikėlė į 
pueblos (sodybas) ir nenorėdavo pripažinti 
ispanų valdžios viršininkystę, tuomet juos 
varu priversdavo susispiesti į bendrijas ir 
gyventi prie daikto. Pueblo savyvalda bu- 
bo sekančiai suorganizuota: viršininkas va
dindavosi kaciku; jį paskirdavo vyriausiu 
valdininku. Majorą (alkaldą) ir jojo tary
bą (cabilde) rinkdavo pueblo’s visuomenėm 
Visi indijonai vadindavosi mitayos, kas 
reiškia, pusiau arendatorius. Jie turėdavo 
dirbti savo ponams tik du mėnesiu į metusr 
o visą kitą laiką buvę laisvi, galėję darytį 
ką norėdami. Moterįs ir vaikinai ligi 18 
metų, seneliai virš 50 metų, o taip-pat ka
rikas, jo vyresnysis sūnus ir tarybos nariai 
neprivalėjo lokio darbo atlikti. Jie buvę Vi 
siškai laisvi.

(Tolinus bus.). H

iš kurių skaitlingiausia 
Tai buvo labiausia išsila- 
Dalis guaranisų užsiėmė

žmonės galį priderėti j socialistu partiją. 
Veik visų tikėjimų kunigai prie kiekvienos 
progos prikaišioja socialistams, kad šie ne
dorėliai tesirūpiną tik pilvo reikalais, esan- 
tįs pačios blogiausios rūšies materialistai. 
Socialistų mokslą kunigai vadina menais, 
tuščioms svajonėms ir blėdingu išmislu. 
Kunigai gązdina žmones, kad jeigu kuomet 
nors, gink dieve, įvyktų social i stiška tvar
ka, tuomet būsianti baisesnė vergija, negu 
caro katorgoje. Kunigai baugina svietą 
baisiu paveikslu socialistiškos gadynės. Jie 
skelbte skelbia, kad socializmui įvykus visi 
žmonės bus sulyg \ ienos micros nušlifuoti, 
visi lygiai barščius srėbsią, kazarmėse gy
vensią, vyrai gi bendras pačias turėsią. 
Tuomet išnyksią? ypatiškas sumanumas, 
talentai, pasišventimas ir visi žmonės .pąž. 
virsią į tinginius—Molio Motiejus. Ir dar 
visokių nebūtų dalykų pasakoja kunigai a- 
pie tą socialistų rojų.

ny tinę 
miniai ?

vyriausybe plačiajai darbo žmonių 
kokius vaistus žmo
gų rieji?” .

\ icV‘i TV i 'i « i 11 i < > lln.

K u iri siūlo 
•;.i teikia tie 
.da litr ui jin 
restaura re <

ingai naujins pasaliu 
kiu išrūdys tasai ku-

n igų pa n a u j i n tas pas 
Apsakymą tan 1.1 

nigų jėzuitą įsteigtoji
inn suteikia ku-

gana didelė šalis pie- 
i šalvie kataliku ku-

greta nigams jėzuitams pasisekė veik per |

stoja ir lietuviai. Tiems at
eiviams, bėgantiems iš Ru
sijos, mūsų draugija teiks 
pagelbą. Męs teiksime 
jiems informacijų ir reikale 
j n e džia gišką pagelbą.

K. .Norkus.

LAIVAKORTES 
|j parduoda ir 
; I 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.,

Valstybinis Bankas
KjrcipkltSa r&Stn ar ypatiikal.

ra šimto metų palai

gybę ir žemiau męs parodysim, kokia buvo 
ta jų lygybė. Ten, kunigams jėzuitams val
dant, buvo patsai tikrasai “rojų ”, nes žmo
nės tik poteriaudavo, dirbdavo ir pasnin
kaudavo. Kokio gi gėrėm! > idealo Ir be-

Jėzuitai įkūrė savo valdžią Paraguay’- 
uj 1610 metais, tai yra daugiau, negu prieš 

Jie buvo žmonių viršininkais ir 
Jie buvo jų kūno ir dvasios 
Tadgi, pąsižiūrėkime, kaip

anuomet katalikų dvasiškija lygino svietą.

300 metų, 
mokytojai

rovylas Laiargas savo rašte apie rara- 
guay’aus eksperimentą. Visųpirmiausia ji 
parodo paveikslą to visuomenes sutvarky
mo, prie kurio eina katalikų bažnyčia. Ant
ra puse vertus, ji yra vienu iš įdomiausių 
socialių bandymų, kuomet nors darytų”.

Tąją jėzuitų respubliką vieni gyrė ir 
į padanges kėlė, kiti niekino. Taip, Buenos 
Aires vyskupas don Fedro Faksardo savo 
laiške Ispanijos karaliui Pilvpi rašo sekan-
čiai apie Paraguayans indijonus, kuriuos 
valdė jėzuitai: “Tose tautelėse viešpatauja 
tokia nekaltybė, kad per visus metus nepa
pildoma, kaip man rodosi, jokios mirtinos 
nuodėmės; dvasiškijos budėjimas ir rūpes
tingumas neleidžia įvykti nuodėmėms”.

Skaitytojai nusimano, kad tautelės,

rauja Lietuviška Ceitunga” (Tilže- 
pranešusi, kas daroma Didžiojoj Lietu- 
št loiri-o ako:

, kad tuomet, kada masko- 
ūsu įpuolę, mūsiškius su savim 
radėjo, Didžiosios Lietuvos žmo- 
i buvo, kurie mūsų išvilktuosius 
juos, kiek galėdami aprūpino,, 

m. kad ir mūsų lietuviai dabar 
lietuvius prisiimtų ir taipojau 
i r ūgiu tų. Tai būtų labai svar- 
<awmūs vertas darbas”. Tai ro- 
lirmas lik bus paraginimas pa- 
tujojoj”, kad šelpti Didžiosios 

1/ietuvos lietuviu.-.

11 a i

Piadžiugkie siela, paliauk liūdėjus; 
Kamgi tau skęsti tamsos bangoj? 
Skrisk i dm danei * A. * j ieškok idėjos, 

nerkis dainoj.
Kam gi kentėti, 
Kam gi liūdėti,
Jog tan skaistėja senas dangus. 
Geriau< augštybių ertvėu išlėkti 
Ir ten rankioti meilės žiedus. 
Jeigu ant žemes mažai y r vietos, 
Jei didžios kančios žeidžia tave,
Visos grožybes krauju aplietos 
Kasdien užmigdo kančių sapne — 
Tai neliūdėkie,

Kur spind’ ramybė tyra, šventa, 
Drauge su saule skaisčiai spindėkie

Saulės Brolis.

VISIŠKAS SUSINĖSIMO SUTRUKIMAS 
ARCHANGELSKE.

Iš Bucharesto praneša: Rumunijoj 
prekybos minister!?, pasiremdamas Anglį* 
jos ambasados pranešimu, skelbia, kad dė* 
lei labai didžio susikimšimo prekiųų Archan* 

esąs pasi* 
liovęs; ir ten gulinčiųjų prekių negalima e- 
są nė perkrauti, nė tolyn gabenti. Todėl 
ambasada nepataria išduoti gvarantijos 
laiškų prekių užsakytojams iš Anglijos.

(Archangelsko uostas jau užšąlo ir da
bar prekyba keliems mėnesiams visiškai 
nutils).

visas susinėsimas

; š'?‘J įž



i

i

v- ■

LAISVI

Knyga
Gydytojas pridėjo trūbutę prie plikos 

ligonio krūtinės ir pradėjo klausytis: dide
le nenormališkai išsivysčius širdis, nelygiai 
plakė. Tai buvo tokis baisus, neužginčija
mas paveikslas artimos mirties, kad net gy
dytojas, palingavęs galvą, pamislino: “vis-

mų; tas labai jums kenksminga! Tikiu, tu
rite pavojingą darbą?

—Aš rašėjas,—atsakė ligonis ir nusi
šypsojo.—Sakykite, ar kenksminga?

Ikokią 15—20 metų pragyvensite, ar užteks? 
—nubaikavo gydytojas ir, iš prigimties 
gerbdamas literatūrą, mandagiai pagelbėjo 
ligoniui apsivilkti marškiniais, Kuomet 
kasėjas apsirėdė, veidas jo truputį pamėly
navo ir jokiu būdu negalima buvo atspėti 
ar tai jaunas, ligujistas vyras, ar tai ener
giškas senelis. Lūpos jo šypsojosi malo
niai, sykiu su kokiu tai neužsitikėjimu.

—Širdingai ačiū tamstai už viltį—atsa-

Įima padėti pinigus; pagaliaus surado vie
telę ant staliuko, tarpe knygų. Ir tenai pa
dėjo seną, suraukšlėtą, nusitrynusią nuo il
go vartojimo trirublinę. “Dabar jau naujų, 
rodos, nedaro”, pamąstė sau gydytojas, žiū
rėdamas į popierinę trirublę ir kasžin kodėl

Už kokių penkių minutų gydytojas 
klausė jau kitą, o rašėjas, merkdamas akis 
nuo žiedrių saulės spinduliu, žingsniavo 
gatve. Atsiminė gydytojaus žodžius: “20 
metų”—rodos, meluoja; penkis, keturis dar 
būt panašu į teisybę, bet dabar... Reiškia, 
man reikės greitai mirti? Baisu ir kaip 
baisu, bet.... Jisai pakėlė akis į dangų: 
saulė atrodė tokia maloni, jaunutė, taip ža
dino gyventi! Rašėjas pamiršo verdiktą ir 
pilnas saldžių svajonių žingsniavo tolyn.

Rankraštis buvo pusėtinai storas; bai
sybė lapų; ant kiekvieno lapo apie 25 eilu
tės; kiekviena eilutė—dalis rašėjo sielos.

ranka, paskui dviem, bet, negalėdamas, nu
sispjovė ir sako:

—Štai nuneškie šitas knygas šiuom 
adresu. Paduoda lapą popieros, kuris paro
do adresanto gyvenamą vietą.

Vaikiukas pastvėrė abiem rankom, bet 
pakelti negali.

—Skubyk!—pyksta senelis.
Vaikiuks išnyksta ant gatvės tarp mi

nios žmonių.
Eidamas šalygatviu Jonukas užgauda

vo iš netyčių publiką; jį nuvijo ant vidurio 
o atvės, kur buvo pilna minkšto balto snie-
go. Rišulis graužė sprandą ir jisai vos ga
lėjo eiti; vežėjai visokiais žodžiais plūdo. 
Jonukas prisiminęs, kiek jam dar lieka eiti, 
net nutirpo iš baimės; jam rodėsi, kad jisai 
jau tuoj mirs. Numetė rišulį nuo pečių ir 
pravirko.

—Ko verki, mažiulėli?—Paklausė kel
eivis. Greitai susirinko būrelis žmonių; 
tuojaus atsirado policijantas, pasišaukė ve
žėją ir nusivežė Jonuką su rišuliu policijos

—Kas ten?—rūsčiai paklausė viršinin
kas.

—Nepakeliama našta.—atsakė polici
jantas ir pastūmėjo Jonuką priekyn.

Viršininkas pasiraivė minkštoje sėdy
nėje ir uždavė keliatą klausimų: “Kas? Iš 
kur? Vardas, pravardė? Jonukas atsake:

—Mane ponas siuntė nunešti knygas, 
bet aš nepakeliu.

Viršininkas, raivydamasis, priėjo prie

rė: “Oho! Popiera, kurioj buvo suvyniota

—Ei, eik šią!—pašaukė Jonuką virši
ninkas.—Perskaityt.

—Aš nemoku.
Viršininkas nusijuokė: “Cha, cha, cha”.
Atėjo sekretorius, pūstelėjo į Jonuką

cha, cha.

Detroit, Mich.

KAS DAROSI INDIJOJE.
“V m praneša iš Kons-

MOTERIMS NAUJIENOS
darbininkėm negali darbo 
atlikti. Yra viltis, kad bosai 
turės darbininkių reikalavi-

Korespondentas.

ROCHESTER, N. Y.
Vasario 5 d. “Lietuvaičių 

Kliubas” statė ant scenos' 
vieno veiksmo komediją 
“Tarnas Įpainiojo”. Sulošta 
labai gerai. Po teatro Jieva 
Žilinskiūtė sulošė monologą 
“Moteries Nuomonė”, kurį 
atliko labai gerai. M. 
Giedraičiu te ir A. Orlauskas 
sudainavo labai gerai duetą 
‘ Eikš čionai graži mergai
te”. Juodu publika iššaukė 
antrą syk. Grąjino ant

padainavo.
22 d. vasario bus teatras 

ir balius Birutės L. M. P. S» 
8 kuopos. Geistina, kad 
publikos kodaugiausiai atsi
lankytų.

