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Ten, kur Kri- Kaizeris
Vilniuje

Mire “Rank 
pelnio” re= 
daktorius.

Revoliucija
“ŠVENTOJI žEMe” BUS 

PJOVYNIŲ VIETA.

Šiomis dienomis Vokieti
jos kaizeris Wilhelmas buvo 
atvykęs į V ilnių. Jis. atva-: tijOs, jog tonais mirė

Iziavo is Kauno i Vilnių r”

“Kovos” redakcija gavo 
telegramą iš Bellshill, Ško-

t i- i l i i , ------ ; ‘u. . ' vSU Juozas čerkevičius, per ke-Jeruzohmas, Galgotos kai- Hindenburgu ir kitais zy-
nas,^ Gefsimanija, “alyvų mesniais generolais, 
•darželis”, senasai Nazare- ( Pirmiausiai liuterių baž- 
f
pakalnės, tos
apie kurias taip daug girdė- tonišką sodą i 

virto di- “smotrą” savo kareiviams, 
muštravonių vieta. Parodos komandieru bu- 

Vokiečių laikraščiuose ku- vo Hindenburgas.
pina žinių apie KarisKus pri- 
sirengimus.“šventoje žemė- reiviai, kurie yra apdova- 
ie”, Palestinoje. Tonais su- 'noti geležiniais kryžiais, 
koncentruota kareivių bū-! švento Stanislovo kated- 
riai ir vis daugiau koncent- roj kaizeris susitiko su ka

talikų vyskupu. Kaizeris 
su dideliu žingeidumu ap
žiūrėjo šv. Kazimiero gra
bą, astuonias lenkiškų kara
lių stovylas, puošiančias ka

tedros sienas ir Lietuvos ku- 
_ .gaikščio Vytauto grabą.

Kada kaizeris išėjo iš 
katedros, tai lenkai ir .lie
tuviai sveikino.

lygiai metus buvęs 
Rankpelnio” redaktorium.
Drg. J. čerkevičius užėmė

jom,—šiandien

visos vietos, Rui visi jie nuvažiavo į bo- 
ir ten darė

vietų “Rankpelnio” redakci- 
.....  .........."j'ijoj, kuomet iš ten išvažiavo 

drg. J. Adomavičius.
Nabašninkas draugas bu

vo vienintelis lietuviu socia-
V.1SU listų laikraščio redaktorius, pulkų buvo atsiusti tie ka-|p.urįs

Dar viena ša Wilsonas LIE\
“Ryg. Garsas
Suvalkijoje. Vg 

riausybė didžioje 
gub. dalyje oficialt 
pripažino vieninteliai

AR IR ABISINIJA KA
RIAUS?

Į pietus nuo Egipto, rytų' 
Afrikoje, yra juodų krikš
čionių šalis, Abisinija, apie 
kurią labai-mažai girdėt.

Dabar iš Paryžiaus atėjo 
žinia, kad Abisinijos kara-1 
liūs sutinkąs duoti talkinin-1 
kams didžiausią pagelbą. I 
Jisai sutinkąs pasiųsti prieš 
vokiečius ir turkus 200,000 
kareivių.

Tiktai keturios dienos dū- 
ruotų, idant atgabenus abi- 
siniečius į Egiptą. Mano
ma, kad japonų transportai 
gabens abisiniečius.

Francūzai labai nudžiugę 
dėl tos pasiūlytosios pagel- 
bos.

Suv. Valstijų m rezidentas .čių kalbą. Mat, tarp v 
apsivedė su ponia Edith veikėjų įvairiose gubern. 
Bolling Galt ' .1 dalyse buvo kilę ginčiai, k

Jisai turi 59 metus, jinai kia kalba viršija: lietuvių a.

PETROGRADAS IR MAS
KVA REVOLIUCIJONIE- 

RIŲ RANKOSE.
New Yorke išeinantis žy

dų laikraštis “Tag” praneša 
stačiai stebėtinas žinias, 
gautas iš anglų generalio 
konsulato. Pagal tų žinių 
Petrogradas ir Maskva jau' 
randas revoliucionierių ran
kose. Revoliucionierių vadai 
pertraukę visus telegrafiš
kus susinešimus su sveti
momis viešpatystėmis, kad 
paslėpus nuo savo priešų, 
su kuriais dabar Rusija ka
riauja tą, kas dabar vidury 
jos dedasi. Jau trylika die
nų, kaip iš Petrogrado ir 
Maskvos nėra jokių telegra
mų. Šios žinios esą gautos 
per Japoniją.

Nuo to laiko, kaip oficia
liškos telegramos pranešė, 
kad caras atidėjo Dūmos 
sušaukimą ant neaprybuoto 
'aiko, daugiau jokių telegra
mą ir negauta. Spėjama, 
kad Dūmos nesušaukimas ir 
laivo priežasčia sukilimo.

Tas pats laikraštis prane
ša, kad ir kituose miestuo
se didžiausios riaušės: gy
ventojai nuginkluoja polici
ją. paima į savo rankas val
diškas įstaigas, kareiviai at
siųsti numalšinimui sukile- 

prisideda prie sukilėlių.

į lenkų.
/ Lietuvai prie vokiečių su- 

SCIIMJDTAS LAUKIA stiprinimo darbų. Gardino 
PAKORIMO. Igub. pabėgėliai pasakoja, 

_ Katalikų kunigas Hansas kad vokiečiai pradėjo sa

kia pakorimo už nužudymą u’v^
. ............. ““ (vokiečiai suvarė daug tūks- 

| V V.* * X V. XXXXXVXXXM XXX J. XXX x X Tg x-xx * 
' tuvos ir Lenkijos vietų. Dėl 

v. - v darbininkų pastatyta darži-
Schmidtas ruošia rastelj, nčs (barakai) jr padirbta iv’inmo iioni niolrino i et v — i — t i 'a •

PAKORIMO.

Schmidtas visai ramiai lau- stiprinti Gardino - Brestli- 
kia pakorimo už nužudymą tovsko liniją. Prie darbo 
Onos Aumuller. j______ _______________

Jisai randasi Sing-Sing tančiu žmonių iš įvairių Lie- 
kalėjime mirties kameroj, i . _ . . . —

Jį nužudys 10 d. gruodžio.1
CJ L i t n n i X i r* L 1 i '

kuriame jisai aiškins, jog ?jCm5s būdos; Pasitraukti 
nekaltai žūva. Schmidtas ,;uo darbo be leidimo stro- 
j ra tos nuomonės, kad ir lei- piaį uždrausta. Dirbti rei-

nebuvo pabaigęs 
mokslų vidutinėje- ar augš- 
tutinėje mokykloje. Jisai 
buvo savamokslis,patsai vie
nas prasimušęs inteligenti- 
jon iš bemokslių tarpo. 
Visi jo straipsniai yra pa
rašyti nuosekliai, ir labai po- 
pulianški, suprantami. 
“Rankpelnis”, kuriam seniai 
pusėtinai nesisekdavo, drg. 
Juozo rankose įgijo vis di
desnę įtekmę ir cirkuliaciją. 
įPastaruoyi gi laiku, kada 
“Rankpelnį” pradėjo šelpti 
savo raštais V. Kapsukas, 
tasai Škotijos socialistų or
ganas tapo gana autorite- 

tprie finansų ministerio su tišku socialistiškos opinijos

Švento Stanislovo kated-

ruojama.
Iš Palestinos tūkstančiai 

teutoniškų ir turkiškų ka
reivių patrauks ant Egipto.

Pačiame tik Jeruzolime 
yra daugiau nei 100,000 ka
reivių. Visi vienuolynai pa- njg 
versti į hospitalius.

Anglai savo eile daro di
džiausius prisirengimus,kad 
apgynus Egiptą.

Ant Sinajaus kalno (kur, 
kaip biblija sako, Maižiešius 
gavo 10 dievo prisakymų) 
jau eina mūšiai.

LATVIŲ BANKAI.
atvių bankai kreipėsi

' Ei, kunigužiai, kurgi din- prašymu kad: 1) Latvių išreiškėju.
Z f I r c\ t ZX K, i ♦-1 , 1 r z\ I U 5 r, I 1 1 /N rr n d Cgo jūsų kriKsčionybe ( |

Ar daug jūs išmoki not pa
saulį per 2,000 metų?

PERSAI SUMUŠĖ RUSUS.
Iš Berlyno praneša, kad 

persai sumušė rusus ties 
Kermanšah. Rusais vado
vavo generolas Samsonov.

Ispahany atsibuvo di
džiausias mass-mitingas, 
kuriame nutarta užprotes
tuoti prieš rusų ir anglų šei
mininkavimą Persijoj.

tenantas Beckeris tapo ne- pja prįe nepaprastai sunkių 
kaltai nužudytas. v saligų ir net lig 16 valandų

Lietuvių klerikalų laikras-'į į|jcną
čiai tyli apie Hansą Schmid- B Kaunas. Vienas Kauno

sąligų ir net lig 16 valandų

tą. gyventojas išbėgęs pasako- 
ia, kad Kaunas — griuvėsių 

Į krūva. Visur tiktai plikos 
‘aprūkusios sienos ir kami
nai. įeidami Kaunan vokie
čiai, kaip paprastai, žiauriai 
pasielgė: suėmė nekaltus 
žmones ir rekvizavo visa, ką 
tik galėjo rekvizuoti. Mies
tui uždėjo 300,000 rub. pa
baudos, kurią reikėjo per 3 
dienas sumokėti. Neskait
lingi Kauno gyventojai Je- 
galėjo surinkti tik pusę šios 
sumos, ką ir atidavė komen
dantui. Kaune atidaryta 
kelintas mokyklų, į kurias 
tėvams būtinai reikia siųsti 
vaikai, kitaip už nepaklus
numą bus nubausti 200—300 
markių, arba, jei negalėtų 
mokė ti—k ai ė j i m u.
Tarp Kauno ir Vilniaus ke

lias jau pataisytas ir pradė
jo eiti traukiniai.

Vilnius. Vietos gyvento
jai išbėgę iš Vilniaus pasa
koja, kad vokiečiai iš Vil
niaus išvežė Vokietijon visą 
varį ir kitokius metalus. Vi
sus gyventojus varė kelių 
taisyti.

SUV. VALSTIJŲ SANTI
MAI SU AUSTRIJA.

Nors Suv. Valstijos dar 
negavo nuo Austrijos vaL 
džios atsakymo ant paduoto 
protesto apie nuskandinimą 
laivo “Ancona”, vienok spė
jama, kad Austrija atmes 
visus Suv. Valstijų valdžios 
reikalavimus. Iš tos prie
žasties spauda, palaikanti 
teutonų pusę, labai džiau
giasi, kad Austrija atmeta 
Suv. Valstijų pastatytus rei
kalavimus ir kaltina prezi
dentą Wilsoną, kad jis save 
pasistatė augščiausiu teisė
ju ir globėju kariaujančių 
šalių. Amerikos spauda rei
kalauja, kad Suv. Valstijos 
tuojaus pertrauktų su Aus
trija diplomatiškus ryšius.

Dauguma spėja, jeigu tik 
Austrija atmes Suv. Valsti
jų reikalavimus, tai tuomet 
jokių ginčių nebus, nes Wil
sonas tuojaus atšauks sa
vo pasiuntinį iš Austrijos ir 
įteiks pasportą Austrijos 
pasiuntiniui, kuris randasi 
Washingtone.

POLICIJOS VIRŠININ
KAS IR SOCIALISTAI.
Nashville, Tennesee. — 

Policijos viršininkas Bart- 
hell atsilankė socialistų su
sirinkime ir ve ką pasakė: 
“Kol aš nepažinojau socia
lizmo idėjos, aš maniau,kad 
socialistai didžiausi griovi
kai, bet dabar, susipažinęs 
su socializmo mokslu, aš vi
sai kitaip žiūriu į dalykus”.

Seniau Nashville policija 
pešdavosi.su sorialistais dė
lei mitingų ant gatvių. Da
bar, turbūt, to jau nebus.

Juozas čerkevičius atvy
ko škotijon, tik lietuvių kal
bą temokėdamas. Vėliaus 

apsipažino 
su anglų kalba. Pirm pa-l 
stojant redaktorium, drau-

bankai nebūtų skelbiami su- 
Isioankrūtijusias, nors skoli
ninkai ir būtų padavę ban
kus teisman; 2. sulaikyti jisai gan gerai 

TURKAI IR GERMANAI Pardavimą iš takso banko 
namų ir nekilnojamų nuo-MARšUOJA INDIJON

Anglijai prisieina visai savybė; 3, suteikti latvių gas Juozas dirbo angliaka- 
. • “ i • v« • • i -i • hnnVnmci Irrnrlitn rlidiimn avVlncoriestai. Vokiečiai ir turkai, į^^kams^ kreditą, 

sumušę anglus ties Bagda
du, maršuoja per Persiją į 
Indiją.

Panašus pranešimas atėjo 
iš Petrogrado. Rusų ka- 
riumenė užėmė Hamadaną 
ir, veikiausia, Persijoj kils 
mūšiai tarpe rusų ir turkų- 
germanų.

nors trečdalio viso balanso. 
Bankai tikisi iš valdžios 

i gausią pašelpos.
'iš tų bankų, kaip antai:

syklose.
Jo sveikata visuomet 

vo silpna, o be to jisai 
Kaikurie; naudojo ir alkoholį.

Didelis čerkevičiaus

bu- 
dar

do-
4-oji Rygos Savi t. Kredito rūmas ir darbštumas buvo r \ • • t j. • r~t • i I i • i • i • j •

UŽDRAUS SIŲSTI PER 
PAČTĄ VALGIUS.

Anglijos vidaus dalykų mi- 
nisterio pagelbininkas, lor
das Robert' Cecil, pranešė 
parlamento susirinkimui,

lių, atsisako juos'Šaudyti ir kad Anglijos valdžia mano
1 uždrausti pačta siuntinėti

Ar tos žinios pilnai teisin- į Vokietiją valgomus daik-į
uždrausti pačta siuntinėti

ATMUŠTI NUO GO- 
RIZIA.