M. M. S. Našlaitis. 4

korneto.
Nors Rochesterio moteris 

dar neįstengia sutverti L.M. 
P. S. kuopos, bet visgi dar-

no.

PHILADELPHIA, PA.

KALNAKASIAI PRITA
RIA MOTERIMS. I

Kalnakasiai buvusioj savo 
konvencijoj Indianapoly 
svarstė klausimą apie sutei
ki imi moterims lygių su vy
rais teisių. Kalnakasių de
legatai pritaria sufragisČių 
judėjimui ir pasižada jas 
palaikyti. Jie ragina nenu
stoti vilties, kad jos šįmet 
keturiose valstijose pralai
mėjo, bet varyti savo darbą 
pirmyn. . . ;

bos, kurias parengė Lietu
vių Moterų Progresyviško 
Susivienyjimo 11 kuopa ir 
Lietuvių Keliaujantis Kny
gynas. Kalbėjo kun. M. X. 
Mockus. Kalbėtojas nuosek
liai ir faktais paremdamas 
nurodė, prie ko veda šian
dieninis kunigų mokslas ir 
jų dora. Vyčių generolas 
p. Borisas užklausė kalbėto
ją, kodėl jis katalikus prily
gina prie keturkojų, kadan- 

1 gi keturkojai neturi dūšios, 
j o katalikai ją turi. Kalbėto- 

_ ,. J į jas atsakė, kad katalikai pa-
uzgancdinta moterų j įys šaukiasi prie keturkojo, nes los; fkino- onvmn i •• v . ,

Diena iš dienos laukiama pribūnant Amerikon ger
biamosios Žemaitės. Tos rašytojos vardas didelei dau
gumai mūsų skaitytojui yra žinomas.’ Kasgi bus neskai
tęs Žemaitės paveikslų, sodžiaus vaizdelių ir puikių 
apsakymėliii iš kunigų gyvenimo?

Žemaitė yra netik gabi beletriste. Ji yra ir uoli vi
suomenės veikėja,publicistė ir uoliai dalyvauja Lietuvos 
moterų judėjime. Męs girdėjome, kad Lietuviu Motoru 
Progresyviško Susivienyjimo Centro Valdyba nutarė 
parengti Žemaitei didelį maršrutą. Iš to nutarimo

tantinopolio:
Sulyg paskiausiųjų pranešimų apie su

judimus bei maištus Indijoje man yra ši
taip išsitaręs vienas labai prityręs žmogus: 
Įstabiausias išrodo pranešimas apie brūzdė-

v 'J 
kad neramumas jau yra pasiekęs ir Dekano 
šalį, kuri ligšiol laikėsi šalyje nuo maišto. 
Haiderabado nizamas yra vienas pakieki- 
nančiii Anglijos vasalių. Paskelbus šven-

lapus; ant jo kelių sėdi jauna moteriškė ir, 
prispaudus jo kietą suvytusią ranką priesa- 
vo lūpų, bučiuoja, bučiuoja... Jos gausios, 
karštos ašarėlės vilgo suvytusią ranką ir 
juo Jauną malonų veidą.

—Neverk, mano mylimi, negerk, —ramtis Haiderabad’e, kurie aiškiai liūdyja
maldavo jisai,—nėra už ką, neverkie, širde
le, nereikia.

—Tavo širdis.... O, liksiuos! viena, vie
nintelė tarp viso pasaulio. Viena, o Dieve, 
Dieve!

veninio draugės galvą ir prataie 
—Žiūrėk.—Ašaros neleido i;

na po kitai, tarsi ežero i

širdi

ios gy-

jo j•i guu mos vie

Štai mano
.I.X 1

met bemirštantis jaunas žmogų- 
venti savo parašytoje knyp 
reikalinga gyva, jaut 
visuomet būti su juomi drauge, jaus 
gyvą, karštą širdį, bet ne apmainyti 

jauni, seni J

je, Jai i 
irdis, jai nori

šios knygos, 1
dori, paleistumiai, turčiai ir tie, kuriem ai-j 

nuolat klibina duris...
Knygą jau Vadinosi ji

“Apgynimui nuskriaustųjų”. Raidžių sta
tymo darbą pasidalino po kavalkelį ir kiek
vienas dirbo savo pa skirtą ištrauką, kuri 
tankiai prasidėdavo nuo pusės žodžio. Pa- 
veizdan, vienam teko tik pradžia žodžio 
myliu “my”! bet tas nieko nekenkė, kadan-

vi

kimus atydos

TIK MOTEIUS GALI IŠ
GELBĖTI.

ci ammuniciją.
“Humanite” praneša, kad

Niekur taip smarkiai mo- Francijos valdžia esanti ]a- 
terįs nekovojo su valdžia už-'tai 
suteikimą jom lygiui su vy-’dai

jausmus, kuriu dauguma yra muamedonai. 
lis tuo norėjo pasidabinti prieš anglus, kad 
sustiprinus silpną savo viešpatavimą. Bet

leikėio bijoti žmonėms pasirodyti. Męs 
gauname puikių žinių/ šiandien visojo 
Indijoje žino, kad susinešimas Berlvno su

; i Kian
. savo antį •

—pratarė vienas ir susiraukdamas iš pik
tumo, uždėjo delną ant akių. Kitas—juti

raides ir niūniavo liūdna dainuška. Jos 
monotoniškas motyvas, pilnas nežinomo il
gesio, turėjo didelį panašumą į vėjo šlamė
jimą rudens laiku. Kiti gi smarkiai, lyg 
automatai, dirbo. Prie kiekvieno degė c- 
lektros lemputė. Ten, tolinus, per duris

Knygų galybes, užkrauta visi kampe
liai, jų pilna net dvejuose užpakaliniuose 
•kambariuose. Didelių ir mažų. Iš visų, 
rodos, veržiasi ant laisvės užrakintos tei
sybes žodis, žodis šaltas, teisingas. Praži
lęs senelis su kuo tai kalbasi per telefoną 
ir užbaigęs, šaukia: “Jonuk!” ir, kuomet 
pastarasai švystele tarp durų, senelis grū-
moja pirštu ir sako:

—Kiek gi kartų reikia tave šūkaut. 
Žiūrėk!

Vaikiščias išsigandęs mirksi akimis; 
senelis jau nusiramino. Stenėdamas iš
traukė rišulį knygų, bandė pakelti viena

USj(

.ielija pradės vyKinti toli savo sic- 
> pienus, tai visi indai pasikels prieš

DARO DARGI ŽMOGAUS SMEGENS 
OPERACIJAS.

Pastarasis Paryžiaus gydytojų akade
mijos posėdis pakėlė tarpe, gydytojų didį 
bruzdesį. Gydytojas drs. A. Guepinas rodė 
kareivį 22 metų amžiaus, kuriam jisai vasa-

Ligonis jaučiasi

smegenų į sužeistąjį ne taip kenksmingai 
atsiliepusi, kaip tai atsitinką atveriant kau- 
kuolę pašalimi skauduliams iš smegenų 
ir prie tokių operacijų;.jo būdu veikiant, 
smegens netrukę vėl atgauna savo normalį 
veikimą. Guėpino pranešimas, rodos su-

peravimą smegenų; todėl akademija pasky
rė vieną savo draugų, ištirti Guėpino opera- 
vimo būdą. — Gal Guėpin’as padės savo 
operacijos būdu aniems francūzams, kurie 
dar vis tebešvajoja apie Vokietijos išdras- 
kymą.

NUBAUSTAS REDAKTORIUS.
Laikraštis “Novoje Vremia” N 14,265 

nuo lapkričio 25 d. (gruodžio 8 d.) rašo: 
Petrapilės kariumenės apskričio pirminin
kas paliepė, kad redaktorių laikraščio “Ve-
černeje Vremia”, W. A. Suvoriną, pabaus
tų 3,000 rublių kuopos arba, jei neužsimo
kės, 3 mėnesiams kalėjimo, užtat,- kad jis 
1,309 savo laikraščio numeryje spalio 23 d. 
buvo įdėjęs straipsnį “diena iš dienos”, ne
siklausęs cenzūros.

joj. Ir kokių priemonių jos 
nesigriebdavo, kad tik pri-

nriešinosi moterų kovai.
L'

■u judėjimo nesimato, 
. valdžia, kuri pirmiau mo- 
eris persekiojo, šaukiasi jų 
mgeibus iv tikisi, kad tik 
os gali Šalį išgelbėti nuo pa--

Neseniai valdžia organi
zavo moteris, kad jos užim-

karės lauko bei kariumenėj 
Moterįs pradėjo dirbti net 
ammuniciją. Dabar ta pat! 
valdžia labai susirūpinus

dirbą, negu vyrai.

savo talkini i
kam:

Imantai 
dll. Št:

balais, tik, su
visai kitokiu bū-

rogrado teismo rūmuose 
buvo teisiamos tris Rygos 
dirbtuvių darbininkės, bū
tent L. Bojar, P. Berca ir

tai, kad 9 d. sausio, 1915 m

šaukimus, išleistus paminė- 
ant ^ruvkiojo Nedėldie- 

nio. Iki teismo jos išsėdėjo 
L po 11 mėnesių. K. Prauda

Ateina pavasaris, reikia už- r. . L •
siimti lauku apdirbimu, o j .siav\ c P11.es.1 <ai a1^ 
darbininku trūksta. — ^siaučia ir liuke kares.

V Ten moterįs turi lygias su

nes jie muša sau į krūtinę 
ir sako: “Avinėli dievo, ku
lis naikini griebus svieto”

simų neuždavė.
♦

* $

io su 
m a is.

kon-

įvairais pamargini
Ihoras sudainavo ke

[MOTHER, JphEŠl
“Motina” Jones dabar 

randasi New Yorke ir pade
da siuvėčkom jų kovoje su

RED. ATSAKYMAI.

a.— “Brokas Senmergių” 
s išėjo spaudai netinka,nes perdaug 
ūtė ir Lvia “riebumų”.

Palec-; Dvasiai šventai, Pittsburg, 
Para jus Pa.—Talpiname anksčiau
kvarte-1 gautą. Atleiskite, kad nega- 

tas padainavo. Buvo skrajo-jlCjom sunaudoti, 
junti krasa su dovanomis.

kiūto deklamavo.

Publikos buvo apie 200. 
Pelno taipgi liks.

J. N au neikti i, Cleve- 
)hio.—Tik tu aukau

tojų pavardes talpiname,jei-

nigus gauname; kitaip ne-

rūpintis, kad iki pavasariui 
suorganizavus visas mote
ris, kurios gali dirbti ir pa
vasary pasiuntus jas laukus 
apdirbinėti. Ministeris ma
no, kad tik moterįs gali An
gliją išgelbėti. Mat, jeigu 
laukai pasiliks neužsėti, tuo-

m.uose ir trankytis Sibiro 
t v ruošė. Aš.v

LAWRENCE, MASS.

J. Šidlauskui, Cincinnati, 
Ohio.—Apie tos kooperaci
jos iširimą jau buvo rašyta.

Nuvargusiam, Waterbu- 
iiy, Conn.—Apie tas prakal-

CHICAGO, ILl

kin firmoj.
30 d. sausio išėjo į streiką

M. 1\L Riee-Herman iš New
Miškinis, Aberdeen, Wash» 
-Tamstos žinutė apie “gė

Kalbėtoja daugiau-, j asirdį” spaudai netinka.

mą moterims organizuotis

*
* *

Francijos valdžia tikisi,

Mat, vyrai kariaus su prie
šu, o moterįs dirbs ammuni
ciją ir palaikys visą viduri
ni judėjimą. Jau dabar,

ra štiš “Humanite”, tai 110 
tūkstančių moterų dirba 
ammuniciją. 40,000 moterų 
paskutiniais mėnesiais suor- 

I ganizuota i • pristatyta dirb-

mos moterišku drošiu siuvė
jos. Trįs mėnesiai atgal šioj šiai

žmonių buvo neperdaugiau- 
itsilankė tik tie, kurie

visuomet lankosi. Kadangi 
mūsų mieste ji pirmu kar-,

mojo, nes pirmiau dirbdavo

ir ant 10 nuošimčių pakėlė 
algas. Dabar vėl bosai nu
mušė tą dešimtį nuošimčių,

lę, per tai darbininkės ir iš
ėjo į streiką.

Streikas eina gerai, nes 
tik kelios merginos streik- 
laužiauja, bet firma su tom

pamarginimų. Orkestrą pa-: 
griežė , Liaudies choras su
dainavo keliatą dainelių ir 
R. Kuklienė padainavo, Jan- ,1

piano ir J. Tuidokukas pa- 
griežė ant smuiko. Ant galo 
dvi mažos mergaitės, D. Ja- 
sinskiūtė ir O. Puodžiūtė, 
pritariant pianui, puikiai

PATARMĖS MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus 

r»ARAŠC M. H. SANGER • J 

(šų pnvoik.laiii

LARAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI 
KNYGA. Kfb.