Vienna.—Visi oficiališki 
raportai patvirtina, jog ita
lai kaip nepaima, taip nepa
ima didžios tvirtovės Gori- 
zia.

tus.
Neseniai Suvienytose Val

ues 'stijose susitvėrė tam tikra

neužprotestavo prieš “Tag” nasi siuntimu į Vokietiją ir 
paskelbtą žinią. Kitos vi- Austriją valgomų jnoduktų.

gos, tai sunku pasakyti. Bet 
kad tame yra teisybės, tai 
pilnai galima tikėti,

Latvių Savit.1 tinkamai apvertintas Škoti- anglų generalis konsuliatas piliečių komisija, kuri rūpi-
Kredito D-ja, 2-ji Lyvžemio jos draugų. Jie, o su jais ir
Savit. Kred. D-ja ir Rygos 
Pirklių Savit. Kred. D-ja 
žada paskelbti vėliaus.

visas mūsų socialistiškas 
judėjimas, nustojo uolaus 
prole taro-inteligento, 
daug pasidarbavusio mūsų 
tarpe.

Lai bus jam lengva sveti
mos šalies žemelė!

tai p
tos rusu oficiališkos istai- I komisiją įeina žymus vo- ,;OS rusų oiicians os. js i kiečiai veikejai, tapę sios sa

ldos, kurios randasi New Res piliečiais> :
I Yorke ir kitur, nieko ne-1 Komisija tvirtina, kad jie 
praneša ir ant užklausimų siųs maistą tik dėl badau-- £- '- v*, a* 

jaučių kūdikių, bet Britani-1
biz-

PERSIJOS BIZNIERIAI 
BOIKOTUOJA TALKI

NINKUS.
Berlynas.—Persijos

nieriai pradėjo boikotą ru
siškų ir angliškų tavorų.Jie 
taip-pat nutarė įsteigti sa
vo tautinį banką, kuris ne• V0Kqmn4mNKU°S lv" “‘ — -oviuvnin.ua. 'būtu po įtekme rusų ir ang- 

Serbų, francūzų ir anglų “
Cukraunės bus įsteigtos 

I daugelyje Persijos vietų,
kariumenė iš Serbijos žemės 
pasitraukė iį Graikiją. ___ _

Vokiečiai ih bulgarai juos nereikėtų gabenti cuk- 
vysis. Londono Times o - -
korespondentas praneša, jog 
vokiečiai net pasirengę ata- Persijoj prasideda 
kuoti Solonikus, kur susi- - - - 
spietė daugybė anglų ir 
francūzų. Vokiečiai nepai
sys, kad Solonikai tai Grai
kijos miestas.

Graikija sako, jog nepa
velys bulgarams įžengti sa
vo šalin.

raus iš Rusijos.
Iš viso ko matyt, kad 

nauji
laikai.

taciją Vokietijos agentai.

RUSŲ FRONTE.
Rumunijos konservatorių 

partijos vadas turėjo auden- 
ciją pas karalių ir įteikė

NAUJI SUSIDŪRIMAI.
Iš Petrogrado praneša, 

kad vokiečiai vėlei renka
si prie smarkiausių atakų, 
kurių tikslas esąs Dvinsko 
paėmimas.

Vakarų fronte. Francijoj, 
taip-pat patėmyta smarkes
nis vokiečių aktyviškumas.

jam reikalavimą tuojaus 
prisidėti prie Vokietijos ir 
kariauti iš vien su ja.

Rusų kariumenė, kuri bu
vo koncentruojama ties Ru
munijos rubežium, esanti at
šaukta Rusijos gilumon.

Anglija vis dar tikisi, kad 
Rusija užpuls Bulgariją, bet 
ta viltis esanti tuščia.

ŽORESO UŽMUŠĖJO 
TEISMAS.

Paryžius.—Teismas R.
Viliano, Žoreso užmušėjo, a-. . rn ...................... „
tidėtas ant toliaus dėlei tos! roraal- Tamsųjį minia eina 
priežasties, kad tasai teis- ir daro žydų pogromus, ne- 
mas galėtų sujudinti visuo-1 
menės nuomonę. Valdžia gi kiečių šnipai, 
norinti, kad viskas būtų ra
mu.

atsako: “Nieko nežinom”.
Tas pats laikraštis prane- jos valdžia tvirtina, kad tas 

ša, kad Rusijos pietinėse e'n<Js Pef vokiečių
X X r O I / I 1 A n Ii n n I r n n i i/» m rt n rt I r ■»I , .. i •, i valdžios rankas ir esąs ski-I gubernijose sykiu _su sukih- riamas ,.juodai dienai-„ be(. 

mais prasidėjo ir žydų pog- neišduodamas badaujančiai
miniai.

- -v- c- x , Anglijos valdžia dabar 
I va apkaltindama, kad jie vo- pienuoja, kaip galima už

drausti pačta siuntinėti į

KIEK KARĖ KAŠTAVO?;
Ligišiol Europos karė kaš- i 

tavo Europos kariaujan
čioms šalims trisdešimts aš
tuonis bilionus dolerių.

Baisu ir pamislyti! 
kokia iš to nauda žmonijai?

O

Rusų kariška 
pirkimui amunicijos, kuri 
dabar randasi New Yorke, 

• labai nusiminus, nes jau dvi 
savaiti laiko negauna iš Pet
rogrado jokių žinių. Ji siun
tė iš čia telegramas ir ap
mokėjo atsakymus, bet jų 
nesulaukia.

komisija Vokietiją maistą, kad tuomi
neužgavus Suv. Valstijų.

SUNAIKINT ANGLIJĄ.
Vokietijos uždavinys su

naikint Britaniją. Taip pa
sakė Vokietijos finansų mi- 
nisteris p. K. Herferich. Ji
sai nuvertė visą bėdą už šią

PRIEŠ DAKTARĄ HAI- 
SELDENĄ.

Chicagos daktarai nutarė 
išvaryt iš savo draugijos 
pagarsėjusį D-rą Haiselde- 
ną, kuris atsisakė daryt o- 
peraciją protiškai ir kūniš
kai nesveikam kūdikiui. 
Tiesa, daktarai ne todėl jį 
išvarė iš draugijos, bet už 
“neetišką” pasielgimą. Jam 
prikiša, kodėl jisai taip gar
sinasi laikraščiuose.

BULGARAI TARIASI UŽ
BAIGĘ KARĘ.

Sofia.—Bulgarija faktiš
kai jau užbaigė karę. Ji 
gavo, ko norėjo. Ji gavo 
Makedoniją.

Dauervbė kareivių - bulga
rų paleista namo. , Naujai 
užimtoie orovinciriri a- 
kedonijoj, tapo sumobilizuo
ta 150,000 naujų kareivių. 
Mat, Makedonijoj gyvena 
bulgarai.

POPIEŽIUS “ŠLUOS NE- 
ČYSTATAS”.

Kuomet įvyks taika, po
piežius apskelbs “šventuo
sius? metus. Tuomet bus į- 
taisyti specialiai pasninkai, 
procesijos, atlaidai ir kiti 
galai. Popiežius tuomi ma
nąs apčvstvti visa pasaulį.

Vai “čystina” jie “čysti- 
ra” jau veik du tūkstančiu

Dvinsko gais rinė.

CHICAGOS STREIKAS 
TUOJ PASIBAloS.

Prezidentas Amalgamated 
Clothing Workers drg. Sid
ney Hillman, kuris veda 
Chicagos kriaučių streiką, 
praneša, kad už kokios 10 
dienų streikas užsibaigs ir 
kriaučiai laimės.

Jau 11 savaitė, kaip strei
kas tęsiasi. Bėgyje to lai
ko keli streikieriai tapo už
mušti ir apie 1,000 pikiotie- 
rių tapo suareštuota.

SAKO, REIKIA 5,000,000 
KAREIVIŲ.

Washington, D. C. — Se
nato komisijos dėl kariškų 
dalykų viršininkas Cham
berlain sako, kad už dviejų 
metų Amerika turės 5,000,- 
000 kareivių.

NEVALIA GERT.
Denver, Colo.—Rockefel- 

lerio mainose nuo 1 d. sau
sio mainieriams nebevalia 
geri. Jau dabar visur yra 
padėtos iškabos.

Jeigu kas naudos alkoho
lį po 1 d. sausio, tas bus pa
varytas iš darbo.
AUSTRIJOS IMPERATO- 

RIUS SUPARALI-
ŽIUOTAS.

Paryžius.—“Matin” talpi
na korespondenciją iš Ry
mo, jog Austrijos imperato
rius supraližiuotas. Apie 
tai pranešęs popiežiui atvy
kęs iš Koelno arcivyskūpas

DALYKŲ STOVIS 
EGIPTE.

Londone oficiališkai pa
skelbta, kad generolas 
Smith-Dorrian paskirtas vy
riausiu vadu rytinėj Afri
koj. Iš tos priežasties laik
raščiai spėja, kad vokiečiai 
ir turkai mano traukti i E- 
giptą ir prie Suezo kanalo.

pe%25c5%25a1davosi.su
oviuvnin.ua


San Francisco reikia organizuot
ateivių pagelbos draugiją

Visur atsidarė ’ paskutinė

ves visuose dalykuose veikia

bet išlipęs ant Hawaii salos'tėvų ir seserų norėtų atke-

intenci-

sias mokintojas, ir ta našta.

IR t

ioj). Mat, ‘Ateitis” norėtų,

po $1.00. Prisirinko taip- melais.

tuo klausimu pagalvot ir 
padirbėt.

gų delmoną?
Įdomu žinot, ką pasakys

Fritzasu
t

DėDe ŠERNAS.
Gruodžio 6 d. sukako ly

giai 20 metų, kaip L. Šernas 
(Juozas Adomaitis) dirba 
prie “Lietuvos”.

jų”.
Kaip matot, tai Delianis 

“ne durak”. Per vieną va-

^cv/.u, umuu cc- bąs ne visų soc.-dem. vardu, i taip-pat kitokie. Gyveni- 
vas Fabijonas šiame klausi-! bet tik vardu Vilniaus i n te- nias visuomet būna geriau-

| gijos, kurios veikimas karės
' " , A. žolynas at-

Sąjungą.
Mat, tautininkų sąjunga

čio Įsteigėjais buvo Za- 
charevičius ir Rokosz

sužinojusi lenkų dvarininkų įstaigą.
Ant Janulaičio laiško mū- 

j su snauda atkreipė rimtą 
Ant A. Janulaičio

platinimui krikščionybės 
Afrikoje ir Azijoje.,,

“ATEITIES” POLITIKA.
“Ateitis” priešinga, kad 

socialistai organizuoja jau
nųjų socialistų draugiją 
(panašios draugijos yra jau

dinė nuolat ant skolos lai- nedarnas plotkas. 
kyt ir pfcnėt negi gali. To- 
i 
vargų pabaiga esanti gel
tona uniforma”.

savos i “Laisvės” ’red., i
|apie vargingą padėjimą mū-1

Neseniai atvyko du lietu- su ateivių, atplaukiančių į• 1 ” -W • 4 • V • — -

ką šturmą.
L. Pruseika.

sitikrinimo ir su viltim ford, Me., nuvažiavo Wor-
vpkietį apgalėti. Kitas gi, cesteriškas Delianis (episco- 
kaį dirbt tingis, o čia už pos presbyteros) ir padarė . ... ,
ložę reikią mokėti: gaspą- labai puikų bizni, pardavi- ; . % P J

Iš tos priežasties Chica- pat nemaža mišių 
gos “Katalikas” primena:

“P-nas Šernas buvo re
gis, trečiuoju “Lietuvos”
redaktorium. To laikraš-1 karą jisai išgelbėjo daug dū-

Tųjų tautų žmogus, atvy
kęs šion šalin, gauna kas1

4, už kurias gau- socialistai nesiduos save 
25c., po 50c. ir net suvedžioti bepartyviškais

šių.
Bet klerikališkas “Darbi- 

(Ragaišius).Rodos, p. Za- ninkas” nebsitveria piktu
li—i------- :—v mu. Jam skauda širdį, ko-

___ _ Žiūrėkit, kaip “Darbinin-
dėl kitam geriausia visų kas” aprašo kun. Delianio

važiuoja ne per Vladivosto- ’ jų, išima iš immigracijos na- K. Norkus.
• San Francisco, Cal.

Dėlei A. Janulaičio 
laiško, kviečian

čio vienybėn.

Ar bus Rusijoj 
revoliucija?

Kadangi daugelis įdomau
ja tuo klausimu, tai žemiau 
perspauzdiname interesingą 
“Rankpelnio” straipsnį, kur 
tan klausiman atsakoma:

“Pirmiausia reikia pasa
kyt, kad revoliucijos negali
ma “daryti”, negalima taip- 
pat paskirti, kada ji turi bū
ti. Revoliucija pati pasida
ro, tos minios, kurios nebe
gali sutikti senojo jungo 
vilkt. Nieks iškalno hegali 
pasakyti, kada ji bus,—gali 
tik maž-daug permatyti. 
Taip buvo ir 1905 m. Ar 
dabar tos sąlygos persimai
nė? Ar jau gali nevaržo- 

i mas plėtoties kapitalizmo 
ūkis? Ar buržuazija jau 
paėmė į savo rankas val
džią? Ar persikeitė Rusijos 
valstiečio padėjimas? Ar 
darbininkai jau gali atvirai 
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tydami čia saviškių, pasida-^ į gerb. A. žolyną, Newark,! pakvietimo, adresuoto ame- 
vė rusais. Vienas per žydus , N. J., pirmininką Lietuvių 1 rikiečiams, susivienyt šelpi-i 
gavo darbą ir buvo nemiela- Immigrantų šelpimo Drau- ųno darbe,“Nau jienos” sako 
širdingai išnaudojamas. ‘ “ 

Tūlas lietuvis aštuonias laike apiro.
dienas išbuvo immigracijos sake mums, jog šiuomi laiku 
name. Jisai kalba vokiškai, esą labai sunku atgaivinti L. 
tai susižinojo su vokiečiais. L š. D., juo labiau, kad vi- 
Vokiečiai jį išėmė iš immi- sos draugijos ir pavieniai 
gracijos namo ir davė dar- dabar yra užsiėmę Lietuvos 
bo savo ligoninėj. Žinoma, šelpimu. A. žolynas sako, 
dabar jisai nenori sakyties kad šiuomi laiku mūsų srio- 
esąs lietuviu.

Blogiausiame materiališ-Lkyrium ir todėl ateivių šel- 
kame padėjime pasirodo esą pimo darbas apleistas, 

(ant Hawaii), nes nors ten ateiviai iš tų vietų, kurios, “Laisvės” red. betgi ma- 
Amerikos teritorija, tai bet- karės viesulo.} tapo sunai-,no, kad formališkai L. I. Š. 
gi jokios kaucijos nereika- kintos. Čia lietuviai užima D. kom. dar gyvuoja. Rb- 
lauja. Nors dalis pinigų, pirmą vietą.

er savo Canter- 
pasakose įaudė 

ak, , lietuvių istorijos į 
angj^ą literatūrą. Jo ri- 
cierfo kariavo Lietuvoj ir 
Prūsijoj ( His knight 
fought in “Lettowe and
Pruce”). Ant nelaimės, ’ PRANEŠIMAS “LAISVEI” 
tai reiškia, kad jisai buvo san FRANCISCO, CAL. 
kryžiokų samdiniu. Tai, Kas subata arba kas ant- 
buvo tais laikais, kada ras utarninkas atplaukian- 
teutonų ordenas pasikėlė ciais iš Azijos (Kobe, Japo- 
rytų kovose”.— ,nija) laivais atvyksta į San
Anglų dailioji literatūra Francisco įvairių tautų pa- 

visai nežino Lietuvos vardo.1 sažierių. Beveik kiekviena- 
Toliaus autorius šiek-tiek' me laive yra

Man, rodosi, kad nesiras- 
tų Amerikos lietuvis, kuris 
neužjaustų saviškiams, ku
ris nenorėtų pasidalint su 
jais paskutiniu kąsniu duo
nos.

Pasirūpinkime jais. Kiek' pranešė, jog klerikališkon 
žinau, tai Vladivostoke yra 
daug lietuvių, kurie norėtų 
vykti Amerikon, bet neturi 
pinigų. Giminės turėtų jais 
pasirūpinti.

Padėdami saviškiams San 
infor- Francisco, įsteigkime jiems 

apie Lietuvos1 suteikė Škotijai anglų lite- rodami imti užsieninį pasą, macijos žinių, darbų, kauci- globos įstaigą.

sa 
da 

iKa- 
ores- 

drau- 
ts, pri- 

iš di- 
dienraš- 

nronicle” 
o 26 d.)

gai ir žydai turi čia ateivių 
globos draugijas, liaudies 
namus, ligonbučius, valgyk
las ir tt. Čia yra net dvi ru
su draugijos, dvi lenkų—so
cialistų ir klerikalų. Taipgi 
yra finų ir latvių organiza- 
jos (Finish Soc. Party, 20

_____  _________________ _ ...... . ,7_„ ir lietuvių. Flint St.; Lettish Soc. Par- 
m vi./, papasakoja apie lietuvių is- Į Daugiausia atvyksta Rusi- ty, 9 California Ave., San 
illiams, žy-'furiją ir sako, kad Adomas jos žydų, dezertirų. Jie at- Francisco, Cal.).

, talpina sa-1 Mickevičius davė Lietuvai važiuoja ne desėtkais, bet 
he Sorrow of i lunkų literatūroj tokią jau šimtais.

’ 1 ’ Didžiuma keleivių,, neno- jam reikalingiausia:ame straips- vietą, kokią Burns ir Scott
* c_,___ ________________

pie “tautą be na- ratūroj. „ A
Nuo 1905 metų lietuvių ; ką, bet šiuom keliu: iš Char- mo ir duoda paskolę pra-

smar-1 bino lig Kuančenze (prieš- džiai pragyvenimo. Ypatin-
ai gi 700,000 lietu-

> iš savo šalies į gi- susipratimas ypač 
įaskolijos. kini nakilo.

*š trijų milijonų - - -
/S lietuviu, 700,000 be-:literatūra tapo tikrenybes

Rusi- mokyklų ir naujoji lietuvių I Paskui 
1 i tikrenybės 

go nuo vokiečiu. Likę be ; . ..... TT
namų ir veik be skatiko Jai taiP atsiliepia, p. H. 
jie traukia rytų link, atsi- \ ilhams apie lietuvius Lon- 
dėdami ant Dievo ir žmo- c\01}0 Y Chronicle., 
gaus malonės. Viename Gaila tik, kad straipsny pri
tik Petrograde dabar yra P • , * v • • *1
30,000 lietuviu pabėgėlių. I p1.0 vokiečius . ir sujungta 
Vaikai pajieško laikraš- Lietuvos pasihuosavimo rei
duose savo tėvų, tėvai sa-1 kalas su talkininkų laimeji- 
vo vaikų. . Lietuvos at- mu.. . .
stovai - deputatai (Dū-pv.vių gyvenimo ir budo .y- 

rašytojai, Pątybes, p. H. \\ ilhams ziu-

Kalbėdamas apie lie- (Hawaii salynas).

“Laisvės” skaitytojams 
jau žinomas turinys A. Ja
nulaičio laiško, kuriuo jis 
kreipėsi į “Dilgėlių” redak
ciją, Kaip žinoma, tame 
laiške socialistas Janulaitis

i pragyvenimo. T 
Rusijos stotis), gai gerai aprūpina 

...... pasiekia čan-čun tautos ateivius žydai, 
staciją, chiniečių pravady-1 ?" 
rių vedami. Chinietis uživiu iš Gardino gub. Nema- San Francisco, tuoj kreipėsi atvda. 
rublį slapta pergabena per' 
rubežių Čan-Čune (jau Chi- 
nijoj) galima sustoti vieš
buty Poliakovo. Iš Čan- 
Čun keliaujama į Daiseną, o 
iš ten laivu į Kobe, Japoni
ją. Važiuojant Amerikon, 
plaukiama pro Honolulu

lietuvių šelpimo draugijon 
dabar įėję ir socialdemokra
tai ir veikia išvien su deši
niaisiais. Tame laiške A. Ja
nulaitis labai neprielankiai 
atsiliepė apie A.Bulotą ir, a- 
belnai, apie vidurinę sriovę. 
Taip vadinamą piliečių ko- ■ 
mitetą, kuriame dalyvauja 
“Lietuvos Žinių” pirmeiviai,1 
A. Janulaitis nupeikęs,kaipo

j kovą? Į visus šituos klausi
mus reikia atsakyti—ne! Ar

I pati caro valdžia nustojo se- 
' nu jų savo ypatybių? Da
bartinė karė kuoaiškiausia

i visiems parodė, kad ne. Ir ui ix i j 11 a 111 v aa pupuviy** I • . i •• •Bet jeigu pasirodys,' 8na>ptol nemano ji geruoju

mos.—Red.), 
artistai ir mokytojai or
ganizuoja pagelbos komi
tetus, pabėgėlių ir maiti
nimo stacijas, įieško dar
bo ir pastogės”.
Autorius to straipsnio, ko 

jau ir sakyti nereikia, ne
svietiškas vokiečių priešas.

rėjo į viską per romantiškus 
akinius. Žinoma, tas poe
tiškas prasižengimas nepa
darys mums daug bėdos.

Vienų pasažierių biudže
tas užsibaigia Rusijoj, kitų 
Japonijoj ir dauguma atva
žiuoja į San Francisco su 
tuščiais kišeniais. Tūli pa- 
sažieriai liekasi Honolulu

Ačiū.
15 d. gruodžio aš sugrį-

Jisai sako nežinąs, į kokias ^au kelionės po Ohio ir 
formas kristahzuosis. Euro-. Michigan valstijas, kur pa- 
pos ..politiška organizacija, sakiau šešias prakalbas —4 
bet jisai su vilcia žiūrįs į at- socialistų kuopoms ir 2 — 
citį !r manąs kad .talkiom- ■ šiaip jau draugijoms. Aš 
kai laimės. Vokiečiai, kaip norįu čia padėkavoti drau- 
1 V • 1 • j • Rams už malonų ir draugiš-kencia lietuvių. [ Lietuvio įą priėmimą. Man begalo 
?a_rc\as dėl V0J<ief yra P1, t linksma buvo patirt, Kad vi- 

'sur mūsų draugai pilni e- 
.nergijos ir žymiai progre
suoja socialistiško darbo va
goj.

Akrone pavyko sutvert 
L. S. S. kuopą iš 15 narių, o 
ir kitur prie.L.S.S. prisirašė

tos dvasios sinonimas. Lie-Į 
tavos žemėj piktos dvasios 
siaučia”].

Bet p. Williams mano,kad 
vokiečiai bus išvaryti iš Lie
tuvos.

“Militariškas užkariavi-
mas dar nereiškia galuti-, narių. Prie Clevelan- 
no užkariavimo. Ir męs ’ do “Mirtos” ir Akrono Juo- 
gyvenam, męs dirbam, nes zapinės taip-pat prisirašė 
žinom, kad našta galų-ga- daugiau nei 20 narių.
le nukris. Kas pmlosta, | Clevelandiečiai buvo ma- 
dar bus atgauta. Ko da- ionųS parinkti aukų L. S. D. 
bar negalima atlikti, tas p (daugiau nei $11.00) ir 
•bus atlikta vėliau ir ge-'p § p
riau. Iš šios dienos bai-1 Gailiuosi negalėjęs nuvyk
siu kentejimų Europa is- įį į Springfield ir Dayton, 
siners sveikesne ir tyres- .Qhio, kur, mano nuomone, 
ne gal rytoj, gal sekan-(būtinai turim sutvert 
ciais metais, galuz 50 me- g. g kuopas, bet aš tikiu, 
tu. Taip me^ tikim, taip ^ad ^uo pasilepins kiti 
męs tunm tikėti, kitaip, draugai, ypač detroitiškiai 
mums vietos pasauly ne- - - -- - -
būtų”.
P. Williams sako, jog an

glai mažai pažįsta lietuvius. 
Dėl Anglijos Lietuvos liūdė-• ii i pu/juivi ou iiauuuua iicxlaila

idnrbininkų ant socializmo 
dirvos ir aš pilnai tikiu, kad 
mūsų Sąjunga ir mūsų su-

i vienyta socialistų spauda 1“” 1 • 1 • 1 J • • v

ir clevelandiečiai. Neuž- 
|mirškite, draugai, Daytono 
ir Sprinfieldo!

Man buvo tap miela susi- 
! pažinti su daugeliu naujų

mas.didžiausiame tautų var
ge. Bet dėl trijų milijonų 
lietuvių šioji karė yra di
džiausias vnrgų-vargas, PUgc’()čs atsilaikyti prieš su- 
juodas debesys, užklojęs jLingtą tautiškai - klerikališ- 
cangu. J - z

“Raseiniai, Panevėžys, 
Ukmergė, Oranai, Lyda 
yra tai tik paprasti var
dai tolimam mūšių lauke. 
Tuo tarpu dėl lietuvių tie 
vardai turi karčią, sunkią, 
prislegiančią reikšmę. Jie 
primena baisu kulkų žvie
gimą, degančias grinčias, 
neprietelių išpustytus 
laukus, sunaikinimą, griu-1 kad jo kalendoriuj veik ne
vešius ir mirtį — pasaulį ra biznišku apskelbimų, o S. 
be šviesos krislo. Ir visa L. A. kalendoriuj tų apskri
tai dedasi momente, kada bimų prikimšta visuose 
lietuviai pradėjo susipras- kampuose.
"ti esą tauta”. ..................... .........

~ Autorius nurodo, kas ski-^0 plaukelį svetimųjų akyse, 
na lietuvius nuo lenku ir savųjų akyse ir rąsto 
losimi • naci YiiiY*nrIr\ J . ■ i _

SAVO AKYJE RĄSTO NE
MATO.

“Ateitis” pavadino “Kelei
vio” kalendorių biznišku, o 
S. L. A. kalendorių į padan
ges iškėlė.

“Keleivis” betgi nurodo,

“Ateities” tautininkai ma-

dosi kasoje dar turi būti pi- 
užmokėtų už tikietus žųva, | Gal daugelis mūsų brolių, nigų. Iš savo pusės, gerb.

K. Norkui padedant, męs 
stengsimės, kad San Fran
cisco susiorganizuotų lietu
vių draugija, kuri rūpintųs 
ateiviais. Męs manom taip- 
pat, kad stipriausia lietuvių 
kolionija vakaruose, Los

žmogus užsidirba bilietui ir 
kaucijai ir tuomet važiuoja 
j San Francisco.

Kokios tautos žmogus čia 
atvažiuoja—jį pasitinka sa
vos tautos žmonės. Tiktai 
lietuvius nėra kam pasitikti.

Japonai, chinai, vokiečiai, 
švedai, italai, francūzai, bel-

liauti pas savo gimines A- 
merikon. Dabar jie, pabė
gę iš savo tėvynes, skursta 
ir badauja kur nors Rusijos 
gilumoj ar net Sibire. Mū
sų pabėgėlių pilna Omske, 
Tomske, Irkutske ir kitur. 
Baisus padėjimas likusių su
degintuose sodžiuose.

APŽVALGOS 
VILTIM.

NEBUS SVEČIŲ.
A. Bulota nebeatvažiuos.
Bulotienė, “Žiburėlio” at

stovė, nebeatvažiuos.
J. Vileišis, “Globos” atsto

vas, likosi Vilniuje ir nebe
atvažiuos Amerikon.

Kasžin kaip bus su Že
maite? Ji žadėjo važiuoti 
su Bulotais, bet kadangi šie 
nevažiuoja, tai ir jai, anot 
jos pačios išsitarimo, nebus 
progos “paplepėti” Ameri
koj.

“Rankpelnio” draugai da
bar galės nusiraminti. Jie 
buvo tain priešingi tų “li
beralų” atvykimui.