Reikalavimus ir pinigus siųskit Aiuo adresu;
J. STROPUS, t

6 Loring St, So. Boa ton, Mase.
Pinigu* geriausioj siųst money orderiu, bet 

kam tas neparanku, gali siųst pačtoe marktai*.
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KORESPONDENCIJOS
geriau pasakius, koliojimą 
ir bėgti šaukt policiją, kad 
sustabdžius žmones nuo juo-

Dabar “Mirtos” choras

Išpeikęs socializmą ir uni
jas, pradėjo girti šv. Juoza
po Sąjungą. Užsimindamas 
apie darbininkų išnaudoji
mą, tuojaus, kaipo faktą,

gana daug. Aukų surinkta 
įvairiems fondams $42.81.

PITTSTON, PA.
7 d. vasario, einant namo,

Atydai Lietuvių
THOMAS, W. VA.

) Čia lietuvių randasi ne
mažas būrelis. Jie visi dir
ba anglių kasyklose, nes ki
tokių darbų nei nėra, apart 
anglių kasyklų. Uždarbiai 
labai menki ir jeigu pasitai
ko šiek-tiek daugiau uždirb- į tam 
ti, tai ir vėl kompanijai rei- • 
kia atiduoti. Mat, kompa
nija užlaiko valgomų ir ki
tokių daiktų krautuves ir 
darbininkai privalo iš tų 
krautuvių viską pirkti, per 
tai ir vėl viską iš darbinin-

. kų išlupa. Pirmiau kompa
nija UŽ priliodavimą karo | 
anglies mokėjo $1.21, dabar 
gi truputį karą sumažino, 
bet už tai kainą numušė net 
iki 75c. Didžiuosius karus 
pradeda visai naikinti. Mat, 
su mažaisiais geriau darbi
ninkus išnaudoja. Tiesa, nuo 
15 d. sausio kompanija neva 
užkėlė po 2įc. ant karo, bet 
tuo nacių laiku krautuvėse 
pakėlė kainas ant visų daik
tų. Pavyzdžiui, pirmiau už visai neužsiima, 
degtukų dėžutę mokėjom po L. S.J

su rengimo prakalbų, bet 
paskui griežtai nuo to atsi
sakė. Tuomet aš buvau pa
davęs sumanymą, kad drau
gai sudėtų po kokį dolerį ir 
surengtų privatišku būdu 
prakalbas, bet ar daugelis 

sumanymui pritarė? 
iT. M. D. kuopos viršininkai 
visiškai nuo to atsisakė, bet 
pradėjo mus kalbinti prisi
rašyti prie kuopos.

Na, ir už tokius darbus 
nori, kad juos per laikraš
čius girtume.

Ip. Kuliackas.

CARNEGIE, PA.
Čia lietuvių randasi nema

žas būrelis, tarpe kurių ran
dasi trįs groserninkai ir 
vienas saliūninkas. Drau
gysčių! yra sekančios:.S. L. 
A. kuopa, šv. Antano drau
gystė, A. P. L. A. ir L. S. S. 
108 kuopa. Visos draugys
tės, išskyrus L. S. S. 108 
kuopą, apšvietus platinimu

S. 10S kimpa suren-
6c., o dabar mokam jau po gė dvejas prakalba
7 c. Darbininkai, matyda- bėjo kun. M. X. Moc
mi, kad negali pragyventi, 
apleidžia šią vietą ii' važiuo
ja kitur darbo jieškoti. Li
kusieji pradėjo reikalauti 
didesnės mokesties. Kadan
gi kompanija jų reikalavi
mo neišpildė, tai kasyklų 
N23 visi darbininkai su
streikavo. Kuo tas streikas 
pasibaigs, tai sunku pasaky
ti. J. S.

kurie 
drož- 
kuni- 
Sykį

MONTELLO, MASS.
Mūsų “karštuoliai”.

Pora metų atgal vietos 
socialistų kuopa turėjo to
kius “profesorius”, 
veik kas nedėldienis 
davo prakalbas apie 
gus ir jų gaspadines.
L. Pruseika per savo prakal
bas pasakė :“Tie karštuoliai, 
kurie be jokio pamato plūs
ta kunigus ir tautiečius, ne
bus pastovus socialistai”.

Ir štai tie Pruseikos žo
džiai jau išsipildė: Tūlas 
Ealionis, buvęs “karšt 
“socialistas”, dabar diev 
žino, kuo paliko. Toli;) 
“profesorius” F. Dana it 
kuris pirmiau mušdavosi

. Mockus. Pir
mos prakalbos buvo 25 d.
sausio temoj “Kodėl Rymo 
katalikai neapkenčia socia
listų?” Antros prakalbos 
buvo 31 d.sausio temoj “Kur 
yra pragaras”.

Abudu vakaru publikos 
tiek prisirinko,kad net suolų 
neužteko. Kalbėtojas publi
ką užganėdino išskyrus ke
lių, kurie negalėjo' ramiai 
sėdėti ir vis judėjo. Per a- 
budu vakaru literatūros 
parduota už $5*.3O. Aukų 
surinkta padengimui lėšų 
$5.34.

širdingą ačiū tiems, kurie 
aukavo ir kalbėtojui, kad 
jis taip aiškiai ir supranta
mai išdėstė dvasiškių darbe
lius.

MONTELLO, MASS.
22 d. sausio buvo koncer

tas Mokslo Draugystės cho
ro. Reikia pripažinti, kad 
koncertas iš visu atžvilgiu

s Pirmiau šį chorą mokino 
^'vargonininkas, bet didžiuma 
j'choro narių buvo juomi ne- 

krūtinę ir sakydavo, kad jis! užsiganėdinę, nes jis norėjo 
iki mirties bus ištikimu so- visą 
cialistu, dabar jau sako tu- niu. 
rįs parašęs referatą prieš i dė mokytoju p. 
socialistus ir sukritikuosiąs I fis tame amaU 
socialistų teoriją. Tik, ma
tyt, tam profesoriui dar ne
užtenka medegos, kad ga
lėtų surengti referatą.

Greičiau p. D-ti su savo 
referatu!

Paskiaus vėl A. Vaitkus, 
kuris pirmiau iš didelio 
“karščio” draskydavo “Atei
tį”, dabar jau rašinėja į ją' samdyti mokytoju M. Pet- 
korespondencijas ir net iš-1 
vadina tuos tėvus neišmanė
liais, kurie stengiasi savo 
vaikus auklėti laisvoj dva
sioj.

Tuomet choras nusam-

buvo prasilavinęs. Pagaliaus 
ir jis apleido chorą ir išva
žiavo pas kun. Mickevičių 
vargonininkauti. Kada cho
ras paliko be mokytojaus, 
tai jo priešai nežinojo nei 
kaip džiaugtis. Mat, jie ma
nė, kad choras jau pakriks. 
Bet štai choras nutarė pa-

šv iesa.

NIAGARA FALLS, N. Y.
“Laisvės” N7 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija, 
kurioje Ten Buvęs peikia 
korespondentus, kad jie nie
ko daugiau neveikia, kaip 
tik nupeikiančias korespon- 
cijas rašinėja. Ir, kaipo 
faktą, pasako, kad 1 d. sau
sio T. M. D. kuopa surengė 
vakarą.

Bet ką nuveikė surengda
ma tą vakarą? Gėrė per vi
są vakarą ir net aukų n e pa
rinko sušelpimui nukentėju
sių nuo karės.

Kada keliatas ypatų susi
žinojo su Ročešterio drau
gais ir norėjo sykiu su T. 
M. D. kuopa parengti Moc
kui prakalbas, tai kuopos 
pirmininkas iššsyk pasakė, 
Md kuopa prisidės prie

kas atvažiuoja ir mokina 
chorą. Pirmiau, kada cho- 
»ą mokino vargonininkas, 
tai jaunimas visai nenorėjo 
jame dalyvauti, bet dabar 
yra jau virš šimto narių ir 
vis dar auga.

Koncerte publikos buvo

šviesa.

CLEVELAND, OHIO.

atsitiks su vietos gyvento
jais ir šv. Jurgio parapijos 
klebonu. Jis, dėl nežinomų 
priežasčių, įnirto ant daino- 
rių draugystės “Mirtos” ir 
viešai, per pamokslą, pra
dėjo ją juodinti visokiais 
žodžiais. Kadangi kunigas 
pradėjo vartoti visokius žo
džius, tai bažnyčioj kilo ne
ramumas, daugelis pradėjo 
juoktis. Tuomet komitetas 
įsikišo, tris iš bažnyčios pra
šalino, nesugrąžindamas nei 
įžangos. Kunigas gi norėjo 
pertraukti pamokslą arba,

surengs uisKusijas ir už
kvies kun. Halaburdą, kad 
jis viešai svetainėj prirody
tų faktais savo šmeižimus 
arba juos atšauktų. Jeigu 
kunigėlis to nepadarys, tuo
met choras patrauks jį val- 
diškan teisman ir ten parei
kalaus pasiaiškinimų. Cho
ras nemano nusileisti ir ne
pavelys bjauroti savo vardą, 
kaip kad dabar kunigėlis da
ro.
Ant kiek man žinoma, prie 

“Mirtos” choro priklauso 
doras jaunimas ir jeigu ku
nigėliui nepatinka viena y- 
pata, tai juk negalima pur
vinti visa chorą, nes kiti na- C i. r

riai niekuo nekalti.
Aš patariu Clevelando jau

nimui, priklausančiam prie 
choro ir jam simpatizuojan
čiam neatkreipti jokios aty- 
cios į kunigo nešvarų burno
jimą, bet darbuotis taip, 
kai Į) kad iki šiol da rbavo- 

ites. Jeigu kunigas nepa
liaus jus šmeižęs, tuomet 
valdišku keliu galima bus jo 
liežuvį suvaldyti.

Draugai ir draugės, atsi
minkite, kad Romos agen- 

itai ne vien tik jus persekio
ja, bet visus tuos, kurie tik 
darbuojasi dėl visuomenės 
labo ir žengia progreso ke- 
l:u. Per tai ir jūs nepaisy
kite į tai, kad jis purvina 
jūsų dorą vardą. Nenuleis
kite rankų ir darbuokitės, 
kaip įmanydami, tuomet vi
sus savo priešus pergalėsi
te. Juo kunigėlis ’ jus la
biau persekios, tuom , la
biau jūs užsiimkite platini
mu darbininkiškų laikraš
čių ii- knygų. Toks jūsų pa
sielgimas bus kunigėliui di
džiausiu smūgiu, kurio jis
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išklausė darbininkų malda
vimus ir pagerino jų būvį. 
Reiškia, kunigas Kemėšis 
pataria darbininkams ne ko
voti su savo išnaudotojais, 
bet maudanti, nes jie yra 
mielaširdingi ir išpildo jų 
maldavimus. Kemešio su
pratimu, tai darbininkams 
visai nereikalinga nei politi
ka, nei ekonomiška kova, 
nes jie tą patį gali atsiekti 
per maldavimus. Apie pa
naikinimą privatiškos nuo
savybės, tai jau negali būti 
ir kalbos.

Pagaliaus, neužmiršo ir 
S. L. R. K. A. pagirti, o 
pirmeiviškiems laikraš
čiams kailį išperti. Ant ga
lo pradėjo begėdiškai me
luoti, sakydamas, būk soci
alistai tautos namą išvadinę 
prostitučių namu, o Basana
vičių—žvėrių ir daug pri
pasakojo visokių nesąmonių.

Kadangi kunigas Kemėšis 
pripasakojo visokių nesąmo
nių, tai vietos socialistai už- 
kvietė jį Į diskusijas. Kuni
gas pradėjo šaipytis, kaip 
čia nuo tų diskusijų išsisu
kus. Pagaliaus sutinka sto
ti į diskusijas, jeigu į svetai
nę sueis nemažiau pusės jo 
“viernų” katalikų, bet čia 
esą daugiau socialistų, per 
tai jis ir negalįs stoti į dis-

Coal Co. patiko nelaimė ma
no brolį Augustą. Kadangi 
prie “elaveiterio”, kuris ke
lia iš po žemės darbininkus, 
vieta labai siaura: iš vienos 
pusės aštri anglių siena, o 
iš kitos—eina vagonėliai su 
anglimi, varomi elektriškos 
jiegos, tai besiskubinant,pa
sidarė stumdymasis ir ma
no brolis pakliuvo po vago
nėliu, pilnu anglies. Kada 
nelaimingąjį pakėlė, tai pa
sirodė, kad iš šlaunies koja 
išnarinta.