Galės nusiraminti ir “Tė
vynės” redaktorius, kuris a- 
rifmetiškai apskaitliavo, 
kaip brangiai lėšuos svečių 
iš Lietuvos pragyvenimas.

charevičius ir buvo pirmu! mu. Jam skauda širdį, ko- 
“Lietuvos” redaktorium. | dėl tai Rumforde biznį pa- 
Paskui “Lietuvą” atpirko darė Delianis, bet, duokime 
p. A. Olševskis, kurisai a-į sau, ne Žilinskas, Urbanavi- 
pie tris metus ją redaga- č;us, Jakaitis arba, paga
vo. Atvykus p. Šernui iš liaus patsai tėvas Fabijonas. 
Europos, laikraščio reda- j Kodėl pinigai pakliuvo į 
gavimas buvo jam paves-, “episeopos presbyteros” ki
tas, ir nuo to laiko jisai šenių, o ne į rymiškų kuni- 
redaguoja “Lietuvą”.
L. Šernas, arba kaip chi-

cagiečiai jį vadina dėdė Šer- Rumfordo ekspertai apie

“Pirma, negu padarius i 
išvedimus iš tu žinių, bū- 

tų išmintingiau palaukus 
jų patikrinimo ir papildy- i 
nio.
kad Lietuvoje yra ištiesų, 
visai kitaip, negu buvo a- 
merikiečių manoma, tai 
galėtų ir čionais įvykti 
tinkamos atmainos”.
“Vienybė Lietuvninkų” 

džiaugiasi A. Janulaičio ra
ginimu “dirbti išvieno”.

“Rašytojas yra žinomas 
kaipo “kairiausias” ir ar
čiausia prie Lietuvos soc.- 
dem. stovįs. Įdomu bus 
mūsų visuomenei išgirsti, 
kad ir jis laiko musų pozi
ciją, t. y., kad visi dabar 
eikime išvieno”.
“Ateitis” nerimauja dėl 

A. Janulaičio laiško. Jai la
bai netinka, kad A. Janulai
tis aštriai kritikavo A. Bu
lotą ir “Lietuvos Žinių” šu
lus. “Ateitis” klausia:

“Kokiuo stebuklu tai at
sitiko, kad A. Janulaitis, 
kuris daugiau negu kuris 
nors iš demokratų ir net 
socialistų iš seno buvo ir 
dabar dedasi didžiausiu 
ne tik klerikalų, bet ir 
tautininkų priešininku 
(idėjiniu ir net dažnai as
meniniu), dabar pateko į 
tokią jų malonę, kad net 
buvo pastatytas ant jų 
kandidatų lakšto (ren
kant Lietuvių D-jos val
dybą) ir buvo jų balsais

pasitraukt, anaiptol nesu
tinka pamatines reformos 
sutekti. Ji po senovės eina 
senaisiais keliais—ir revo
liucijos judėjimas maž-daug 
tais pačiais keliais eis.

Lietuvoj prieš karę bent 
valstiečių padėjimas buvo 
pradėjęs geryn eiti, ir dėlto 
jie greitu laiku pavirto caro 
valdžios talkininkais, kleri
kalais. Karė suardė ir jų 
gerovę; daugelį jų tiesiog į- 
stūmė į proletarų eiles, ir ne 
vienas jų jau neįstengs be
pakilti. Anksčiau ar vėliau 
jie turės pamatyti tokio sa
vo padėjimo kaltininkus, ir 
tai pastums juos į caro prie
šininkų eiles. Rusijos vals
tiečių didelė didžiuma ir 
prieš karę buvo tie geres
niam padėjime, kaip prieš 
1905 m. revoliuciją. Karė 
dar pablogino jų padėjimą, 
ir ten, be abejonės, ras at
balsį prasidėjęs ..miestuose 
revoliucijos judėjimas.. Su
grįžę iš karės arba nelaisvės 
kareiviai da labiau bus užsi
krėtę revoliucijos dvasia,ne
gu po japonų karei,—tai jau 
dabar męs aiškiai matome.

Žinoma, stambioji buržu
azija nepereis į revoliucijos 
eiles. Ji po senovės neis to
liau pusiaukelės, toliau,kaip

1 ’ ir įvairus
Vl.y MCA./ 11 MUVM J 4 MCMOCAIO | .
išrinktas,—kuomet daug eina liberalai. . _ _
ramesni ir mažiau įsipykę pirmeiviai; visą .laiką derė- 
žmonės buvo užbalotiruo-1 sis su caro valdžia, kad šio- 
jąmi? Iš kur atsirado kių-to.kių. reformų įgijus, 
tas pasitikėjimas: kunigų | Revoliucija ^pereis p_er juos,

latvių; jisai nurodo į tolygu
mą mūsų kalbos su sanscri- 
įtu ir tt. Williams sako,kad 
lietuvių katalikiškume yra 
daug romantiškos praeities 
liekanų, ypatybių iš tų lai- 
Lų, kada lietuviai buvę pa- 
gonais. Lietuvių būtyje y- 
Ta daug nesuvaikomų slepe- 
Tiybių, tarytum amžiai ant- 
mete savo šešėlį ant dabar
ties. Lietuvių dailės tvery- 
boje, (Čiurlionis) anot Wil-

nemato.
JaJu ir seniau tūli tauti

ninkai mėgo prikaišiot so
cialistams bizniškum.ą. Jų 
išrokavimu socialistai turė
tų būti ubagais, o “svieto 
mama^tim” reikėtų paves
ti rūpiu ties ponams tautiš
kiems biznieriams.

Na, ne. Socialistai nemy
li ubagystės stono, taip ly- 
pnn.i kaip jo nemyli nei “At-

liams’o, atsispindi anas mis- eities” redakcija, nei jos šė- 
ticizmas. I niunkai.

nas, nepriguli prie mūsų 
partijos, bet nežiūrint to 
męs siunčiame jam širdin
giausių velijimų ilgus- ilgus 
metus darbuotis lietuvių 
žurnalistikos dirvoj.

Kol dėdė Šernas buvo 
“Lietuvos” editor-in-chief, 
tol tame laikrašty viešpata
vo prakilnios tolerantijos 
dvasia. Šernas iškėlė “Lie
tuvą”, sykiu iškeldamas ir p. 
Olševskį.

Dėdė Šernas yra Nestoras 
mūsų laikraštininkų.

Tiesa, dabar “Lietuva” ki
tokia. Bet z^ernas likosi 
kuo buvęs. "

tas plotkas. Ar yra skirtu
mas tarp epyscopos presby
teros plotkų ir rymiškų 
plotkų?

Bet, mažu, griešnų žmo
nių pilvas to dalyko negali 
suprasti. Mažu, tiktai te

me yra tikras specialistas.
Vai, mulkina jie tuos žmo

nes, mulkina! Otie naba
gai rumfordiečiai kaip per
ka tas plotkas, taip perka.

Ubagams dvasios bus ne 
tik dangaus karalystė, bet 
jie turi- pusėtiną rojų ir ant 
žemės!

LIETUVIAI STOJA KA- 
RIUMENĖN.

Lietuviai laisvanoriai sto
ja Anglijos kariumenėn. 
Jau seniau apie tai buvome 
patyrę iš “Šaltinio”. Dabar 
gi apie tai rašo tų pačių kle
rikalu “Išeivių Draugas”.

“Tūlas lietuvis G-as.
jaunas ’ 
taipgi “įsidžeinijo”. Būk 
žadą stoti po Britanijos 
vėliava dar daugiaus lie
tuvių, bet kol kas nieko 
tikro nesigirdi. Rasit tas 
nutęstų priverstino karei
viavimo įvedimą. Tiktai 
visaip anie tuos lietuvius 
“soldieriius” kalba. Sa
ko. būk kitas einąs iš per-, diliaus ašaras, kad į Rum- (pasekėjų sutvertą Jaunimo

™ ir nevedęs lKUNIGAL

BIZNIS.
Biznis, tai biznis!
Tą puikiausiai supranta 

mūsų kunigai—visviena. ar (veik visose šalyse ir lavina 
jie liuteriai, ar katalikai ar jaunimą socialistiškoj dva- 
kiti. koki. . šioj). Mat, ‘Ateitis” norėtų,

Kun. Kemešio geltonlapis. kad socialistiškas jaunimas 
(Darbininkas) lieja kroko-[organizuotus į Šliupo įr jo

vizitą Rumford, Me.:
“P. Delionis taip vikriai 

apsisuko, jog per vieną 
vakarą aplankė mažne vi
sus lietuvius, visur paliko 
plotkeu 
davo po

viška” ir verta visokeriopo 
parėmimo, o socialistiška 
jaunimo organizacija esanti 
ir negera ir nesveika.

Štai čia ir pasirodė “Atei
ties” partyviškumas.

Bet męs tikim, kad drau
gai socialistai nesiduos save

—Janulaičiu, o Janulaičio
—kunigais?”
“Dilgėlės”, atspauzdinu- 

sios A. Janulaičio laišką, sa
vo nuomonės.nepasako. .
“Laisvė” jau prasitarė ma

nanti, kad A. Janulaitis kai-;

kaip ir 1905 m. perėjo.. Ar 
ji atneš daugiau pageidau
jamų vaisių? Manoma,kad 
atneš, nes darbininkų klesa 
dabar daug skaitlingesnė ir 
daug labiau subrendus, ne
gu buvo 1905 m.; valstiečiai 

Gyveni-

ligentų. v - . ,
Bet męs, taip kaip ir.kuri užguls ant jų visų po 

“Naujienos”, prašome pa-|sjtos baisiausios karės,^.pa
laukti platesnių žinių iš 
Lietuvos.

Mums būtų keista, kad so
cialdemokratai būtų susita
rę su klerikalais ir sutapę 
bendroj draugijoj, palikda
mi pirmeivių partiją padėji
me “splendid isolation”...

tiems tamsiemsiems atida
rys akis. Žodžiu, ar męs jos 
norime, ar nenorime, Rusi
joj artinasi nauja revoliuci
jos audra, ir ji bus dar di
desnė, negu buvo pirmoji”.
■-................... L_ „ L -.■X'JL’___ _  -U-'J ..

ORIGINALIŠKI PRŪSŲ 
LIETUVIAI.

Kaip žinoma, daugelis 
Prūsų lietuvių yra ištremta 
į Sibirą ir kitas giliosios Ru
sijos vietas. Jais rūpinosi 
vilniečių sutvertoji “Globa”.

Bet klausimas ar daug 
rūpinasi saviškiais, patįs 
Prūsų lietuviai, kurie jau 
spėjo atsigauti nuo karės 
rykščių ir kuriuos pusėtinai 
sušelpė jų valdžia?

“Nauja Lietuviška Cei- 
tunga” renka aukas Prūsu 
lietuviams, ištremtiems | 
Sibirą, bet aukos begalo 
skūpiai plaukia. Kiekvie
nam numery garsinama ne
daugiau aukų, kaip kokia 
10—15 markių.

SOCIALISTU LAIMĖJI
MAS.

Christiania, Norvegija.—
Norvegijos stortingan 

(seiman) išrinkta 20 socialis
tų.

Seimo didžiumą sudaro 
radikalai ir darbiečiai de
mokratai.

Šliupas kalbėjo Waterbu
ry. Pirm jo kalbėjo koks 
ten Vokietaitis. Laike šio 
kalbos kilo triukšmelis. Kas 
sukėlė jį? “Draugas” rašo, 
jog tai buvęs “tautietis P.”. 
“Vienybė Lietuvninkų” tvir
tina, būk “socijalistas ir 
Džian Bambos spyčių artis
tas”. Na, katras laikraštis 
meluoja, klerikalų ar tau tie- < Keista darosi atsiminus,  jog 
čių organas? Viens jų me- tie patįs Prūsų lietuviai au- 
luoja, kitaip pegal būt, bet kaudavo šimtais markių 
katras? platinimui krikščionybės



Prieš rinkimus

h

Komedija su M 
Yčo telegrama.

Laikraščius jau aplėkė 
žinia apie p. M. Yčo telegra
mą, kurią tasai ponas mušė 
p. S. Šimkui. Kaip jau ži
noma, toje telegramoje p. 
Yčas liepė p. Šimkui užmo
kėti $800 (iš aukų surinktų 
nukentėjusiems nuo karės) 
Gabrio biurui.

Kokiu būdu tapo sužino
ta tos telegramos turinys, 
apie kurį, rodosi, galėjo ži
noti tik p. Šimkus?

Pirmiausiai žinia apie te
legramos turinį tapo pa
skelbta bostoniškėj “Ateity
je”. Jai pranešta apie tele
gramos turinį ne iš kur ki-1 
tur, kaip iš New Haven,' 
Conn. “Ateity” paskelbtąją 
žinią vėliaus ir kiti laikraš
čiai pakartojo (išėmus“Lais- 
vę”.).

Dabar prašnekėjo ir pat
sai p. Šimkus. Jisai kreipia
si tam tikru laišku į “Tėvy
nės” redakciją ir praneša, 
kad M. Yčo telegrama buvu
si adresuota jo, S. Šimkaus 
adresu, bet “Tėvynės” re
daktorius ją praplėšė ir pa
skleidė po svietą. Ponas 
Šimkus prieš tai protestuo
jąs. Jisai, mat, norėjęs už
laikyti sekretą.

“Tėvynės” redaktorius at
siprašo p. Šimkaus ir sako
si telegramą “per klaidą” 
atplėšta.

Męs,« socialistai, iš šalies 
žiūrime į tą komediją. Ne
gaila mums nei Šimkaus, 
kurio sekretai paplito po 
svietą, negaila mums ir po
no “Tėvynės” redaktoriaus, 
kuris dabar gaus geros žiū
ros nuo Širvydo-Balučio 
kompanijos.

Bet vieną akyvą apsireiš
kimą męs norėtume pabriež-

“Ateitis” ir kiti pirmeiviš
ki tautininkai, paskelbdami 
telegramos turinį, norėjo 
parodyti pasauliui — kokie 
tai nedori tie Yčas ir Gab
rys ir koks geras ir išmin
tingas p. Šimkus.

Mūsų pirmeiviai norėjo į- 
sivadinti p. Šimkų į savo 
stubelę ir sunešdinti jį su 
Yču ir Gabriu.

Bet ponas Šimkus viešai 
uŽreiškė, jog jisai t^kis jau 
klerikalas, kaip Yčas ir 
Gabrys—tai tos pačios srio- 
vės žmonės. Jeigu jie savo 
tarpe ir susibara, tai žmo
nių akįse jie sudaro vieni vpe 
komna’niją ir nenori, kad 
svietas žinotų jų slaptą dip- 
liomatiją.

Dabar jūs suprantat, ko- 
’ dėl p. Šimkus taip karščiuo

jasi dėl telegramos atplėši- 
mo.

Artinasi rinkimai Susivienyjimo Lietuvių Amerikoj 
Centro valdybos. Agitacija jau prasidėjo.