Brolis gyveno toliaus nuo 
manęs, per tai man prisiėjo 
visą naktį sėdėti prie nelai
mingos kapitalizmo aukos. 
Ryte atbėgo kaimynas ir 
pranešė, kad mano moteris 
smarkiai susirgo ir visai 
silpna. Tuo tarpu atva
žiavo ligonbučio vežimas, 
kad nelaimingą brolį išve
žus į ligonbutj. Atsidū
riau labai blogam padėjime: 
nei prie žmonos bėgti

mainosi. Moteriškė sveikes
ne, brolis, po atstatymui

Daktarai sako, kad jis uz 
mėnesio laiko galės pareiti 
namo, o už antro ir lazdas 
mesti į kampą.

TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER
NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.

Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pa* 
fjrtamhma užimtose vietose vokiečiais. Męs turima

SUTARTĮ SU VOKIETIJOS KANKA

Berlin*, todšl galime persiųsti pinigu* J taa vieta* ant *aa*ee 
neaugščiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MCSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIB- 
ŽIŪRA, TODkL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami gauti daugiau inforsoicijų kreipkite* ypatto- 
kai ar rašykit* laišką pas

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

2) Katrie kuopos nariai 
norės užsisakyti “Naująją 
Gadynę”, tai kuopa duos už 
$1.00 metams, nes pasiims 
agentūrą, o kas prisieitų (la

23 February, vakare, bus 
Gormano-Maher’s svetainėj 
labai gražus ir žingeidus 
Teatras “žiemos Ledai” su. 
daug gražių dainų.

Todėl kviečiame visus lie
tuvius ir lietuvaites atsilan
kyti ant šio pirmo tokio 

o užtikri-

Neabejoju, kad nei vienas 
kuopos narys neliks be “N. 
G.”, nes pats žodis socialis-, linksmo vakaro, 

ir ki- |nam, kad visi būsite užganė- 
Mums neturint dinti.

Įžanga tik 25 ir 35 c.
“Teatrališkos Kuopos”

Komitetas*

tas— re i šk i a š v i esti s 
tu s šviesti.
universitetų, nei Rūgštesnės 
grynai darbininkiškos lite-1 
ratūros ar bent mažai josi 
turint, “Naujoji Gadynė”,

nis. Todėl malonėkite atsi- į

nauji prisirašyti ant 
nančio susirinkimo, kuris/'*

kiojęs.
Vladas W. Strygas.

Nuo red.—Kitas kores
pondentas S. šilkasparnis 
rašo, kad 30 d. sausio kuni
gas per pamokslą visokiais

tu.s, o paskui “Mirtos” cho
rą. Merginas, kurios pri
klauso prie choro, išvadinęs 
n i e k š ė m i s, atvažiavusio
mis iš Rusijos ir tam pana
šiai. Grūmojęs visus ke

pa mo
šų a-

dievins ir cicilikus 
kinti”, o “griešnikus

kad Clevelando lietuviai turi 
gerą juokdarį, kuriam ge
riau tiktu kokiam nors teat
re “fones” krėsti, bet ne pa-

GARDNER, MASS.

30 d. sausio i musu mie c t.

ligai. Kun. V. Delianis, nu

das ir sakė pamokslą.

tai esąs niekšas. Žmonių *■ c

buvo mažai. Rinko ir aukas, 
bet, rodos, iš surinktų aukų

ti.
Vakare atkeliavo

kurie panašus buvo į 
, spyčius. 
murmėjo 

iš Athol,
rmausiai 
Meskus

spyčius, 
i “Džian

Pir-
• kun.

Mass.

bos, baiso ir proto, tuom 
tarpu išdrįsta atsistoti prieš 
minią ir murmėti. Ką jis 
norėjo pasakyti, tai žmonės 
nieko negalėjo suprasti.

Paskui kalbėjo kun. F. 
Kemėšis. Šis visai kųtaip iš
rodė ir kalba galima buvo 
suprasti. Išsyk pradėjo kal
bėti apie darbininkų var
gus ir jų išnaudojimą; taip
gi gilinos į klesų kovos 
principus. Suprantama, 
tuojaus kibo už socializmo.

Reiškia, Kemėšis pats pri
pažino, kad Gardnery dau
giau socialistų, negu jo 
“viernu” kataliku. Dabar 
męs laukiame, ar atvyks Ke
mėšis diskusuoti, ar pabugs, 
kaip zuikis.

Auku Nashua streikie- 
riams surinkta $5.11.

Onytė.

bai siaurą perėjimą laiko, 
kur reikia darbininkus iš
kelti.

KAS MUMS RAŠOMA?
Amsterdam, N. Y.—Ko

respondentas Parapijonas 
rašo, kad L. S. D. kliubas 
gyvuoja labai gerai ir smar
kiai darbuojasi. Daug pri
sirašo naujų narių ir gerai 
stovi finansiškai.

Iš Pit (stono ligonbučio. — 
šalę mano brolio guli eilės 
nelaimingų darbininkų, dau
giausia vis iš mainų. Vienų 
kojos medinėse skryniose 
suvaržytos, kitų atdaros 
žaizdos nuo anglinių šūvių; 
toliaus guli lietuvis K. Cin
kus, kuris 1909 m. išliko gy
vas iš 10 draugų, degusių 
mainų liepsnoje. Jo veidas 
ugnies labai sudarkytas ir 
mažai ranki! pirštų likusių. 
Dabar vėl nuo mainu ak
mens smūgio viduriu jau

e Di dina...
kaip nepaju-

žymiai darbuojasi ir visai I

keikia socialistus,. 5 d. 
sario buvo surengus pui- sitiesę 3 valstijos Rąžo

mi ke n t ė j ę Į) a r ap i jo m i 
i. Viena, “kareivi” ap-

re m, tik
cius.

Montello, Mass.—J. Svy
rūnėlis rašo, kad 5 d. vasa-

prie šonu
Jennsylvani-

kuopo
kai; norses atneša 
drapanas. Narsusis

Sužino”. Aktoriai savo ro-

kosi užganėdinta.

kieto rašo, kad 26 d. sausio 
A. P. L. A. 5 kuopa parengė 

M. X. 
buvo ne- 
Publika

Mockus. Publikos 
perdau ginusiai, 
užsilaikė ramiai.

B ridgeport, Conn.—M išių

gė prakalbas. Publikos pri
sirinko labai daug, dar vie
tos žmonės nepamena, kad 
kada nors į prakalbas būtų 
tiek priėję, kaip šį kartą.
Kalbėjo L. Pruseika. Atsi
rado ir tokių, kurie bandė 
triukšmą kelti, bet paskui 
nurimo. Laike prakalbų 
surinkta lėšų padengimui 
$13.77.

Cleveland, Ohio.—A. J. 
Naunčikas praneša, 30 d. 
sausio buvo suvažiavimas 
S. L.1 A. apielinkinių kuopų. 
Tame suvažiavime buvo 
prakalbų ir įvairių pamar- 
ginimų. Žmonių prisirinko

riu”, nei namu su vaikučiais 
nepamačius. Pasisodino į 
vidurį automobiliaus ir nu
vežė į Wilkes Barre “Luzer
ne County Prison”...

tą pusę, verkdama tarė

ų karės Du 
K. Arminas.

PITTSTON, PA.

si rinkime 6 vasario nutarė

vinti nariu mokesti, nemo- v t ’
kant penktukų į iždą ant 
ncaprubežiuoto laiko. Taigi 
vietoj 35c., reikės mokėti tik 
30c.

Priežastis pakilimo kuo
pos iždo paeina iš . pasidar
bavimo pačių kuopiečių dėl 
viešojo knygyno, kuris duo- 
do uždyką svetainę susirin
kimams ir prakalboms.

Plėšikai
Privalo bijotis. Apiplėšimas ir ap- 
vogimai atsitinka kožną dieną, beabe- 
j< nė:Tamsta skaitei vakar laikraš
čiuose a]>ie apiplėšimus. Tu nežinai, 
gal rytoj tau tas pats atsitikti, jeigu 
nebūsi apsisaugojęs, doriausia apsau-

Turi rastis 
kožnoj stuboj sava 
apsigynimui.
Didelis išpardavimas* 

5 tik ant trumpo laiko- 
automatiŠ-4* j

•lubeltavas q — 
7-niu šūvių revolveris vcr* g A AS 

' tės tik už
Didelė vertė už mažą sumą, tad 

nelaukdamas indėk 20c. stampomis į 
laišką, paminėk kurį revolverį nori, 
prisiųsiin tau tuojaus tiesiok į stu- 
bą, likusiąją sumą užmokėsi kuo
met tau priduos. DetektyviŠki revol
veriai yra geriausi pilnai gvarantuo- 
ti. Jeigu būtum neužganėdintas, 
sugrąžinsim pinigus. Pasiskubink pri- 
siųsti užsakymą tuojaus. Adresas:

HAMMOND SALE CO.,
DEP. R 31, ST. LOUIS, MO.

kare knygyno svetainėj, 59 ga—tai geras revolveris. 
N. Main St. ' Į

Knygyno diskusijos bus' 
vasario 27 d. vakare minė-' 
toj vietoj. Temos: “Ar grįž-, 
ti po karei į Lietuvą?” Už
grįžimą A. Galinskas, prieš Deteklyvi.kas 
—K. Arminas, ir “Ar nau- ” '— 
dingą krikščionybė?” Už— 
V. Andrulevičius, prieš, t. y. 
už laisvamanybę—A. Valin-

K. Arminas.

MINERSVILLE, PA.
6 d. vasario kun. Dumčius 

parengė prakalbas. Kalbėjo 
kun.Makauskas. Jo kalba 
—tai kurstymas tamsesnių Į 
žmonių prieš socialistus 
laisvamanius. Atsist

I teteki y viskas 
kas Revolveri 
kalibrų vertas.

PARMOS.
'rašykit į miesto agentus,ku
rie turi brangius ofisus sir 

vamaniai išeikit iš svetaines, būriais raštininkų, bet rašy- 
s kalbesiu het hit tiesiog mums, reikalau- 
Katalikai ’ ku-T-1111' "lapas ir kataliogo, o 
ris juoktis iš gausit teisingesnį ir pigesnį 

patarnavimą.
M. \VALENČIUS

State Saving Bank,
Scottville, Michigan*

ikams

;kui nesi

juos tuojaus išmetė iš sve-; 
t,'lines. Iškilus tam sumiši-i 
mui, t. y., metant juos lau-i 
kan, tapo viena moteris par-

luo tarpu socialistai ir 
laisvamaniai, kurių buvo ne-, 
mažai, užsilaikė labai ra
miai. Mat, jie daugiau tui i, 
proto ir doros, negu katuli-, 
kai mūsų kunigų išauklėti. .

Lietuvos vargingą padėji-' 
mą, apie tai, kaip ten žmo-— * • • • •

f NEWARK0
Į AKUŠERKA
* Pabst^ur! Imperatrici MariJ A- 
i kuAerkų mokyklą Peterburge ir 
I Dipiiomuota New Jersey ▼alati- 
J Joj. Turi puikiau pasekmes 
| praktikoj* prie gimdymo, taip- 
» gi gerai ap; ipažinus su simpto- 
| rnais visų niuteriftkų ligų Ir rsl- 
r ka'.ul *ėaiK, galite gauti patar- 
’ Mirimą
j O. STKOLIEN0 
t Jnsniikaiti

i
 SII Wain a t St., N E WARK,N J.

Markai leiare’iRS

ir laisvamanius ii
BROOK LYNO IR APlELINKftS 

ATI DAI.
Lietuviukas Faktorius.

Padarome visokį darbą prie naują- 
.. . . .. v . . ’narnų statymo ir senų pataisymo. 18-

1’iKalU laiKra.StlS nuramin- , pIaslaxo’am, išeementuojam ir tt. E- 
sins lietuvių vargus. |s8ht n'lkaluii.Ant'Atvs P“8i

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

le

kariu

rūpinasi Lietuvos vargais. 
Čia jie renka pinigus, siun
čia i Lietuvą, o ten leidžia

mulkina tamsesnių minią, 
draugauja su valdžia ir ko
voja prieš darbininkų judė
jimą. J. Ramanauskas.

V ĮSIEM S DOVANOS!
Kas išsirašys pas mane dienraŠtj 

•’Naujienas” ir prisius $5.00, tiema 
duosiu dovanų svarbių ir puikią kny* 
gą MOTERIS ir SOCIALIZMAS ar
ba laikraštį “Kovą, “Keleivį” ar “Lai
svę'’ metams. Naudokitės proga. Pi
nigus siųskite Šiuo adresu:

A. J. RASIMAS, 
1840 So Halstcd Street, Chicago, Ill. 

(12-15-

GERB. SHENANDOAH’- 
RIEČIAI!

Ar jūs žinot, kad Seredoj,

Kiek vieno Amerikos lietuvio dorinto 
privalumas sujieškoti šioje karėje ta
viškius ir gimines ir pagelbėti jiem*.

Vietiniai atvykite j mūsų Kontorą 
ypatiškai. Iš kitų miestų rašykite 
1 aiškus. Męs patarsime, kokiu bM* 
galima auiieškoti.

MAFFEI A STEPONAITIS
385 Metropolitan Ave^ kiay—

St
BROOKLYN,
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Misevičia 
SlRDIfiS IK 
LIGŲ.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

L.'tie
N tin
179 BERRY ST., BROOKLYN, N. T.

LIETUVIŠKA

APTIEK A

Telefonas 1490 Grecnpoint

S. VITKUNAS
LIETUVŠKAS MUVORIUS

Mano vežimai ir karietos po N248 
Berry St.

Ofisas: 126 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

- GYDYMAS DYKAI.

LAISVE

JUOKŲ KĄSNELIAI

Kadangi pirmasis dangaus mimsteris, šventas Pet
ras, atsisakė ant toliaus vokiečius paremti, tai vokiečių 
ambasadorius danguje ponas Bismarkas pakelė baisią 
revoliucijų.

Klausimas:—
Mister Orakule! Kadangi 

tu ant visų pusių esi smart 
vyras, tai, manau, kad ir a- 
pie biznį gerai nusimanai. 
Jeigu taip, tai pasakyk man, 
ar yra sviete gudresni biz
nieriai, negu žydai?

Atsakymas:—
Orakulas ta Wilsono trik- 

są gerai žino. Jokio pavo
jaus Suvienytoms Valsti
joms nėra. Bet užtai labai 
didelis pavojus gręsia turčių 
kišeniams. Mat, darbinin
kai nemano ilgai dirbt savo 
ponams už pusdykį. Jie tuoj 
pareikalaus pilno užmokes
čio. Tuomet turčiams bus

<1 0 CL,

S •N

Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

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

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

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
BTE1TO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami

PARDUODU farmas, lotus ir namua. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos Ir tt. IŠRANDAVOJ U BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROM ATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
1 OU X FBia: 155 CLINTON AVE.36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

gauti DYKAI dvi geras Stuk.-u 
iiu-iį Kataliogą visokių ma 

nkij ir kitokių visokių 
kurių tu labai nori, o 
kur jų gaut? Atsiųsk 

savo pilnų ir aiškų, adresą ir už 
6 centus stempų učl uždengime 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štokas tau nusių- 
siin OYKA‘. Adresuoki
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGMAS)
3261 S. Halstad Si. Chicago, U!

as

Mylėtojams Muzikos {r Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

Instrumentų arba dainuoti be moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sudėtos j 8 lek
cijas, mokytojas ima po $1 už lekci.- 
ją. 8 lekcijos—knyga $1.50, parduo
di! už $1.

G. A. BARONAS 
MsKEES ROCKS, PA.

D. AK T AR AS 
Matulaii
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASI 

Netoli didžioje mlasta knygyną.
Offino valandos: nue 10—12 valandai 

« “ “ 7—9 v. vakar*.
Šventadieniais nu® 10—4 v. pa pi*Mk

0 W

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALU-

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
1916 metama.

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo kas 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keičiąs skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: '•.nysakos, cMes, straipsniai iš Iilstorijos, hygienos, drau
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L. A. Kaleudoriuie. rasim stmiosniiis noriau
sių rašytojų amerikiečių.

“S.L.A. KALENDORIUS”, gražiais spalvuotais vir- 
šiaHais, 24G puslapių, didelio formato ir gražio? popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumėt pas savo I.uiingų 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.

biz- v • žino

Atsakymas:—
Visas svietas sako, 

žydai yra spritniausi 
nieriai. Bet Orakulas 
biznierius, kurie yra daug
bp-ltnesni ir už žydus. Tais 
biznieriais yra katalikų ku
nigai. Jau devyniolika šim
tų metų, kaip žydai nukry- 
žiavojo Kristų už gadinimą 
jiems biznio, o kunigai iš jo 
kūno ir kraujo dar ir šian
dien sau biznį daro.

Klausimas: —
Viežlybas Or: 

damas tave, ka 
jusi rišikų viso' 
kreipiuosi ir aš P«

sų (t. y. BridgcpA;^ kle' 
nona.-, kad suihali.it para- 
pijonus arguim iitiu». A, zil:- 
kį pamokinimą jiems davė: 
“Jeic-ų atvažiuos koks bedit -

‘ :.......... L.... L. 1

kad darbininkus numalšyt 
ir vėl pavergt.

Jai patinka.
—Na, Mariute, kaip 

tau patinka mokykla? 
klausia* tėvas savo dukreles, 
kuri pradėjo lankyt bažny
tinę mokyklą

—O, man patinga,

7

— b a, o
—Um'T

L

; traukinys 
damas eina?

ifŲel, kati prie J- pr’- 
bvta miegamieji vagonai

nėra dic7o, tai jūs jo pa
klauskit: kas pirmiau ant 
svieto atsirado—višta ar 
kiaušinis? Jeigu atsakys, 
kad kiaušinis, tai vėl pa
klauskit, kas gi tą kiaušinį 
sutvėrė, jeigu ne dievas?”

Kadangi tu, Orakule, esi
augšto mokslo, tai, be abe-'tuo tsliau nuo dievo, 
jones, žinai, kas pirmiau ant i 
svieto atsirado—višta ar
kiaušinis ir kas juos sutvė
rė?

Pirmiau buvo mažai klioš 
toriu, bet daug krikščionių
o dabar daug klioš 
mažai krikščionių.

Juo arčiau prie bažnyčių

Parapijomis.

Už aficrų persiuntimų, 
dangun kunigai paima iš 
visos sumos tik... 100 pro
centu, v

Atsakymas:—
Orakulas į šį klausima ta

nkistai paekspleinys tuųmet, 
kuomet jūsų kunigas pavi- 
rožys Orakului štai ką: i

Jeigu višta atsirado iš | 
kiaušinio, o tą pirmąjį kiau- j 
šinį sutvėrė dievas, tai, ger
biamas kunigėli, i 
nyk, kas sutverė tą kiaušinį, 
iš kurio pats dievas atsira
do?

1

TEATRININKŲ ATYDAI!
Pranešame, kad męs ižrandavoja- 

mc 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. I

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS į 
IR ŠVARIAUSIAS SALIO- <

NAS VISAME SO. <

BOSTONE. j

Sveiki geriausios rūšies gėry- 1 
mai ir užkandžiai. Patarnavi-» 
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite. *

JONAS MATHUS

(Lietuvis Savininkas) J

342—344 W. Broadway!
So. Boston, Mass. J(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 

Labdarystės Draugijos namo.) Ą'

žemiaa paminėta* ryduelui galima 
to b galima gauti per pačtą.
Nuo Reumatizmo ..................... $1.0€
Kraujo Valytojas ......................... $1.00
Vidurių Reguliatoriui ............... 60?
Trojanka ................. 26c. 50c ir $1.00

Ir visokiai! kitokias gyduolei nuo 
viliokių Hgų, kurios čia uar nepaminl- 
ap t urėti per pačtą t

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. O.

Specialistas Moteriškų Ligų
E. 50th St., ... New York, N. Y.

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

plot ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstirne. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą. 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

JUS GALETE ISAUGIT1

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI

IRDFI. VYRU 
MOTERIŲ.

Teisingai sutaikomi vaistai 
prieinama kaina. Atfilankyklta 
pas savo draugą, s bf’idta si- 
gančdinti.
N. MOSKOWITZ

Aptiekorius ir Ch«mli»taA 
215 Roebling St., Cor. Su. lad 

BROOKLYN. N. Y.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
A trik pirkti vyriškų aprėdalą, 

kaip tei ekrybėH’i, marškiniu, 
kalnlorių ir tt. Pae mane ta- 
vorae geras ir kainoa žeme*.

131 Grand 
BROOKLYN, 

(Arti Barry

st., 
N. 

•M

ItiepJuOn* Gr®a*peinl 

Daktaras J. 
; BPECIJALISTAS 

PLA UČIU 
Vaiandoai 

J—13 ryto 
12—2 p® pi« 
fl—K vairar.

Telephone Yards 551 or 155

TIKRA LIETUVIŠKA A DTIEV A 
chicagoje Ar i ILK A

Męs užlaikome kuogeriausius vaistus. Su didele atvda išpijdom 
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 “LAISVI

25.000 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS.

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

apturėsi didelį ir puikų katalotra, kuriame rasi visokių tr^anafn 
ARMONIKŲ, SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKA- 
LlšKŲ INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonika* 
su 76 ir 104 raktais. Kainoa labai prieinamos. Naujausias Lietuviš
kas Sapnininkas dydžio 5xdį, su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Rel- 

1 kniaukite visokio tavojo pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavo- 
rus. Agentams parduodu pigiau. Rašvkit tokį adresą:

W S. WAIDELISGc<
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Lietuvį” ar “šakę 
tės $2.00. Taigi 
gauni dienraštį “Nf.ujienas

r> 2 o „~
O 2 C 3
• 3 o. r 

y’

Umc.-i I ’bf 
u m i s- r

ii?

1 Akošerka
® PabalKUKl kursą Woman* Medical te 
g College, Baltimore. Md. g
2 Pasekmingai atlieka savo darbą prfa ŠR gimdymo, taipgi suteikia visokias rodaa it 5 2 pagolbą invairiose moterų ligose. «

f F. Stropiene,^.V.‘.;.} 
I SO. BOSTON, MASS. W

(Stitz.ipau receptus su didžiausia 
; styti*, r./žierint, ar tie receptai 
? Ck- ūvok ar Amerikos daktarų 
)iai lietuviška aiitleka
( Bobt< tie Ir 5’AbSRchubet tu valstijoj. 
I ijyd.uo’.ii) vaiič gtu.it, kok'os tik pa- 
?s*n’y y r <4 vArtojamoR. Galit, rvi- 

o ai prisiųsiu

Mįslįs.
14) Gįslos tamposi, gaurai 
ratosi nuogos skylės veiz-

išeksplei- tupikas.
15) Karo' karikas, tupi

Klausimas:—
Ponas Orakule! Būk toks 

geras ir paekspleinyk man, 
kodėl Wilsonas ir kiti tur
čiai agituoja už padidinimą 
kariumenės? Nejaugi ant’^ 
Suvienytų Valstijų kas nors gierium.

16) Pramuši ledą—randi 
sidabrą, pramuši sidabrą— 
landi auksą.

17) Viename boselyje 
vienokis alus.

18) Kuprotas senukas 
sus laukus apkuprinėjo.

19) Juoda vištaitė ant 
i raudonų kiaušinių tupi.

Kas šitas mįslis įspės, tas 
’galės būt Orakulo burdin-

ne

vi

expr<ną.

..SIDLA USKAS,
e.korlus ir Savininką#

’.way, kanip. C Street 
BOSTON, MASS.

. u.Bmbm l'D) 4 ir X10I3.

iratuatiKa anglį! koh Kal
bos mokintis be mokyto
jo (apdaryta) ............. $1.00

šyli be mokytojo ... 
Naujas Būdas mokintis

syti be mokytoio ...
Aritmetika mokii

kūndų, su

10c

Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Laisvės” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus visas 
4 knygas 60c. pigiau. .

1’. MIKOLA1MS
R. E. D., Route 2

Hudson, N. Y.

TAI YRA BIJODAMOS 
x\ EPĄ PRASTOS 

DOVANOS.

r eisybe

GERIAUSI MUZIKAI IftKf INSTlil MENIAI 
A M ERIKOJ H.

Kas užsirašys 
pas mane 

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

“Amerikos 
arba knygų ver-

Tamista už $5.00 
o___ ______ t ’ j’ j” 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.

Viri žemiau paminėti lnnfram«nt*i tiucMami g> 
pirm užmokėjimo pinigų.

kas

a

ė;

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtines 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi- 
tik tinsite.

.2nd st, Brooklyn,
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-Sir 21 klavišiu, I kai- 

Kaina (M.Sė. Tu.via armonika sa 11 
• sivviŠlu, III hasų •« plieniniai* balsais 
tt »!«.«Ueriaujdji dvieiliu® Vienuos Armonika v'-anls 

je.?balfei»Jn, minorai ir a;i<ornl baani, 21 kltvišla, 1S 
rasų, minornų btaų atskiri pliene balsai. Š lakai 
aasHvirčiamdal padaryta. Prima 4 balsų, nekuads 
j’.ar-tf dalia, G tonų. Iždutdu malonų balsų.

KAINA *2 d*i. Tekia yat armonika dviejų t»- 
am KAINA ėei.

Vlel efiiakymat ti»lunčla»l t* pačia diena Prul išataRČiani aiaatinye 
da^aials specljalii;ta!i!--mai»traiB, todėl nei jokie i»;..ij*idn!Eae aegaM ataitika. 
Ornate kataliogo. ksrie siaučiamas dykai.