Per “Tėvynę” jau susipešė “du gaidžiai”—dabarti
nis prezidentas Živatkauskas ir chicagiškis Balutis.

Jūs matote juos ant paveikslėlio. Juodu jau nuo 
seniai dideli priešai. Jau Waterburio seime juodu 
šnairavosi ir “Laisvė” apie tai plačiai rašė. .

Susivienyjimas žiūri per plyšį, kuo pasibaigs “vaina”.

Socialistiškos Texas’o draugai.

Naujienos. Vokietijos reichstage jau 
4.1 socialistas balsavo prieš 
užsitikėjimą valdžiai. Prieš 

_ , - . _ , , , į valdžią eina ne tik K. Lieb-
London pasakė atstovų bu- .Rnecht, bet ir vidurio srio- 
te savo Pirmą prakalbą, ku-:V£ su draugu Haaze (iš Ka
ri buvo išklausyta demokra- | raliaučiaus).
tu ir republikonų su di
džiausia atyda.
, K?PgTresn]anai iaujama taikos“ Valdžia už-
jog M. London tun didelį o- draudė ta manifestą garsin-

Kongresmanas Mever

ratorišką gabumą.

vien su didžiausiais ponais 
jisai kalba kareivių rekru
tą vimo stacijose ir šaukia: 
“daugiau kulkų”, daugiau 
geso, daugiau peklos”.

Tegul Grikštiniai sabotaž- 
ninkai užsimarkiuoja tai 
sau ant nosies.

žinių Rinkėjas.

Benamiai.
Pagal I. Emeljačenko—švenčioniškis.

krau 
krauju 
pareikala 
tuvninkas 
Paskui atsis

VOKIEČIŲ VALDŽIA LIE
TUVOJE.

“Ateitis” rašo:
Paliepimu laiško vokiečių 

valdžios Lietuvoje N5 iš į- 
domesniųjų “paliepimų” pa
žymėtini:

Paliepimas 27 — “mokėti 
mokesnį už šunis vokiečių 
užvaldytuose Lietuvos kraš- 

I tuose”. Mokestis nustatyta: 
110 markių už kiekvieną šu- 
1 nį, laikomą sodžiuje, ir 25 
mk., už šunį, laikomą mies
te. Paliepimas išleistas spa
lio 20 d. .Paliepimas 29 — a- 
pie degtinės sutvarkymą, ši- 

mas veda prie karčs-sako tuo Pali?Pimu dpgtj"??. va- 
rymas ir pardavinėjimas 
Lietuvoje nustatomas maž
daug tais pačiais pamatais, 
kaip ir visoj Vokietijoj, tik 
visas degtinės pardavinėji
mas ir dirbimas yra kontro
liuojamas tam tikro “ekono
mijos komiteto”.

—Jau atkimšau! Penkiolika centų* už 
stikliuką, norintieji tuojaus atsiliepkite, 
nes paskui bus jau pervėlu!

—Ryk pats, tik neužsprigk;
Mykolas įpila į puoduką truputį deg

tinės ir pirštu pamoja Jonuką. Tas, svy
ruodamas, prieina.

Ką sakysi?
—Te, išgerk šią degtinę, nes tau po va

karykščiai bus gerai—perdaug buvai ap- 
svaigęs nuo rūkymo. Aš tau saldau: rūkyk i " vkiniai žino“ kiek < 
neįtraukdamas durnų, o tu, mat, nori rūky- 
ti įtraukdamas, pertai ir apsvaigai. Štai 
tau ir įtraukimas! Gerk greičiau, burnoj 
nelaikyk, bet tuojaus ryk!..

-—Taip, m
—Vykite 

ti ateiviai, vagį&> 
iš kaimų bėga į i 
vesnio darbo, o pas. 

'neduoda geriems žmk 
nam duok ant maisto,, 

! trečias neturi kuo apsi

visiems duok ir duok! Tt 
žmogus visuomet pasakys, 
rie apleido kaimus ir atbėgi 
paskutiniai valkatos! Ir šisJonukas paima puoduką, žiūri į deg- . k‘ .. laukan {g savo k 

ir šaiposi. Jis jau bandė gerti, bet ne- . . „_ _• . .

41 socialistas išleido ma
nifestą, kur griežtai reika-

ti laikraščiuose.

Nominacijos kandidatų“New Yorker Volkszei- 
tung” atkartotinai reikalau
ja. kad sekančiais metais į- 
vvktų Socialistų Partijos su
važiavimas. | Chicagoje. daugiausia bal-

Dabar tam pritaria ir sų gavo E. Debs, paskui ei- 
mokslo laikraštis “The New na Charles Ed. . Russell ir'

Allan Benson (“Appeal to'
Partijai reikia nustatyti Reason” bendradarbis).

Suvienytų Valstijų prezi
dentus dar nepasibaigė.

Review”.

taktiką link karišku socia
listų, kuriu ir Amerikoj pra
deda r as ties.

“New Yorker Volkszei- socialistų, kam tie surengė 
tung” reikalauja, kad Char-Įkarę. Ypatingai jie užsi-

-Ra^nv.z-1 Pnacnii +”' puola ant Europos socialis-

Lietuviški “dubliu-dubliu” 
šaukia-rėkia ant Europos

les Edward Russell tuoj aus 
pasitrauktų iš partijos. x

Kansas valstijos Socialis
tų Partija priėmė platfor
mą, kuri aštriausiai prieši
nasi kariškam prisirengi 
nmi. Kariškas prisirengi-

Bet ar jūs žinote, kad di
džiausias Anglijos sabota- 
žistas ir “dubliu-dyibliu”Ben 
Tillett išsijuosęs agituoja už 
karę. I

Išvien su kapitalistais, iš- Kį

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
į visas dalis svieto. 

Reikalingas popieras 
parūpiname.

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

pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St., 

Chicago, Ill. 
Valstybinis Bankas 

Kreipkitės raitu ar ypatiškai.
A. PETRATIS. 

Liek Skyriaus Vedėjas.

tinę ir šaiposi. Jis jau bandė gerti, bet 
gardus skonis.

—Kad aš nenoriu gerti... Man ji 
patinka... Negardi...

—Jonuk, jeigu tau galva skauda, 
gerk, tuojaus perstos!—kas tai iš šalies pri
taria.

Jonukas užriečia į viršų galvą ir “zal- 
pu” išgeria degtinę. Jis išgėręs net neko
sėjo.

Paskui geria pats Mykolas. Jis geria 
iš pačio buteliuko, neskubiai, tartum pasi
klausydamas, kaip degtinė bėga j jo gerk- 
lę.

Daugelis į jį žiūri ir jų seilės varva; 
ypatingai tie žiūri, kurie per visą naktį sė
dėjo prie sienos. Jų sunkios galvos, jaučia 
kokį tai nuovargį ir per tai norisi nors stik
lą išgerti.

Jau išaušo. Bet tas jų neliksmina: jie 
turi apleisti savo nakvynę ir per visą dieną 
trankytis gatvėmis, nepaisant, ar tai di
džiausios audros, ar tai speigai, ar didžiau
sios pūgos.

Broliai, kada męs žmoniškai išsimiego
sime?—klausia atsikėlęs, augštas vyras, 
abiem rankom spausdamas savo galvą...

—...Kada į kapus atgulsime...— atsilie
pia storas balsas.

Jie visi liūdi, galvas nuleidę, veidai 
tamsus. Tik vienas Jonukas linksmas, nes 
lašelis degtinės jam “pagelbėjo”, bet sykiu 
ir pražudė. Jis—ateities alkoholikas, nes 
patikėjo, kad degtinė—tai vaistai, kurie 
“pagelbsti” ir padaro ‘‘linksmesniu”...

nę-

tai

jeigu neina, tai į sprandą ir ath.
kis!...

Jis paduoda dolerį, gauna atgal 
tų, įsideda į kišenių ir išeidamas p/įjli

—Ir ko jūs laukiat? Duoki jai. ) 
sprandą ir lai eina velniop tas v ata!

—Krautuvninkas taipgi ateivis ir m 
mažai matęs vargo, per tai pulkininko žo
džiai jį skaudžiai užgavo ir neiškentęs at-

APIE SO. OM AHA LIETU
VIUS.

Mums prisiųsta iškarpa 
iš “Omaha Sunday World 
Herald”, kur teina platokus 
aprašymas So. Omahos lie
tuvių parapijos ir parapijo
nų gyvenimo.
'“World Herald” sako, kad 

jokiame kitame Amerikos 
mieste, tokio didumo, kaip 
Omaha, nėra tiek žmonių į- 
vairių tautų, kiek jų yra O- 
mahoj.

1890 metais atvyko į Oma- 
hą pirmutiniai lietuviai. Da
bar gi Omaha yra didžiau
sias lietuviu centras į vaka
rus nuo Chicagos.

Parapijonų esama dabar 
130.

“World Herald” nepap
rastai išgiria kun. Jonaitį į 
(tą natį, kuris nemoka lie
tuviškai rašyt). Bažnytinės 
nuosavybės yra už $25.000. 
($6.000 skolos). Kun. Jo
naitis sako, kad So. Omahoj 
būsianti ir lietuvių mokykla.

Omahoj dabar gana daug 
žino apie lietuvius, kadangi 
vietos laikrašty “Omaha 
True Voice” buvo tilpęs pla
tokas strainsnis apie lietu
vius ir Lietuvą.

Iš to zvisko matyties, kad 
klerikalai gan veikliai dar
buojasi So. Omahoj.

O kaip, veikia socialistai ir 
kiti pirmeiviai—męs pusėti
nai mažai žinom. Jie apie 
aave nedaug tepranešą.

Mail Order Dept.,

i®.

MALTO-FERRIN pa
darė iš silpno tvirtą.

Pailsę, Silpni, Nuvargę, Sveikatą ir energiją nustoju, išblyškę, 
sudžiūvę ir nerviški, turi naudotMALTO-FERRIN

Valgio Tonikas del kiekvieno geras: dėl seno priduoda, pyvum 
dėl jauno—tvirtuma. Vartojamas per tūkstančius su didžiausiu užsi- 
ganedinimu. MALTO^TERRIN pataiso apetitą, iščystija kraują, 
sutvirtina nervus, palaiko normai iškurną ir sutvirtina abelnąi visa kūno 
sistemą. Parsiduoda visuose drugštoruose po 50 CENT Ų UŽ BUTEI Į. 
Jeigu jusu artimiausiam drugštoryj nebūty, tai galit kreiptis prie musy, 
o moq mtamaiiQimp prisiysdami.

Silpnų Išsigelbėjimas, 
tai atgavimas sveikatos

Moksliškas, skanus išsun- 
kimas iš COD LIVERS, Ge
ležies Hypophorphites ir ki
tokios vertės sudėtinė.

Perdirbta NUTRITIVE 
(maistingas) TONIC.

MALTO = FERRIN
CHEMICAL CO.

44 FLATBUSH AVE.

MALTO-FERRIN dėl nusil
pusios nervuotos moteriškes

Brooklyn, N. Y.

APSAUGOKITE GERAI SAVO SVEIKATĄ!
Vien Dentališkai-Magiškas išradimas Dantų čystijimo 

(Teeth Cleen). Danty čystumas reiškia gerą ir švarų užsilaikymą ir ge
rą kūno apžiūrėjimą. Geras kūno užlai- 
laikymas, reiškia sveikatą. Galima dan
tis kaip ir magiškai nučystyt j kelias se
kundas. Tai yra skystas prirengimas, 
neturįs acito ir niekados negali kenti nei 
dantims, nei smegenims. Danty čystiji- 
mas (Teeth Cleen) nepanašus j pauderį ar 
peistą, bet visokius nečystumus nuima ir 
gražios išžiūrės politūrą uždeda. 45 dan
ty čystijimai už 15c., už dyką visokios pa- 
vojimgumo prašalinimui substancijos.

Pirkt galima vi-uose drugštoruose. Jeigu jusŲ 
drugštoryje nesirssiy, tai gulite kreiptis prie musŲ, o męs
... , o x. . . . -i. - ir7 Po valgiui nučy«tyk dant’s ir atrodyapn-uyume per kras'i. S'U'’C ant ■nnigu<’. reikabiujama 17c. gražini balti

W. J. Dawnor, H9 Bedford Ave., Brooklyn, N.Y. Parduoda aukščiau midėtua vaistus.

TEETH CLEEN MPG. CO
Mail Order Dept., 691 Broodway, Brooklyn, N. Y. Dept,

II.
NAKVYNES PROFESORIAI.

Pavakariais, biskį lynojant, palengvėle, 
išdidžiai eina dailiai apsitaisęs žmogus, 
rankoj laikydamas ryšelį. Visi praeiviai, 
susitikdami jį, pažiūri, duoda jam kelią ir 
užsiduoda sau klausimą, kas jis per vienas? 
Kada jis siauroj vietoj susitinka su mote
rim, tuojaus pasitraukia į šalį, leisdamas 
jom praeiti ir persiprašo.

Jau seniai paskui jį seka tūlas apdris
kęs žmogelis ir priėjęs arčiau sušunka:

—Ponas nulkininke, ant valandėlės!
—A, tai čia tu? Na, kame dalykas?
Abudu eidami pradeda kalbėti.
—Ar tamsta neturite dešimtuką? Man 

reikalinga vakare už nakvynę užsimokėti. 
Rytoj manau darbą gauti, tai atiduosiu ir 
dar su nuošimčiais... Susimildamas ponas 
pulkininke, išgelbėk iš nelaimės, nes netu
rėsiu kur nakvoti.

Abudu apsistojo ir pulkininkas sako:
—Suprantama, aš dešimtuką turiu, bet 

kas iš tavęs, kad per visą dieną negalėjai 
nei dešimtuko įgvti? Kaip matau, tai tu 
tikras liūrba! Velniai žino, vaikščioji gat
vėmis ir dešimtuko negauni!

Ir kaip gi gali gauti, kuomet ne
dirbi?...

—Pradėk “šaudyti”, juk aš “šaudau”, o 
tu kuo už mane geresnis, kad negali taip 
pasielgti, kaip aš? I

■—Nepratęs...
—Nepratęs?! Mat koks, ir aš buvau 

nepapratęs, bet papratau, tai kodėl tu, vel
niai tave paimtų, negali paprasti?!