MOSCOW MUSIC CO.
Dept. W■ii CANAL STREET,

JOHN KULBOK CAFE

y 
s 
o

Žinoma, kad 
visi biznieriai 

biznį gi- 
Ci garas, 

kaip ko- 
lapas. 

gardžiai 
Nebūt

6 r‘įtinu balalaika, 
*. haniiki kolaliai, 7 
aponų, kaina $1.71.

Tiki* pat gtrtania ik 
^.’dirbimo $4.10.

j»«rt1kr imamas
Rsikalaukita iili«»-

NEW YORK, N. 1.

tM ■%* - V >W' ■" I '•'’t-

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

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

tai nereikiakaip 
tis. 
kelevingų. 
Tankumais. Prašau kreiptis j tą
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkas 
291 Wytho Ave., Cotn. So. 1st 

BROOKLYN, N. Y.
TeL Greenpoint 273.

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

Alijošius Grinkevičius
Hope St„ Cor. Roebling St.

BROOKLYN, N. Y.

x.

Vienatinė mokykla amatų, i»> 
ferlų lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
he darbo, jeigu galima at
dirbti po $15.00 iki $36.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias naai- 
li*H. Galima mokintis dlena- 
mig ir rak arais. Gvarantuoja- 
me, Jog laisniua gausit*.

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILI! 
ENGINEERS

147 E. 40th SU New YmKN.T.

suihali.it


LAISVE

Belaisviai įieško gi
minių Amerikoj.

(Specialis pranešimas “Lai 
svei” iš vokiečių belaisvės)

Męs, lietuviai belaisviai, 
prašome patalpinti giminių 
pajieškojimą. Kokis 
rąštis mums prijauči 
džiame perspausdini.

nuo Basanavičiaus. Adr.: 
Juozas Radomskis, N26207, 
Butow, Pommern, Germany.

14) Juozas Palionis iš Ka- 
vagalių, gmino Simno, prašo 
pagclbos nuo dukterų Kas
tules ir Jievos ir nuo Juliaus 
Dudonio. Taip-pat nuo Vin
co Bradeckio ir nuo brolio 
Pranio.

N26273 Lager Butow.
15) Mykolas Olenskis iš

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

KosOjo Nuolatos.
’•A3 pagavau didoll 

Paltį ir nuolatos kosė
jau, paralift p. W. Wo- 
loszyn, Woirton, W, 
Va., ir Joigu aA painvla- 
vau stiklu fiulto van
dens, kosėjimus pasida
rydavo labjaus trauk- 
čiojnntis. Dirbdamas 
bh'šinių dirbtuvėje arti 
milžiniško karAčio,. afi 
tuiūjau gerti vandnnĮ. 
Až porskaičian apgarsi
nimu ui’io Sovoros Bal
zamu Plaučiams, ir, iš
vartoj uh 25 centų bon- 
kūtę, kosuliu sustojo, ir 
aš jaučiuos gerai ir

i sveikai.''

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

Finansų Raštininkas J. P. čiupas,
P. O. Box 330, Ansonia, Conn. 

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

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

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

Knyg. Rast. P. Ragci.šis,
113 N. Main St., Ansonia

Conn

Conn

Conn

1) Stasys Slavynas 
Virbalio (Suv. gub.) prašo 
piniginės pagelbos 
lio Vinco Slavyno. 
ir laiškus siųskite 
resu: Stanislav 
N16410 VI Insp. Butow, 
Pommern, Germany.

2) Antanas Šveikauskas 
iš kaimo Žvirblaičiai, Telšių 
pavieto. Prašo pinigų nuo 
tėvo Konstantino Šveikaus
ko. Pinigus ir laiškus siųs
kite: Antanas Šveikauskas 
N16877 Butow, Pommern, 
Germany.
3) Salamonas švilpa iš kai

mo Buktiškiai, Griškabū
džio valsčiaus, Suv. gub. 
Piašau piniginės pagelbos 
nuo svogerio kunigo Jono 
Kasakaičio iš Pittston, Pa. 

• Adresas: Butow, Pommern, 
' Germany N11961 IV Insp. 

Sal. Švilpa. •
4) Kazimieras Paulikas iš 

gminos,

IS

nuo bro- 
Pinigus 

šiuo ad- 
Slavenas

svogerio
Pinigai

Kazys 
Butow, ommcr

Z-clloVOb, JCilUUV llldVU glIlUlt), 

Kalvarijos pavieto, prašau 
pagelbos nuo dukters Onos, 
nuo Jono Giniuno ir 
brolio Martyno. Adr.: 
kolas Olenskis N27670 
ger Butow, Pommern.

16) Martynas Lajūnas iš 
Žalsvos, Liudvinavo gm.,Su-1 
valkų gub., prašo pagelbos! 
nuo švogerio Aleko Karaliū
no, Jurgio Maliaucko, Jono 
Plečkaičio ir nuo brolio A- 
domo Siručio ir Jono Pa- 
kucko. Siuntinius ir laiškus 
adresuoti: Martynas Laju- 
nas N27671 Lager Butow, 
Pommern, Germany.

17) Antanas Gintautas iš 
Kurtavenų, Kaimo gub.,pra-' 
š ) pašelpos nuo brolio Jono 
Piknevičiaus ir Benedikto 
Gudavičiaus, o taip-pat irt 
Jono šveikauskio. Adresas 
N27314 VI Insp. Lager Bu
tow, Pommern, Germany.

18) Aleksandras Arcima- 
vičia iš miesto Vilniaus, pra
šo pagelbos nuo Jono Červo- 
ko iš Kedonių ir nuo draugo 
Jono Jongiuno iš Dirgalai- 
niu.
low, Pommern, Germany.

19) Teofilis Antanaitis iš 
G ražaičių, Pašvintinių vals., 
Šiaulių pav., prašau pašel
pos nuo brolio Mykolo Ado
maičio. N27330, Butow, Po
mmern, Germany.

20) Kazys Jakubonas iš 
Andrejavo, Šiaulių pav., 
prašau pašelpos nuo kunigo 
Stasio Kuro. Seniau gyve
no Philadelphia, Pa. Adr.: 
N27332 Lager Butow, ir 
taip toliau.

21) Antanas Tahnontas iš 
Kartinos miestelio, Kauno 
gub., prašau pašelpos nuo 
Stepono Talmonto ų* Anta- 

Ino Gintauto. Adresas: N
i 27390 IV In. Butow ir tt.

Adr

nuo

N 27001 Bu-

SUNŲ IR DUKTERŲ 
Ė, WAUKEGAN, ILL. 
» vardai ir adresai:

Pirmininkas J. Rastis,
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,111.
Firm. pagelbininkas M. Ambraziūnas, 

1121 Lincoln St., Waukegan, Ill.
Protokolu Sekretorius St. Deikus,

Draugystėms, Kwqpoma ir Kliabaata!
Išdirbu visokiai

KOKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 
IP ŽENKLELIUS

Visokiems piknikams, šermenim* (r 
tt. Darau visokius Medalius ir vi- 
Fokiit antspaudas draugystėms

Ant kiekvien* pareikalavime jrl- 
aiunčiu kumpelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

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

Ill.

Ill.

m.

i —=r---- :------ -  ------ »i u — -------i--------------  -  ............... ........... ... .

Skaudčjimal Krutinėjo,
ir |vairi|H kiti HopPjimal ir skatulPji- 
mni vra groitai išvaromi, trinant ge
rai SEVERO S GOTHARD ALIEJUM 
(Sovora’H Gothard Oil). Jiaal .
pulkim raminantis lininiontas. Kainos:

mni

yra(Sovora ’ a

25 ir 50c už bonką. Viaoao aptickoao.

Sovoros MediltallSkas Kalendoriui.
1016 metams yra dabar gatavas išpla
tinimui dusų aptiokoje, arba tiesiog 
nuo musų. Tikrai gaukite vienų kopi
jų ir laikykite jų parankiojo vietojo 
per visus metus.

W. Po SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

721 Cun m.ugs Ave., Waukegan, 
Fin. Sekli lorius J. Vaičis,

1319 Lincoln St.,Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis,

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

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

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

Susirinkimai atsibūna pirmų nedčl- 
dicnį po 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmų vai. po pietų I*’. Delkaus 
svetainėj 101h gatvė, North Chicago, 
Ilf

AR NORI Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS?

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU-

Taluštų, Plungės 
Telšių pav., prašo 
nuo sesers Onos ir 
Antano Beliausko. 
siųst: 
17499
Germany.

5) Juozas šnirpūnas, kai
mas Vaičlaukis, Alvito gmi-

1 Į!|;l j, Vilkav. pav., prašau pa
gelbos nuo brolio Šnirpuno 
ir nuo sesers Viktorijos. 
Mano adresas: Juozas šnir- 
punas N47312 Butow, 
Pommern, Germany.

6) Jonas .žiūrįs iš Vaič- 
laukių, Alvito gmino,Vilkav. 
pav. Prašau pašelpos 
sesers Marijonos,
Jurgio Pruškausko, šVoge- 
rio Alberto Bernikio ir Jono 
Jurkšaičio. Adresas: Bu
tow, Pommern, Germany.

7) Stanislovas Kutas, Ku
tų kaimo,Lesnitstvos gmino, 
Naumiesčio pav. Prašau 
pagelbos nuo sūnaus kunigo.
Adresas Stasiui Kutui, 
N17234 Kriegsgefangen La
ger, Butow, Pommern, Ger
many.

8) Kazys Trakimas, Ša- 
tinskų kaimo, Janavo gm., 
Kalvarijos pav. Prašau pa
gelbos nuo brolio, gyvenan
čio Pittston, Pa., ir nuo švo
gerio Slavicko. Adresas: 
Kazys Trakimas N27555, 
Butow, Pommern, Germa-

nuo 
tetėno

9) Juozas čiuplis iš Krei
vosios, Pieskinių 
Kalvarijos pavieto. Prašau 
pašelpos iš Adomo čiuplio 
ir Petro Malnonio. Adresas: 
Juras Čiuplis N27556 Bu
tow, Pommern, Germany.

10) Ant. Ilevičius iš Šaba- 
budziškių, Janavo gmino, 
Kalvarijos pavieto. Prašau 
pašelpos nuo Jono Babinuko 
ir Vinco Juodzevičiaus. Ad
resas: Antanui Ulevičiui 
N27554, Butow, Pommern, 
Germany.

11) Boleslovas Palevičius, 
Kučiūnai, Beržininkų gm., 
Seinų pav. Prašau pagelbos 
nuo brolių Stasio ir Petro 
ir sesers Veronikos Vovag. ■ 
Mano adresas: Boleslovui. 
Palevičiai N47844, Butow, 
Pommern, Germany.

12) Viktoras Damijonai
tis iš Sarmačinų, Paežerių 
gmino, Vilkav. pav., prašo 
pašelpos nuo brolių Jono ir 
Mykolo Samuolių ir nuo_se-i 
sers Antaninei 
ger Butow, 
N47142.

13) Juozas Radomskis iš 
Bartininkų, Vilkav. 
prašo 
Petro 
Marės

gmino,

Adr.: La- 
Pommern,

pav., 
pašelpos nuo sunaus 
ir dukterų Uršulės, 
ir Onos, taip-pat ir

“ DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.
Knygute 25c.

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

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS, j

Telephone 2334 Greenpoint h
Puikiausia lietuviams vieta pan j 
PETKĄ DRAUGELJ. Ij 

Skanm a!u« ųj 
ganil arielka, 9’ 
elius, visokia C

^1* vynas, kvepen- 
cigarai ir 

&• Sjflgi mlkųs užkan- 
gižiai. Salė dėl 

; Mitingų. Nq-
P*rairSkit Mest 
atsakančios

ĮsO&T vietos,o būaila 
užganėdinti.W Pale! Wythe 
% ve.

73 Grand St., Brooklyn.

Juozas Garšva

“LAISVĖS” PERSONALO GYVENT 
M O VIETOS:

L. Pruseika, 152 So. 9th St.
J. Neviarkas, 152 So. 9th St.
J. Naudžius, 152 So. 9th St.
J. Undžius, 878 Driggs Ave.

Valatka, 368 Rodney St.
Vi«i Brooklyn^

V. Paukštys, 188 So. 2nd St.
V. z\. Zaperia< kas, 188 So 2r

j

St

DRAUGUOS,
DIDŽIOJI) NEW YORKO L1ETU-

i w.

GOS VIEŠŲ REIKALŲ 
KOMITETAS:

J. Neviackas, pirmininkas, 
183 Roebling St., Brooklyn, 
level kis, sekretorius, 
83 Wythe .Ave., Brooklyn, 
Vikerlas, iždininkas, 
110 Ainslie St., Brooklyn,

-l()th St.,
K

K.

J.

N. Y.

N.

N.

, Brooklyn, N. Y,

Brooklyn,

Brooklyn,

Brooklyn,

N.

N.

N. Y83 Roebling St.,
Kreivėnas,

550 W. 52SL, New York City.

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI:

1’rezidentas A. Atkočiūnas, 
Box 566, Steger, 

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

l’rotok. raštininkas J. Dambrauskas,
361 L. Box, Steger, Hl.

109 GRAND ST

kur galėsi pasirinkti 
-pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

in.
in.

Box 141, Sieger, 111.
Iždininkas (kasierius) T. šnekutis,

i Box 482, Sieger, 111.
Knygyno raštininkas E. Striške,

Box 566, Sieger, III.
Knygyno iždininkas J. Damidavičia, 

Box 407, Steger, 111.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno menesio nedėlioj, 1’. A. Sa- 
lase.vičiaus svetainėj.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. Čebanaupkan,
420 S. Chesnut St., Collinsville, III. 

Pirm, pagelbirrnkas M. Ražokaa,
Vandalia Box 160, Collinsville, Ill. 

Nutarimų Rant. A. Dzidolikaa, 
368 E. Weckliff /.va., Collinuvilie. Iii. 
Fin. Rašt. J. Baronas,

<>00 S. Clinton St., Co'linerille, Ill. 
Iždininkas J. Willumat,

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

306 Strong Ave., Collinavills, Ill.
Susirinkimai būna kiekvieno mėn&- 

»‘o 1-ma ir 8-čia nedėldienj. 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj,tampate E. 
Main ir N.Morrison A”o., Collinaville, 
Illinois.

Ar nori mokintis?
I Ž $5.00.

gramatiką ■! $4. Graft.
U A MUS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI

ArltnietikąC rokūndą) qž $3. Lietuvių kalbua 
rulystę už $2.

Dar pirmu kartu iž tokian kalnas mokinama.
šitas apgarsinimas gal daugiau ne pasirodyt—naudokis proga. Viri Ift-
mukata, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi. įdėk štampą ataakyaart

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJ1NĖ MOKYKLA
1327 N. Robey St., Chlcaga, HL

Atsišauk šiandlaa, aaa

Aukos Liet. Šel. Fondui.
Iš BELLUE ir HILLCREST, Al

berta, Canada, surinkta per !•’. Skel
ly ir P. Matijošaitiį.

BELLUE, ALTA.:
Aukavo šios ypatos po $1.00: F. 

Sparauskas, J. Sniečkus, S. Kubilc- 
kis, J. Paškevičius, O. Raškevičienė, 
J. Giedraitis; po ūOcentų: M. Ku- 
biickienc, W. Litinskas, S. Conser.

HILLCREST,ALTA.:
Po $1.00: F. Skellys, P. Matijošai- 

ti:, J. Švelnia, A. Kuzminskas, J. 
Zinkevičius, A. Zinkevičiene, A. Ru- 
gci, A. Barr, J. Mauzas,; po 50c.: 
A Mauzienė, Carmichael farmerys, 
E. Trickey. Išviso suaukavo $17.50.

Garbė Beline ir Hillcrest lietu
viams už tokį darbų ir būtų gerai, 
kad ir kiti šitų pavyzdį imtų nuo 
Beline ir Hillcrest lietuvių. Kad ir 
re daug, bet visgi jau surinkome 
išviso $86.10.

Tariu širdingų ačiū visiems aukau
tojams vardan nukentėjusių. Kana
diečiai sukruskime ir aukaukime Lie
tuvos Šelpimo Fondui. Lai plaukia 
aukos iš Albertos ir Saskatchewan. 
Į Albertos ir Saskatchewan aukų 
rinkimo komiteto iždų.

IŽd. JONAS BENEKERAIT1S, 
535 E. East Allowance,

Medicine Hat Alta.

GRABORIUS 
(Undertaker)

LAIDOTI VIŲ DIREKTORIUS.
Išbalsamuoju ir laidoja numirusius 

ant visokiu kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
261 FRONT ST.

C. Brooklyn, N. Y.

174 Broadway, Brooklyn, N. Y.
Draugijų Siijungos rekomenduoja

mas tlumočius:
Jonas Samulcvičius, dirb Bush

wick banke, 726 Grand Street. 
Gyvena: 398 So. 1st St., Brooklyn.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Firminiųkas V. Januška,
332—29th St., Brooklyn, N. Y. 

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

Kasierius S. Pavalkis,
37 Stagg St., BrookU’n, N. Y. 

Choro vedėjas L. Ereminas,
324 Berriman St., Brook'yn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pelnyčių, 

Sokolų svetainėj, 190 Grand SI., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va-

Ave.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖS, ROCKFORD, ILL 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas A. Petronis, 

719 Lincoln 
Vice-Prezidentas B. Čepaitė,

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

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

1436—7th Avė. 
Iždininkas S. Buzinskis, 

719 Lincoln 
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė,

So Winnebago St.; A. Rmišiukč, 1118 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Alvikis,

316 Wall 
Organo prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague

Ave.

Ave.
1109

st.

St.

„S UJid

.u • <.g!’ne ar1 a
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Gydo visokias skilvio ligas, nemylimą, 
:-.'.--hą, dispepsiją, išpūtimą, liemenį • • v t .,<*«*-*•* •» • • ••

visokias kitas skiIvio ligas, vcnaus’ai 
pataiso apetitą.

vartojimas 
attfnrmt ujtr->ki 
a a. k i>at van!
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.y pakeli ?:tiĮ gylnnfiŲ 
4 kvortą čj'to $piruto 
4 išvirti čystame van- 
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PAJ1ESK0JIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Jono Jan

kevičiaus, paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Skėmių vai., Augmenų 
kaimo; pirmiau gyveno Cumbola, Pa., 
Box 67, dabar nežianu, kur randasi. 
Jis pats, ar kas apie jį žino, malonė
kite pranešti, nes turiu svarbų rei-

j kalų.
Petras

i 126 No. 7th St

141 N. 5th ST., 
Brooklyn, N. Y. 
Tol. 2320 Grecnpoint

Telephone 7867 Main

LIETUVIŲ SAVIŠELFINĖ DRAU
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN-

“LAISVR” tik už 11.201!!
Kuriu užsirašys p«» mano “Lais

ve” metams ir prisius $2.00, tas ap
turės dovanų knygų vertes KO cen
tų Rašykites šiandien, nes neilgai 
bus duodamos tokios dovanos!

Kiekvienam atsišaukusiam prisiųsiu 
rataliogą, iš kurio galėsit nusirinkti 
.inkainų knygų. Adresuokite.

J. P. CHUPAS
P. O. Bot 330, Ansonia, Cenn.

Tel. Greenpoint 1907.

DENT1STAS
Vis! maro darbu užganėdinti.

Darias gvarantuotas.

Valdybos vardai ir antrašai: 
Pirmininkas Vincas Opanskas, 
F. C. S. Bcrisso, Calle Montevideo 318 
Iždininkas Simonas čiapas,

F. C. S. Bcrisso alm. “La Flor”. 
Susinėsimu Sekretorius F. Makauskas 
F.C.S. Berisso, Calle Montevideo 312. 
L'in. sekretorius Antanas Pakalnis, 

h'. C. S. Berišso, aim. “La Flor”. 
Protokolų sekretorius T. Žebrauskas, 
F.C.S. Berisso, Calle Neu York 

esq. Marseliu alm. “El Sol”. 
Knygininkas Jonas Bagočiūnas, 
F. C. S. Berisso Calle Montevideo 312 

Revizijos nariai:
Jonas Šakalys—Calle Valpąreiso, 206 

F. C. S. Berisso. 
Pranciškus Ivaškevičius ir Povylas 
Janiūnas—abudu po num.: F. C. S. 
Bcrisso aim., “La Flor”.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

20*2.5 Colwell St., 
Pittsburgh, Pa. 

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

N. S. Pittsburgh, Fa. 
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,

w.
w.

i

VINCAS J. DAUNORA, Aphekorius
., 2 .’9 Ava, Ikoc! lyn, N. Y.
.A ’ N it'-, gitvčs.

naujai atidaryta

«
3 M

st.

Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.00 
Užplumbavimas 50c ir augščiau 
Išvalymas .........    50c.
Užplumbavimas auk.su .......... $1.00

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

DR. A. FRIEDMAN
ROEBLING ST., BROOKLYN, 

kampas So. Ž^d St.
Ofisas atdaras visada.
217

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ. 
MA H A NO Y CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis,

312 E. Centre
Pirmininko pagelbininkas P. Ysoda.

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

1025 E. Pine ~
Finansų raštin. P. Fetčiulis,

1227 E. Pine
Iždo trustisai: A. Račkauskas,

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

Mahanny Avė..
Maršalka W. Svintickas,

515 W. Pine St.
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

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

St

St.
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LIETUVIŠKA APTIEKA.
Šluoml pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: lį MIXTI RAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bo:>ka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bun
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 ATAŪG1NIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. «. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumes Ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas del vi
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunč’ant laiškus 
galima siusti pinigais arba stampomis.

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

Skyrių”: 745 Driggs Avt., kampai 2nd St.„ Br ooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS. CEN TRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas,

Brooklyn, N. Y

381 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Kuopų Sekretorių adresai:

Kuopos Brooklync—L. Deveikis,
146 Metropolitan Ave., Brooklyn 

Kuopos Brooklyne—V. Vitkevičia,
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA. CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

223 N. State St., Ansonia,

Conn

Conn.

KIJEVO KRAUTUV8 
GRAMAFONU.

Specijalflkas auteavii 
kainos ant trumpo laike. _ _ 
•išklibinkite įgyti Šitą graiMa* 
foną su 6 lietuviški Aatat 

arflią. kaštuoja fllAt 
Gvarantuotas ant 10 meti.313 Sixth St., 

Charleroi, Pa. 
Ruedsdalc St., 
S. Pittsburgh, Pa.

Markūnas, 2120 F'orbcs St., 
Pittsburgh, Pa. 

sekretorių adresai: 
1. Alexis, 
344 North Diamond Sta.

Pittsburgh, Pa.
P. A. Samulionis, P. O.

Urnežis, "T 4 29
N.

Kuopų 
kuopos J. 
P. O. Box

2
Box

kuopos,
63, McKees Rocks, Pa.
kuopos, J. Galdinas, P. O. Box 
Laupurex, Pa.118,

4 kuopos Ig. Rasinskis,
205 Soho St.,, Pittsburgh, Fa.

5 kuopos, P.Petrauskas, Post Office

6

7

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

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

kuopos A. J. Normunas,8
2317 Cherry All., S. S. Pittsburgh,Pa.

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W1S. 
Firmininkaš A. l’akšis,

462 Jenne 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange 
Frotokolų raštininkas k'. Bartkus, 

1055 J eime 
Finansų raštininkas K; Arlauskis, 

318 Jonne 
670 JenneIždininkas J

St.
St.
St.
St.

Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 358 Dayton St. Mar
šalkos: \'. Raulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Dūri-

Vėliavų nešėjai: F. Miliauskas 
dedonia St. ir J. Jureviėia,

Main St.

st.
301

LIETUVIU PU EŠERIŲ 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., Brook'yn, N. Y. 
Finansų Raštininkas K. Kriaučiūnas,

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y.

Iždininkas P. Patašius 
94 So. 1st St.

vienam bu tiesa apžiflriJiMft 
prieš užmokėjimą pinigą. Jafe 
gu nepatiktų, galit* rugTąftlaaft 
atgal. Reikalaudami, priaiųsM* 
te 11.00, likusiai užmakMH 
aplaikę ta vorą. Pasitikima, kaft 
tvomi gramafonu būsite yfiaat 
užganėdinti.

Kievski Phonograph C*
4 Orchard Street, Dep. fe 

NEW YORK. N. Y

SERGANTIEJI!
nustojote sveikatą iž 
po dienai, aaataa po metai 
gydymu sergančių Žmonių, 

išgy-

priežasties ligos?
Diena 

užsiimu 
Put h is ta t y kite sau, kiek 
džiau, kiek palinktminau gyvenimą. 
Jeigu jumie gyvenimai įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pat gerai tu- 
prantantį davtarą ir specŲalistą
DR. LEONARD LANDES

JI* jums be pinigų patars, ka ma
ryti, kad išge'bėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą Gydau per ZO metų 
visokias li^ax u didžiamdoinie pa- 
seknieįiPs, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujy, pl.vo, širdka, plau
čių, Juknų ir tt

Dėl gydymo narvų ir lytiškų ligų 
turiu visienae gtrai žinomą elektrišką 
aparatą ir L-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekviena* 
dakLarr.* turi tekiu# aparatu*, dėl te, 
kad labai brangų#. Chemiška# iš
tyrinėjimą# šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojau#, bet tvejau ateikite pa# 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofise valandos: nuo 10 ryte Iki b 

vai. vakare. Aventadienlais nue 19
vai. ryte iki 4 pe pietų

141 ■. Ižud 8t. (Lexingtea ir |rd Ava.)