—Aš ir nemoku...
Pasimokink! Ir aš nemokėjau, bet iš

mokau! štai krautuvėlė. Eik į ja. nusiimk 
kepurę ir sakyk: “Atleiskite, gerbiamas ta- 
mista, jau trečia para, kaip ant kojų ir 
duonos šmotelio neturiu... Šiandien gavau 
darbą ir rytoj turiu eit dirbt, bet visai jie- 
gų netekau, susilpnėjau. Ar galėtumėte 
pagelbėti, už nakvyne užsimokėti... Jums 
dievas šimteriopai atlygins”. Na, atkar
tok tą, ką aš tau dabar sakiau!...

—Bet kaipgi taip daryti?...
—Kvaily! Kaip sakiau, taip ir pada

ryk! Ar viską atsimeni?...
—Taip, atsimenu...
—Na, tai greičiau!... Jeigu nieko ne

gausi, už nakvynę aš užmokėsiu, jeigu 
truks—pridėsiu!... Marš!

Pulkininkas pastūmėjo savo mokinį 
prie krautuvėlės durų, o pats atsitraukė to
liau ir žiūri per langą.

—Gerbiamasis tamsta, tai jau mano 
dalykas ir aš pasielgsiu taip, kaip man pa
tinka. Ačiū dievui, turiu savo supratimą: 
žmogus ne šuva, kad jį galima vyti laukan!

Krautuvninkas piktai žiūri į pulkinin
ką ir krapšto pinigus.

Pulkininkas išeina iš krautuvės ir tru
putį toliau praėjęs sustoja. Valandėlę pa
stovėjus, išeina iš krautuvės jo “mokinys”' 
ir prieina prie pulkininko.

—Na, kaip?—klausia pulkininkąs.
Širdingai ačiū tamstai!_ — uzųusęs 

kalba mokinys.—Tamsta mane h 
Kaip tik įėjęs paprašiau, tai tuoj 
nias ir pradėjo laukan varyti...

—Aš per langą žiūrėjau ir supratau iš 
jo fizionomijos, kad tave varo laukan, per 
tai pasiskubinau įeiti į vidų. Na, o to- 
liaus?

Širdingai ačiū, tamstai! Jis jau buvo 
pasakęs: “Keliauk sveikas,čia jūs tiek daug 
valkiojas, kad visiem negalima spėti ir 
duoti!” Tuom tarpu tamsta įėjai ir taip 
puikiai jį sugraudinai. Viską į viršų iš
kėlei !... Kada tamsta išėjai, tai jis man 
dvidešimts centų davė ir penktuko vertės 
pyrago įteikė... Ir ne liekanų davė, bet at
pjovė, pasvėrė ir sykiu su pinigais paduo
damas tarė: “Pavakariauk ir šilumoj per
nakvok!”... Jis sako, lai kiekvienas velnias 
iš ateivių nesityčioja. Aš pats ateivis ir 
teivių reikalus suprantu!... Cha, cha, cha! 
Jis, žilas velnias, supranta ateivių reikalus! 
Kodėl jis pirmiau nesuprato?! Dabar jis 
supranta, kada jūs jam suteikėt tą suprati
mą. Ne jam, tam storpilviui, ačiū, bet 
tamstai!...

—Tai matai, kvailiuke! Išsyk dar ne-
Su- 
bet 
su- 
ne- 
pa-

vel-

norėjai eiti: nepapratęs, nemoku! 
prantama, prie visko reikia priprasti, 
kas svargiausia, tai reikia mokėti ir 
prasti jų jausmus, jų garbę. Pirmiau, 
gu į kišenių lysti, reikia jį už širdies
griebti. Aš jau gerai suprantu, nes penki 
metai, kaip “šaudau” ir visuomet “patai
kau”.... Mokinkis ir tu.

—Bet aš tuojaus...
—Toliau pagyvensi, daugiau suprasi. 

Tai kvailas darbas per naktį stovėti kur 
pasieny ir šalti. Dešimtuką gauti, tai rei
kia tik pusę bloko paeiti...

—Daugiau jau ir aš per naktis prie sie
nų nestovėsiu ir nešalsiu, kaip šuo. Ar 
tamsta į nakvynės namus eini?

—Taip! Galim dabar sykiu eiti.
Jiems beeinant, apdriskėlis gėdinasi 

greta eiti ir vis truputį atsilieka. Pulki
ninkas net ,perpyko:

—Kodėl tu atsilieki?! Dabar gali eiti 
greta, aš ne ant “medžioklės”. Geriau pa
imk šį ryšelį ir padėk man nešti. Šiandien 
man “medžioklė” labai gerai pavyko, lai
minga diena!

Nakvynėj randasi ir profesorių, kaip 
šis pulkininkas. Jie vien tik iš medžioklės 
ir gyvena. Vakarais rašinėja turtuoliam 
laiškus, prašydami pagelbos. Rašyme laiš
kų jie specialistai ir moka sugraudinti tur
tuolių širdis. Ant rytojaus eina pas tuos, 
kuriems laiškai buvo parašyti ir tarnai per
duoda jiems užlipintus konvertus, kuriuose 
randa pagelbą.

Kada jiedu prieiną prie nakvynės var
tų, tai sargas, pamatęs pulkininką, nusiima 
kepurę ir pasveikina. Toks jo pasielgimas 
daug ką reiškia, nes nakvynės namų sar
gas, tai “generolas” ir prieš “savo” žmones 
niekados kepurės nenusiima.

Pulkininkas, įėjęs į vidų, pasideda ry
šelius, išsiima butelį degtinės, atsisėda ir 
pradeda rengtis prie vakarienės. Pas jį 
visko yra ir jis viskuo pilnai užganėdintasu 

(Toliaus bus.
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rimo Lietuvoj), 
/akaras.

.ienos darbui, nu- 
nigo. Rodėsi, kad 
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*ctą gi pasikalbėjimui 
*d mūs draugai negalės ir

ik, suras. Jie tą vietą žino;
. keliatą sykių čia turėjom 

is. Sėskim čia ir lauksim, kol

ręs, Antanas numetė švarką ir 
^nt minkštos žolės.

^ad greičiau ateitų—tarė Jonas, sės-
> ant žemės.

Tankiuose lazdynų ir javų krūmuose 
iriais balsais dainavo lakštingalės. Van- 

jny nardės žuvjs. IŠ kur tai atplaukė 
prieštaraujančių vienas antram balsų aidai 
naktigonių dainų ir, lyg šusigėdę malonių 
dainų lakštingalų, išsiskirstė.

—Įsiklausysk gerai—tarė Antanas — 
lakštingalų balsam, o patėmysi, kad jos— 
tai verkia, tai guodžiasi—aimanuoja; tai 
juokias, meilinąs; jos, be abejo,turi tuos pa
čius rūpesčius ir bėdas, džiaugsmus ir link
smybes.

Jonas patvirtinančiai linktelėjo galva 
ir, pasirėmęs ant rankų, klausės.

Viena lakštingala atlėkė į medį, po ku- 
ruio juodu šnekėjos ir užgiedojo liūdną, 
liūdną meliodiją, paskui lig nusijuokė ir nu
tilo. Anapus Levenio sulojo cypdamas šu
va. Upės pakrantėmis koks tai gyvūnas, 
lyg skęsdamas, kartojo u-uu, u-u-u, u-u-u. 
Kitoj pusėj airino girdėjosi: g-r-r-y-i-ž-ž-ž, 
g-r-y-i-ž-ž-ž, tai griežlė bandė pritart lakš
tingaloms; mat, ir ji manė esanti gera gies
mininkė. Netoli, krūmuose, viena lakštin- 
galė ką taip linksmai čiulbėjo skaudžiai 
suriko, pravirko, šaukės pagelbos. Mat, ne- 
mielaširdingos draskutės katės rankos pa
gavo. Bet kas biednai pasiskubins į pagel- 
bą? Jis buvo šeimynos tėvu; apsiverks da
bar jo moteris, suvaitos vaikučiai netekę 
duondavio. Tuotarpu katė godžiai drasky
dama jos silpną kūnelį, gers karštą kraują, 
džiaugsis... Lakštingalės mirtis—katei gy
venimas. Greitai prabėgo dygliuotas su
tvėrimas—ežys. Gal skubinos į pagelbą 
nelaimingai? Ne! Pas jį savi reikalai ir 
jis įieško kruvino grobio.

Ten toli, toli dangus paraudo, nušvito. 
Gaisras? Ne. Tai mėnulis iš už kalnų ro
do savo veidą. Raudonas, užkaitęs—tur
būt labai skubinos apšviest žemę—padėt 
naktiniam gyvūnam susi j ieškot maistą. 
Apsiriko; jiems tamsa močiutė daug mei
lesnė: nieks nemato kruvinu darbu. Už 
upės, ant augšto kalnelio išsinėrė iš tam
sos medžio kryžius; pakrypęs, samanotas; 
už jo akmeniniai su čiuguninėm kryžiavo-, 
nėm ir auksuotom mūkelėm, pora skarotų 
beržų ir alyvų krūmas. Tamsa nyko.Lakš
tingalės aptilo. Kur tai, suvaitojo pelėda. 
Upė apsidengė baltu, lyg kokiu brangiu 
pūko antklodu...

—Antanai, ar jau miegi?—Budino Jo
nas—man liepei klausyti lakštingalų muzi
kos, o pats ėmei sapnuoti. Žiūrėk, mėnulis 
patekėjo, o mūsų draugi], kaip nėra, taip 
nėra; jau neateis.

—Nusiramink—gulėdamas atsakė An
tanas—kad žadėjo, tai ir ateis. Būtinai tu
ri ateiti, nes daug turim neatidėtinų reika
lų. Mumbs čia nesunku palaukti.

O kas tokio neatidėtino, kodėl tu man 
neaiškini? Ar męs negalėtume įvykdint 
pasikalbėjimą subatoj; prieš šventę laiko 
daugiau.

—Lig subatos laukti negalima.
—Kodėl?
—Todėl, kad nedėlioję atvažiuoja Pa

nevėžio rajono organizatorius, męs turim 
nutart: kaip jį priimsime, kur ir kaip reng
sime mitingus. Tu žinai, kad viskas rei
kia užlaikyt taip, kad nesuostų policija ir 
priegtam nemažai žmonių susirinktų.

—Organizatorius! Tai kodėl tu man 
apie tai pirma nesakei,vis nuo manęs slepi ?

—Neslepiu ir slėpt nemanau, tačiaus ir 
plepėt ant tuščio apie tokius dalykus ne
mėgstu. Kas reikalinga prie veikimo, vi
sados su jumis taniuos. Sakyk, kas svar
besnio be jūsų žinios įvyko? Nieko!

—Nepyk, drauge. Žinau, kad visame 
kame turi būti reikalingas susilaikymas, 
paslaptis; bet aš visgi norėčiau žinot apie 
visą judėjimą iš pirmųjų šaltinių.

—Ar girdi, kas ten eina? Beje jie.
—Aš misliu.
—Kas!? Jūs?—tarė prisiartinęs Vik

toras.
—Męs! Geras vakaras, drauge. Ko

dėl vienas?'—tarė spausdamas ranką An
tanas.

—Atleiskite! Mūsų kuopos nariai da
bar labai užimti darbais dėl duonos, negali 
eiti, todėl mane įgaliojo vieną; ant visų nu
tarimų sakės sutiksią.

—O kaip agitacijos darbas?—klausė 
Jonas.

—Gerai! Šiandieną eidamu dirbti su 
draugu Raudoniu nunešėva penkiasdešimts 
proklamacijų “Į darbininkus” ir išmetėm ir 
ant stulnu išlipdėm Lailūnų dvare; darbi
ninkai pabudo, nugi raudonuoja visas dva
ras proklamacijom; valiai skaityt. Skaito 
ir kalba: “Tai šventą teisybę rašo”... O 
dvaro mergos tai sako: “Kad žinotume, kas 
jas rašė ir čiū mėtė, tai rūtom apkaišytu
me, išbučiuotume, taip gražiai rašo”. Aš 
turėjau su,savim 1 egzempliorių “Darbinin
kų Balso” ir “Darbininko” pirmą numerį, 
(ne Kemešinio, žinoma), tai einant pusry
čių užkišau už kryžiaus tvorelės. Bernai 
pamatę parsinešė į kumetinę, visi susirin
ko ir skaito. Ten vienoj vietoj rašoma: 
“Per pamatus kumiečių stubų, šunes ir par
šeliai landžioja, langai spaliais iki pusei už
pilti, sienos nuobraukom užkamšytos”. — 
Kumetės rodo pirštais ir sako: “Žiūrėk, ar 
ne tiesą rašo?” — Tai sako: Labai esą mo
kyti ir geri žmonės. —Bet kaip jie save va
dina—klausia kita. Rudoms ir sako: jie 
vadina save socialistais. —Socialistai! Tai 
kaip jie atrodo, kuo apsivilkę—klausinėja 
kita. Aš mirktelėjau, Rudenis suprato ir 
sako: aš jų nemačiau, kaip jie atrodo tik 
girdėjau, kad vadinas socialistais. Kad 
nors sykį gautumėm pamatyt—sako mer
gos—gal jauni, gražus?...

—Tai sulyg tavo nupasakojimo, męs 
galėsime nusiųsti organizatorių, nes dabar 
čia lankysis—kalbėjo Jonas.

—Nusiųsti tai galima; bet žingeidu ži
noti, kaip atsineša link tokių dalykų dvaro 
valdytojai?—klausė Antanas.—Ką sakė 
“poneliai”, pamatę proklamacijas? Matė 
ar ne?

—Palaukit, draugai, da nepabaigiau— 
kalbėjo Viktoras. —Aš paskaičiau apysaką 
iš “Darbininkų Balso”: “Be darbo”. Toj a- 
pysakoj prie pat galo sakoma “bedarbis pa
sikorė”. Vienas kumetis ir sako: “Tas jau 
perdaug, visgi nereikėjo kartis, argi nega
lėjo eiti į kaimus, pas žmones”...