140 EAST 22 ST,N.Y.

auk.su


LAISVB

VIETINES ŽINIOS

MUZ1KALISKŲ INSTRUMENTŲ
J. GIRDĖS

Macys &Marcin Furniture Co

UŽGANĖDINTAS

Sekr. J. Urbonas

ĮVAIRUS MUZIKALIŠKI I INSTRUMENTAL

Cvd 
tbU

iš raudonme- 
Kaina $25.00

$1.98
$2.98
$3.98
$6.98

t®®', 
Fina® 
PSM-

Reikalaudami kokio nors tavoro 
adresuokite.*

faktų tam tvirtinimui dar 
nėra.

Geru patai 
symu!

Gvarantuo 
tas ant

“Premier”. Padarytas 
raudonmedžio Kaina $50.Bus sulošta 3-jų aktų drama paim

ta iš darbininkų revoliucijonierių 
gyvenimo Siberijoj

103 Grand Street 
Brooklyn, N. Y

Eclipse” padarytas 
džio.

GVARANTUOTA 
PILNĄ UŽSIGANFDINIMĄ

Sala “Comedy” teatro

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

kelis ruimus nauju forniču.

Improved Sterling” padaryto ii 
ar*uolo medžio, geriausio ii- 

darbio. Kaina $60.01

19 d. vasario bus balius D. 
L. K. Buivido draugystės W. 
•M. Shedlowo svetainėje, 736 
8rd Avė. ir kampas 21th St., 
So. Brooklyn, N. Y. Pra- 
’džia 7:30 vai. vakare. Kvie
čiame lietuvius ir lietuvai
tes atsilankyti į mūsų vaka-

kuopa iki šiol gyvenom 
draugiškai ir ant toliaus ti
kimės draugiškai gyventi.

Kadangi V. A. Zaperiac- 
kas visai nepamatuotai ap
šmeižė chorą, tai męs savo 
susirinkime nutarėm viešai 
užprotestuoti prieš V. A.Za- 
oeriacko tokį pasielgimą.

“Aido” choro komitetas.

!«. Viršus 78x13į colių. Plieniniai balsai, padaryti iš ric 
šuto medžio, dvi eilės raktų, 25 pianoforto raktai 8 nike 
liuoti balsų raktai, 4 setai balsų, diržas.

Pranešimas L. A. I). na
riams.

20 d. vasario bus mėnesi
nis susirinkimas Lietuvių 
Apšvietos draugystės Tau
tiškam Name. Pradžia 10 
vai. ryte. Visi draugystės 
nariai malonėkite pribūti ir 
užsimokėti mėnesines mo
kestis. Taipgi atneškite 
knygas, kurias esate paėmę 
•dėl pasiskaitymo.

Susirinkimas įvyksta prieš 
piet, todėl, kad po piet “Ai
do” choro koncertas.

Atsiveskite naujų narių 
dėl prisirašymo prie drau- Uždžjimaa keparaitfa 22 k. ... 15.8*1 

UŽplombaviniaa M)c ir aagkčiau. 
livalymaa ......................... ...................
Užplombaviman aakaa ................ $1.00

Skaudant) dantį, duok Ištraukt ryta, 
o vakar* apžiūrėt. 

SANITARY DENTAL PARLOR 
887 Bedford Ave., Tarpe 2-rea 

1-moa gatviii 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

“Lutnia" n ___-ve>
munta”. Protarpais griežš 
puiki orkestrą po vadovyste 
D. Venckaus.

* Durys bus atdaros nuo 3 
yal. po pietų. Koncerto 
pradžia 3:30 po pietų.
s Po koncertui bus šokiai.
į Įžanga tik 25 ypatai.

REIK A LINGOS MERGINOS
Reikalingos merginos j fabriką siū

ti ant mašinų: apsiūlčt nosines Ir 
jas prosyt. Darbas lengvas ir čystas, 
Darbas nuolat. Priimamos mokinės.

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

įėjimas i* inrdn.

Po teatrui Balius.
Pusė pelno eis nukentejusiems nuo karės 

Rusijoj.
Įžanga: 25c., 35c. ir 50c.

Padėjimas drapany dykai.

Stalai į kuknią ................................. 98c.
Puikus aržuoliniai stalai, apvaliu 

viršų $6.98

Užlaikome įvairiausių lietuviSfal 
rekordų su visokiomis lietuviškomis 
dainomis ir Šokiais. Kaina 75c Ame
rikoje; Anglijoje ar Canadoj — $1.0>.

įvairiausio išdarbio 
ir daugybę visokių 

okių gra
vi šokių magiškų 
i įvairias 

daiktus: laikrodėlius, 
; armonikų

i geriu ir lNK>ą>
ir Kanados. > Visi daiktai 

Vienų kartą pirkęs pas mus, 
mūsų kostumeriu. Taipgi pirkdami daug tavoro 

pigiau ir galime parduot pigiau. Parduodame agen- 
! įvairaus tavoro “in stock”. Padarome visokius in- 
užsakymo.

NAUJIENA JAUNAVEDŽIAMS.
šimtus naujai vedusių porų męs užganedinom. 

Užtikrinant, kad ir jūs būsit pilnai užganėdinti. Męs 
žinom ir turim to, ko jums reikia. Geriausių iš- 
dirbysčių forničius, žemesnės kainos, negu kur kitur, 
ir dar duodam ant lengvų išmokęsčių. Du STORAI. 
Kreipkis į bile kurį.

VISKAS, KĄ MES PARDUODAM
TAS TURI SUTEIKTI

riackui.
• Laisvės” M 01 pereitų 

Y' *tų V. A. Zat>eriackas, ap
tašydamas anie L. S. S. 19 
kuopos koncertą bereikalin
gai ir visai nepamatuotai 
užsipuola ant “Aido” chorG. 
Jis sako: “Buvo kviestas ir 
“Aido” choras, vienok atsi
lakė dalyvauti. Mat, per
prasta Tautiškame Name”... 
Toliaus Zaperiackas sako: 
*‘Man rodos,, čia neprastu- 
ttias namo, bet penkinė. Jei-

liamsbu 
ti Bush 
važiuot, 
ris pasisuks po Myrtle Ave. 
Cion išlipus tik pusė bloko 
i iki svetainei. Iš kitų dalių 
miesto galima važiuot 
Broadway ir Myrtle Ave. e- 
laveiteriais iki stoties 
Broadway ir Myrtle Ave. 
Nuo Broadway paeit į rytus 
pora blokų ir rasit svetainę.

hdmii ibi -r i i .

Gerai padalytas iš excelseriu 
mat rasas

Mat rasai su vata ant vienos pusės
Mat rasai su vata ant abiejų pusių

Cyslos vatos matrosas ..................

Brooklyno uoste (Atlantic 
Basin) 16 d. vas. kilo gais
ras, kurio priežastis dar ne
ištirta. Ūmu laiku sudegė 
trįs dideli lai vai,tuzinas bar
žų su aliejum ir prieplauka. 
Viso nuostolių padaryta 
daugiau, kaip už 1 mil. dole
rių. Sudegė ir gana daug 
karės ammunicijos, skiria
mos talkininkams. Spėja- 

. j vokišku a-

šituos gramafonua spociališka! 
parduodame u'ž žemą kainą per 
Vasario mėnesį, kaipo pasigaral- 
nimui tarp savo kostumeirhj.

Kaina $10.00.

št ūkas 
žiedus 

muikus, klarne- 
Užsa-

Pranešu visiems, jog aš užlaikau tikrai lietuvišką kratuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžių, Laikrodėlių, žiedų, Špilkų, Kolčikų, Kompasų, 
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių kitokių daiktų. .Taipgi rekordų visokiose 
kalbose su puikiausiomis dainomis ir šokiais. 
Armonikų, Smuikų, (Skripkų), Klarnetų, Triūhų 
niuzikališkų instrumentų. 'Taipgi užlaikau Maldaknygių 
žiu Popierų Laiškams rašyti su įvairiais aprašymais.
Monų Daiktų ir knygų.su pagelba kurių galima padaryt

Taipgi taisome visokius auksinius 
branzalietus ir muzikališkus instrumentu 
tus, triūbas, pianus, vargonus. Darbą atliekam 
kymus išsiunčinrn greitai į visas dalis Amerikos : 
pirkti mano kratuvėj’ yra gvarantuoti 
pasliksi ant visados musu jįtostunieriu 
ant syk gauname 
tams. Užlaikome 
strumentus ant

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

RUIM AI ANT RA N DOS.
Tšsirandavoja geri keturi ir trįs 

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

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

Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Greenpoint.

VISI EIKIT ANT “AIDO’ 
,. CHORO KONCERTO!

Šiame nedėldieny, 20 Va 
sario (February) atsibus 
puikus “Aido” choro kon 
certas gražioj ir didelėj sve 
tainėj Brooklyn Labor Lyce 
aim, 957 Willoughby Ave. 
Brooklyne.

■ Tai bus vienas iš gražiau 
feių ir įvairiausių koncertų 
nes jame 
chorai 
choras
įvienų moterų chorai; “Sie
tyno” choras iš Nevvarko: 
<‘Lyros” choras iš Mas* 
petho; Vaikų Draugijėlė? 
choras iš Brooklyno; vokie
čių “International Maennei

gu penkinė, tai reikėjo taip 
ir pasakyti, o kuopa būtų 
užmokėjus”.

Kuomet “Aido” choras 
buvo užkviestas į L. S. S. 19 
kuopos koncertą, tuomet ir 
V. A. Zaperiackas prigulėjo 
prie choro, buvo tame susi
rinkime ir girdėjo, kodėl 
choras atsisakė dalyvauti 
socialistų rengiamam kon
certe. “Aido” choras nesi- 
pūtė prieš prastumą namo 
ir neminėjo apie jokias pen
kines, kurias V.A. Zaperiac
kas sugalvojo. Jeigu tuo
met L. S. S. 19 kuopa “Aido” 
chorui būtų davus ir dvide
šimtinę ir tai jis būtų nega
lėjęs dalyvauti. Kada męs 
galim, tai L. S. S. 19 kuopai 
patarnaujanti be jokių pen
kinių, bet kuomet negalim, 
tai ir dešimtinės negelbėtų. 
Apie penkines ir apie namo 
prastumą jokių tarimų ne
buvo ir męs nežinom, kodėl 
taip Zaperiackas rašė. Ma
tomai, norėjo visuomenės 
akyse chorą pažeminti.

Męs “Aido” choras, esa
me darbininkiškas choras, 
ir nėra mums prastos tos 
vietos, į kurias darbininkai 
susirenka. Su L. S. S. 19

Lietuviai, ateikite paklau
syti Shiplacoff’o prakalbos!

18 d. vasario, New Plaza 
Hali svetainėj, kampas 
Grand ir Havemeyer Sts., 
Brooklyn, N. Y., bus didelės 
prakalbos, kurias rengia 
S. P. 14 ir L. S. S. 19 kuo
pos. Pradžia 8 vai. vakare. 
Kalbės drg. A. L Shiplacof- 
.f’as, socialistas, New Yorko 
.valstijos įstatymdavystės 
atstovas. Lietuviškai kal
bės L. Pruseika ir J. Šukys.

Visi vietos ir apielinkių 
lietuviai privalote atsilanky
ti į minėtas prakalbas, nes 
daug naujo galėsite išgirsti, 
ypatingai nuo drg. Shilpla- 
coff’o.

. Rengimo Komitetas.

dalyvaus
Xido” maii

vienų vyru

No. 3472. 34 raktai, 48 bosai, plieniniai balsai, 4 flankų 
Geriausio išdarbio.

Rusiškos Organizacijos Skyr.
RENGIA TEATRĄ IR BALIŲ kuris atsibus

Sub. 19 Vasario-Feb., 1916 
8-tą valandų vakare.

CEACII.IA HALL, 101-3 Grand St.,B’klyn,N.Y.

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Richter’io

PAIN°EXP£LUER
Neabejojant is būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, pcrsišal 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukus visose apttekoso arba 

sinčiai nuo
P. Al). R1CHTLR č< CO.

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

VIJAS KOMITETAS AMALGA
MATED CLOTHING WORKERS 

OE AMERICA:
M aėailis, 
Brooklyn, N. Y.
J. A. Bekampis 
Irooklyn, N. Y. 
. Šimaitis, 
..Brooklyn, N.Y.

s Kazimieras Šimkus, 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

198-2OO Grand St.
Tarpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn, N.Y.

Telephone 2372 Greenpoint

knyg%25c5%25b3.su