Tik kad suriks už durų kamisorius:“Aš 
jus visus pakarsiu, jei jūs patįs nenorite 
pasikarti”, mat jo klausyta už durų. Rytą 
jis proklamacijų nematė, miegojo, nes vėlai 
girtas parvažiavo; bet kaip atsikėlė po de
vynių dziegoriaus, gaspadinė jam ir parodė 
vieną proklamaciją, tai žmogus nei neval
gęs atbėgo žiūrėt. Ėmė rėkti, keikti; sako, 
kazokus pašauksiu, rykštėmis išplaksiu, iš 
dvaro išmėtysiu; rėkė, rėkė ir klausia: 
“Kas mėtė dvare tuos popiergalius?” Ku
mečiai sako: “Nežinom; radom prie plūgų, 
'stulpų, sienų prikabinta ir skaitom”.

—O kas jums pavelijo skaityt?—vėl 
šaukia.

—Radom ir skaitom, žiūrėk čia gerai 
rašo—sako Rudenis.

—O tu valkata, kas toks esi?
—Pad i e n i s—a tsako R u denis.
—Pašei von iš dvaro, valkata, kad aš 

čia daugiau tavęs nematyčiau!
Rudenis sako:
—Tai ponas užmokėk, aš einu.
Ištraukęs iš kišeniaus pinigus, klausia*.
—Kiek dienų dirbai?
—Keturias—atsakė.
Užmetė pinigus ant stalo ir rėkia: Von, 

von! O kiti žiūrime; tik atsigrįžęs, kad su
riks: “O jūs žiopliai, tinginiai į darbą!” 
Visi nuėjo dirbti. Kamisorius nuvažiavęs 
parsivežė uriadninką, bet pastarasis nieko 
niekam nesakė. Tik pavaikščiojo, pažiūrė
jo ir išvažiavo.

(Toliaus bus.

ŽINIOS Iš PETROGRADO.
Petrogrado Lietuvių Studentų -Mokslo 

Draugijėlės pirmadienyje, lapkričio 2 d. 
Universitete Slavėnų seminarijoje 8 vai. 
vakare bus pirmasis šiemet ^susirinkimėlis. 
Programa: valdybos rinkimai, draugijėlės 
reikalai ir referatai: prof. E. Volterio: 1) 
Jauniaus reikšmė lietuvių atgijime ir ling
vistikoje ir 2) Amerikos lietuvių spauda ir 
leidiniai šiuo metu. Geistina, kad apsilan
kytų kuodaugiausia draugų studentų

Atstovas M. Yčas susirgo gerkle. Vi
sai uždrausta jam kalbėti. Daktarų siun
čiamas lapkričio 2 d. jis važiuoja iš Petra- 
pilės į Sočį Kaukaze į sanatoriją.

Olandijos pasiuntinybė Petrapilyje 
pranešė Rusijos vyriausybei, jog Olandija 
Rusijos ir Bulgarijos karėje laikysianti ne
utralitetą.

Pietų vakarų fronto taryba šv. Jurgio 
Kryžiams skirti nutarė įteikti carui šv. 
Jurgio 4-jo laipsnio Kryžių už nuopelnus 
armijoje, būtent už lankymą pavojingųjų 
vietų ir tuo kėlimą kareivių dvasios ir drą
sos.

MOTERIMS NAUJIENOS

tusi taip vadinamos bedie
vės, tai nieko nuostabaus, 
kurios nuolat kartoja: “Ne- 
jieškok svetimų dievų prieš 
mane”, tai reikia nusistebė

ki.
i Laikas, sesytės, išbristi iš 
tos tamsybės ir imtis už vi-

Ypatingi teismų 
nuosprendžiai.

Kanados provincijoj Al
berta, mieste Wetaskiwin, 
buvo toks atsitikimas: tūlas w
vyras šalę savo žmonos tu- SUomeniško darbo ir pra- 
rejo dar ir mylimąją, kuri šviestis.

P. Laks tin gal ė.

Musų Susivienyji- 
nias auga.

Lietuviu Moterų Progre- 
syvis Susivienyjimas, kurio 
organu yra “Laisvė”, juo to
liau, tuo labiau pradeda kil
ti ir bujoti. Jam, mūsų su- ..........
sivienyjimui, išpuls atlikti gyveno po ta pačia pastoge.; 
didelė rolė. Tik trumpu lai- Moteris ilgai kentė, kanki-1_________
ku—o įsikūrė trįs Susivie- nosi, bet ant galo jai pritrū-'jg METŲ MERGAITĖ NU- 
nyjimo kuopos—Newarke, ko kantrybės ir nušovė savo -------
Philadelphijoj ir Chicagoj. vyro mylimąją.
Męs girdėjome, kad L. M. P. > Suprantama, po nušovi- būdamas' girtas, norėjo pa- 
S. kuopos žada įsikurti ir ki- rmii ji tapo areštuota ir ap- smaugti savo pačią. Motinai 
tur. įkaitinta, kaipo žmogžudė, i pagelbą pribuvo 13 metų

Šiomis dienomis “Laisvės” Ją teisė prisiektųjų teismas duktė ir pagriebus revolve- 
red. gavo užklausimų iš (Grand Jury), susidedantis;rj nušovė tėvą. Prieš šau- 
New Haveno ir kitų miestų, iš 12* žmonių ir pripažino' sįant mergaitė perspėjo tė- 
kur prašoma informacijų a- kalta pirmo laipsnio žmog-jVą, bet tas nepaleido savo 
pie mūsų susivienyjimą. Męs žudystėj. Teisėjas nuspren-; aukos. Spėjama, kad teis-

dar nėra prisidėjusios. Paš
ilui kalbėjo keliatas svečių, 
nurodinėdami naudingumą 
moterims prigulėti prie 
draugystės. Paskui buvo 
rinku aukos sušelpimui nu
kentėjusių nuo karės lietu
vių; surinkta $8.30. Viskas 
pavyko kopuikiausiai.

tikimės, jog ir ten pavyks 
suorganizuoti kuopos.

šOVe TĖVĄ.
Croton, N. Y.—M. Teys,

Prieš šau-

ROCHESTR. N. Y.
“Lietuvaičių Kliubas” per 

keliatą mėnesių buvo kaip ir 
numiręs, bet šį mėnesį vėl 
sušaukė susirinkimą, į kurj* 
atsilankė veik visos senWos 
narės. Nutarta vėl pradėti 
darbuotis. Nutarė vėl tuo
jau* mokintis dramą “Naš-

kalta pirmo laipsnio žmog-jVą, bet tas nepaleido savo

dė pakarti.
I Rodosi,

įpainiojo”. Taipgi,jeigu gali* 
ma bus, surengti aėl žemai
tės (Žymontienės) prakal
bas. J. S.m as nebaus tą jauną mer- 

nieko ypatingo, gaitę, kuri gindama motiną
Geistina būtų, kad tuose kad tą moterį nuteisė pakar- nušovė tėvą, 

miestuose, kur manoma ti. nes ji papildė žmogžudys- 
tvert moterų draugiją—iš- tę. Bet štai jums Įritąs at- 
sykio tvertųsi Progresyvio si tikimas: 
Susivienyjimo kuopa. Tuo-| Toj pačioj 
met tai kuopai bus daug mieste C 
lengviau gyvuoti, nes jai pa
dės centras ir jausis turinti 
pagelbininkių visame Susi- 
vienyjime.

Mus ypač pradžiugino įsi
kūrimas kuopos Chicagoje. 
Toje taip nutolusioje nuo 
New Yorko kolionijoje pro- 
gresyviškas moterų veiki-, _ _ . .... ..
mas yra pusėtinai apleis- (įkarti? Ne, jį išteisino, 
tas. 
mums 
eerb. 
“Nedėlios Naujienose , ------- --c -------------------- , ---------------- ,
riame ji su tokia simpatija negalima būtų tą klausi- tovskį 13 metų amžiaus ir nėra kurčios, ant jūsų tėvų 
atsiliepė apie mūsų orgarii-imą išrišti? Rodosi, ar tik R. Malonėją 11 metų am- šalies nelaimių!

BAISI TRAGEDIJA.
Scranton, Pa.—Tūlas Ro-

MARGARIETA KAŠIŪ- 
BIUTe.

“Tėvynėj” skaitom:
Negirdėjome apie kitą to-

provincijoj, bert M. Oerr buvo kaltina-'kią darbščią mūsų viengen- 
buvo Imas daugpatystėj. Kadangi tę, kaip p-lė Marg. Kašiu- 

vakare■ tas kaltinimas buvo visai biutė iš Pittston’o, Pa.
1 stačiai i 

randa pas savo žmoną vy-^pašėlo: pirmiausiai mirtinai 
rą. Jis, nieko nelaukdamas,! sumušė savo uošvį, paskui 
nušauna tą vyrą. Jis taipgi į užmušė savo du sūnų ir 
tapo suareštuotas, kaipo'pats nusižudė.
žmogžudis ir atiduotas į; -------------

Cranbrook, 
toks atsitikimas: 
vyras pareina iš darbo ir i melagingas, tai jis vnn/ln nn vn rj m o 1 no * m VYTI IGllCl OI Ji atjaučia Lietuvos žmo* 

nių vargams ir, kaip mato
me, išnaudoja kiekvieną, 
progą, idant tarp svetimtau
čių parinkti aukų nutentė- 
j u šiai nuo karės Lietuvai.A A. V* VAV4V4V £ | J *-■*'•* * * A ~ %* V *

prisiektųjų teisėjų rankas. AR GALI MOKINYS PA- Dabar pasiųstoji jos atskai- 
[i ką manote, ar ir jį nutei-1 BUČIUOT MOKYTOJĄ? ta parodo, kad ji surinkota parodo, kad ji surinko

_____ _r___  _ Šį klausimą dabar turi iš- viename Pittston’s, Pa., 333 
Užtat tuo smagiau) Kodėl tokie apsireiški- rišti New Yorke vaikų tei-,dol. ir 90 c.

buvo pasiskaityti mai? Kodėl už tą patį pra- sėjas. Mat, 19 metų moky-1, Amerikos lietuvaites! Kur 
Mariutės straipsnį sikaltimą moterį nuteisė toja, Matilda Wayll, apskūn- jūsų dalbas? Atsiliepkite, 

” ku- pakarti, o vyrą išteisino? ,dė du savo mokiniu, J. Vi-; parodykite, kad jūsų širdįs.
■ \ / ■ * ■' ’ y ~* ■ / _ “ j

’ Rodosi, ar tik R. Malonėją 11 metų am- šalies nelaimių!
zaciją.1 'ji pranešė'=apie’pir-'nci)US sekanti priežastis: piaus,. kad jiedu norėjo ją' ~~
mos kuopos įsikūrimą se- kaip moterį, taip ir vyrą už pabučiuoti. Mokiniai paša- 1URTINGOS MOTERIS^— 
kančiais žodžiais:

“Pereitą nedėldienj Chi- 
cagoje tapo suorganizuota 
Lietuvių Moterų Progre- 
syviško Susivienyjimo A- 
merikoje kuopa. Kas pri
jaučiu moterų plačiam ju
dėjimui, kas prijaučiu ir 
supranta jo svarbą, sesu
tės, prisidėkite prie mūsų, 
gal ir mums pasiseks,— 
o turi pasisekti—užimti 
tinkamą žmoeui vietą mū
sų visuomenėje”.
Tame pačiame straipsny

je gerb. Mariutė dar pabrie-

I tą patį prasikaltimą teisė j kė, kad jie myli savo gerą DIDELĖS GIRTUOKLĖS, 
'vieni vyrai. Kada vyro i mokytoją ir norėjo pabu-, Dr. J. Quackenbos, profe-

I sorius emeritas Columbia u- 
niversiteto, kuris per metų 

žmogžudyste, nes gal ir jų va ir negali išrišti, ar moki- metus naudojos hipnotizmu, t 1 1 • 11* va -• •

! vieni vyrai.
mylimąją nušovė moteris, | čiuoti.
tai vyrai teisėjai pripažino. Dabar teisėjas laužo gal-

daugelis turi savo mylimą- niai gali savo mokytoją pa
sius. Bet kada vyras nušo- bučiuoti, ar ne?
ve pačios mylimąjį, tai čia 
visai neprasižengimas, nes 
tas vyras papildė didžiausį 
prasižengimą.

kaipo gydymo priemone, 
pranešė draugijai, kuri ko
voja su alkoholio ir narko
tikų vartojimu, kad turtin-5,000 AMAZONKŲ.

Paryžius.—5,000 moterų- gosios kelsos moterįs juo to- 
•amazonkų, apsiginklavusių Bau, tuo labiau girtuokliau- 
kaip tik karėn stoti, marša

rai, turėdami pačias ir kūdi
kius. neskaito prasikaltimu 
susidėti su kokiomis nors 
paleistuvėmis, lankytis į vi
sokius otelius ir ten praleis
ti kiauras naktis su mėlina-

ja. Bėdinųjų klesų moterįs 
vo gatvėmis, norėdamos pa- atsipratina nuo alkoholiz- 
sirodyti, kad ir jos prisiren- mo.
gusios stoti į karę. Jos vi-i Per metus amerikiečiai 
sos buvo apsirengusios ka- praleidžia 3 miliardus dole- 
riškose uniformose. Irių ant alkoholio ir rūky-i rių ant alkoholio ir rūky

mo. Didelis rūkymas gimdo 
komis arba‘juodakėmis Bet KAPITONU DUKTĖ ŠOVĖ palinkimą prie alkoholizmo, 
jeigu jo moteris pradeda i 
truputį nuo jo atšalti, jeigu 
tik jis patėmija, kad ji link- jos kapitono duktė šovė į j ---- ------------- —
sta prie kito vyro, 1 
jau skandalas, 1 
gatavas ir tą vyrą ir savo

“Męs, Chicagos moterįs, 
pribrendome jau prie to, 
kad galime šiokią ar tokią 
naudą atnešti, pridėjus 
savo spėkas, gerus norus 
ir prie platesniu mūsų gy
venimo apsireiškimo pa
gerinimų. Męs galime 
padėti savo sesutėms įsi
gyti pilietiškas teises, męs 
susiorganizavusios galime 
pagelbėti toms moterims, dorą’irrtam“panašūl 
kurios del savo nežinios j 
esti darbdavių išnaudoja-' 
mos, męs galime tų mote
rų vaikučius apginti, męs 
galime moterims iškovoti

Męs galime ir turime is- - -- - ------

gijinių teisių”.
Tas viskas labai dailiai 

skamba ir męs tikėsim, kad 
chicagietės pasirodys tokio
mis jau veikliomis mūsų su
sivienyjimo darbininkėmis, 
kokiomis yra brooklvnietės 
ir newyorkietės.

Męs turime dar pažymėti, 
kad klerikalų ir tautininkų 
spauda tyčia ignoruoja mū
sų Susivienyjimą.. Tų.srio- 
vių laikraštininkai priima į 
burną vandens kiekvieną sy-j suomenišku veikimu visai ša į tikėjimiškus dalykus ir 
ki, kada reikia atsiliept a-’neužsiima. 7"’ ,w‘ 
pie L. A 
bus. B 
konspirathrių * tylėjimo.. bristi. Visas jų užsiėmi-; nevičienė apie draugystės 
Mūsų judėjimas auga į gy-|mas. tai kortomis būrimas, naudingumą’ ir mierius ir 
lį ir į plo tį mūsų pačių pa-j Jos į kortas geraiu tiki, ne- kvietė prie draugystės pri-j 
stangomis. j gu į dievą. Jeigu taip elg-' sideti tas moteris, kurios

I PRINCĄ. | -------------
Viennoj, Austrijoj, polici- ILAUGP^V^STeS NEGA- 
<s knnitnnn dnklo vp U LIMA PANAIKINT.

, tuomet princą Leopoldą Koburgską, I Ant Filipinų salų negali- 
tuomet jis giminaitį Bulgarijos kara- ma panaikint daugpatystės.

i liaus Ferdinando. Neužsi- Ta sistema ton taip įsigyve- 
moterį nušauti ir teismas jį ganėdinus sužeidimu, aplie- nusi, tapusi tokiu šakniniu 

nes tai pasikėsini- jo jam veidą karboline rugš- papročiu, kad reikėtų dide- 
mas sugriauti šeimynišką Čia ir paskui pati nusišovė, lio kraujo praliejimo, norint
išteisini

laimę, prasižengimas prieš

Iš tos priežasties ir reika
linga, kad prisiektųjų teis
mas (Grand Jury) susidėtų 
iš abiejų lyčių—moterų ir 
vyrų. Jeigu tarpe prisiektų-

įvesti vienpatystę.
Generolas F. McIntyre, 

viršininkas biuro Filipinų 
reikaluose, sako, kad įstaty-

tuomet, be abejonės, arba 
: būtų abudu išteisinę arba

,r',,n,n " Tuomet moterįs būtų Tegyvuoja Laisves drau-
gija ir tegul ji tankiau pra
neša apie savo veikimą į 
“Laisvės” “Moterų Naujie
nas”, kur yra daugiausia ži
nių iŠ moterų veikimo.

Šo. Omaha, Neb.—Mums 
rašo korespondentas Pranu
kas, kad 5 d. gruodžio buvo 
šeimyniškas vakaras moterų 
draugystės “Šviesos”. Ši

:'mą.
prirodžiusios, kad ir vyras, 
susidedamas su paleistuve, 
taip pat prasižengia prieš 
dorą, kaip ir moteris, susi
dedamą su kitu vyru.

švenčioniškis.

Iš MOTERŲ VEIKIMO.
Wilmerding, Pa.—Gyvuoja

moterų draugija “Laisvė”’.
Ji turi jau 37 nares ir 200 mai turi pavelyt daugpatys- 
dolerių kapitalo. i tę, nes ji taip įsišaknėjusi,

Draugija neseniai paren- kad negalima įsivaizdint jos 
gė vakarą, kur buvo suloš- panaikinimo.
ta “Mūsų Gerasis”. Prie to ] Daugpatystė ypač prasi- 
buvusios ir prakalbos ir platinusi tarpe “morosų”. 
draugija gavo 13 naujų na- Kas turtingesnis, tas turi ir 

daugiau pačiu.

STEGER, ILL.
Nors mūsų mieste moterų 

bei merginų randasi nema- draugystė sutverta ant pro- 
žas būrelis, bet jos jokiu vi- gresyviškų pamatų, nesiki-

Didžiuma jų nevaržo savo narių pažiū- 
P. S. atliktus dar-1 paskendę tamsybėj' ir nesi- rų. Laike vakarienės buvo 

nepaisykime, to rūpina iš tos tamsybės iš- ir prakalbų. Kalbėjo p. Ja- 
’; tylėjimo.. bristi. Visas jų užsiėmi-I nevičienė apie draugystės

jgu į dievą. Jeigu taip elg-' sideti tas moteris, kurios

PATARMĖS MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M. H. SANGER 

Su paveikslais

LABAI NAUDINGA IB PAMOKINANTI 
KNYGA. Kaina 5Oc.

IteikahvimuR ir pinigu* cių«kit feiuo adresu:

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

Piniguti gvrinuniai money orderiu, bot 
kam Uh neparanku, gali paMr>« markėmis



[KORESPONDENCIJOS
LAWRENCE, MASS, 

žmogžudyste.
vimas. Vienbalsiai nutarta 
Kalėdų dovaną paskirti nu- 
kentęjusiems nuo karės lie- 

Didžiuma balsų11 d. gruodžio rasta ne- tuviams.
gyvas Mikolas Zizlepsnis.' priimta perduoti pinigus L.
Kada daktarai jį apžiūrėjo, s. F. Bridgeport’©, Conn.

grdi ir jie moką tokią pat LONG ISLAND CITY, N.Y.
Jau du mėnesiai laiko, 

nočiai. Susirinkime iškila kaip čia susitvėrė draugys- 
baisus triukšmas: ženočiai
stengiasi prirodyti, kad jų tės gali priklausyti vyrai ir 
pusė dolerio turi didesnę moterįs. Iš visko matosi, 
vertę, negu pavienių, per draugystė bus progresyviš- 
tai ir didesnę pašelpą jie tu- p

pusę dolerio, kaip kad ir že-
JERSEY CITY, N. J.

“Pasivažinėjo” automobi- 
. lium”.

Mūsų katalikų vadovas ir 
automobiliaus savininkas 
Z-kus susitarė su tūlais vy
rukais, kurie Lietuvoj pali
ko pačias ir kūdikius ir nu
važiavo pabaliavoti, kur 
randasi mėlinakių.

Kadangi atvažiavo j ■ parį £0 draugystę tik ir pa-
v zx Ai « /*x n n 4-n r»wi/x _   . v

tai pripažino, kad jis yra skyriaus kasieriui Martinui, gus, bet katalikų vadovas ir
nušautas. Bet niekas jokio, Plukiui. 
šūvio negirdėjo. Policija 
suareštavo Joną ir Leonorą 
Petrikius, kaipo nužiūrėtas 
ypatas papildyme žmogžu
dystės, bet jokių prirodymų 
neturi. Kaip ištikrųjų daly
kai yra ir kas jį nužudė — 
nežinia. C ’ "

.Narys.

BINGHAMTON, N. Y.
L. S. S. kuopos lavinimosi 

susirinkime gruodžio 12 d. |
nežinia. Gal tolimesni ty-*)UV0 
rinėjimai ir apšvies visą da-' įdirbimą . Skaitė K. 
_ * e x Į Ii HAvnn kum vn n Iri w\ n n hiiiTA

Velionis paėjo iš Vilniaus ’laba* niažas. Nežinia, kodėl 9 9 A ** , _ 9 9 ; rlumi nmi Id a rinim viii r ngubernijos, prigulėjo prie, 
‘‘Aušros Vartų” pašelpinės, ne
draugystės, paliko moterį su ~ 
mažu kūdildu. Buvo visai 
jaunas vyras—23 metų am
žiaus.

Mažoji Varguolė.

| Klioris. Susirinkimas buvo
• Inkni o rr o <i

draugai nepildo savo nutari- 
Patys nutarė lavintis, 

'o nesusirenka ant paskirto 
laiko. Pereitas susirinkimas 
atidarytas veik dviem va
landom vėliaus paskirto lai
ko, o draugų skaitlius nevir
šijo tuzino. Geistina, kad se
kantis susirinkimas gruo
džio 26 d. būtų skaitlinges-

• nis.
1 Kuopa parsitraukė plati
nimui naujos knygos “Mote
ris ir Socializmas” 50 
zempliorių.

I CHICAGO, ILL.
Rūbsiūvių streikas.

Rūbsiūvių streikas—tai
svarbiausias nuotikis darbi
ninkų judėjime. Darbinin
kų kova prieš darbdavius y- 
ra gana sunki. Nors visuo
menė prijaučia šiam strei
kui, bet dar iki šiol darbda
vių neprivertė nusileisti ir 
išpildyti darbininkų reikala
vimu. Miesto paskirtoji ko
misija sutaikymui darbinin
kų su darbdaviais taipgi 
nieko gero nenuveikė, nes ............. ...

ir lošėju ansirėdymas bu
vo gana atsakantis. Tarpais 

x . (deklamavo F. Savickiūtė ir
čms streiką, ignoruoja ir ne- e. Vaičaitienė, o K. Klioris 
pildo. Pagaliaus miesto ma-'sui0^ monologą “Lietuviš- 
joras Thompyonas griežtai pas Ponaitis”. Publikos bu- 
atsisake turėti kokius nors vo suvirs norą šimtu ir dau- 
reikalus taikyme darbininkų guma kalba, jog tai pirmas 
su darbdaviais. Kaip is ■
pradžios streiko, taip ir da
bar majoras palaiko darb
davių pusę.

Darbininkai turi atminti, 
kad darbdavių bernai tar
nauja savo bosams.o ne dar
bininkams. per tai nereikia 
ir tikėtis, kad jie ką nors 
gpro darbininkams padary
tų.

viršininkas visus žmonis- 
kesnius nu tarimus,paliečiam' V • . • *| • • «

eg-

♦ *

Gruodžio 12 d. buvo teat
ras Tautiško Namo bendro
vės. Sulošta “Pirmi Žings
niai”. Išėmus mėgėjų ma
žus trūkumus, galima saky
ti, jog veikalas sulošta gana 
puikiai. Ypač nauja scena 
tam veikalui buvo pritaiky-

toks gražus teatras buvo.
Tikimasi, jog mūsų mėgė

jai su laiku atliks savo už
duotis dar geriaus, nes prie 
Aušros choro organizuoja
mas teatrališkas ratelis, ku
ris rūpinsi, kad teatrai ne
būtų vien dėl biznio rengia
mi, bet kad parodyti žmo
nėms tikrą daile. Taipgi ra
telis galės užlaikyti reika
lingus teatrininkams rūbus 
ir kitus daiktus, kas iki šiol 
būdavo sutaisoma tik tam 

a oi * i • " i -4.- svkiui ir tai nepilnai, kad p Alinas skaitė nepadarius daug iškas-
Naujienų J’e-|či1L j\jat> žiūrėta labinus 

da torius Tema prelekcijų: p)-ĮznĮ<x negu tikros dailės.
i Linkėtina gerų pasekTnių 

5^’2? teatrininkų geriems norams.
Binghamtonietis.

♦ 
♦ ♦

5 d. gruodžio jau antros 
iŠ eilės buvo prelekcijos L S.1 
L
P. Grigaitis. “Naujienų” re- < •» 1 . J . . . . I
“Tarptautinės vienybės idė- [ lxi j y f) i-----
žingeidi ir svarbi, nes pre- 
legunias išaisKin > istoriškai 
tarptautinės vienybės idėją1 
ir internacionalizmą. Jis 
nurodė, kad internacionaliz
mas tain-pat yra senas, kaip 
ir krikščionybė. Visi švie

CAMBRIDGE, MASS.
11 d. gruodžio buvcLkon- 

certas “Laisvės” choro, ku- 
tiški mokslai yra grynai;ris susidėjo iš dainų, veika- 
tarptautiški, tik jų aiški- lėlių ir kitokių smulkmenų, 
nimas būna tautiškas. Pre- Iš visų atžvilgių vakaras pa- 
le^ntns aiškino, kad dmi- vyko gerai. Bet visgi reikia 
gelis inteligentų pasmerkia pažymėti, kad mūsų akto

riai niekados neatsidėtų ant 
suflioriaus, bet stengtųsi ro
les išmokti ant atminties ir 
tik tuomet eitų ant pagrin
dų. Antras dalykas, tai pas 
mus yra blogas įpratimas: 
liuosieji aktoriai nueina už 
scenos ir pradeda triukšmą 
kelti. To reikėtų vengti.nes 
tas mūsų “etams” suteikia 
daug medegos.

♦

gelis inteligentų pasmerkia 
internacionalizmą, bet pa
tys yra tokiais.

Buvo užduodami ir klausi
mai, į kuriuos prelegentas 
atsakinėjo su plačiais paaiš
kinimais.

Geistina būtų, kad ir ant 
toliaus 
tų, nes 
naudą.

tokių prelekcijų bu
jos atneša didelę

“L.” Reporteris.

BRIDGEPORT, CONN.
Naujai susitvėrusios “Lie

tuvos Mielaširdystės Drau
gijos” viešame susirinkime 
buvo visapusiškai apsvars
tyta: ar Kalėdų dovaną 
duoti kunigui ar paskirti 
nukentėjusiems nuo karės

Mūsų mieste randasi ofi- 
cialis “Ateities” korespon
dentas, kuris visada linkęs 
diskredituoti socialistus. 
Pastaruoju laiku gana mela
gingai aprašė socialistų 
koncertą ir atšinešimą lin
kui plakatų ir pagarsinimų, 

lietuviams? Vieni norėjo, | Kada koncerto pirmininkas

tė “Živilė”. Prie draugys-

ka ir darbuosis ant visuo- 
ri gauti. Mat jie* turi pa-1 meniškos dirvos. Išsyk prie 
čias, tai jų išlaidos esą daug draugystės prisirašė 40 na- 
didesnės. negu pavienių. A- rių, bet iškilus streikui, na-

v. . v l Ucll L LO, UI ciUkįyoLV VIA. II pd-

svečius nepaprastas zmo- |aiką ženočiai,o ne pavieniai. 
cik hot knrnlikii vniinvafi ir t .S. _• __ » -i
automobiliaus savininkas, 
tai ir ten juos priėmė labai 
maloniai: “šampano” ir ki
tokių gėrymų buvo užtekti
nai.

Kada jau 
pradėjo savo galę rodyti, 
nes tai buvo geros 
25c. už bonką, tai mūsų sve
čiai sumanė pasivažinėti. 
Susėdo į automobilių ir lei
dosi gatve. Bet štai katali
kų vadui ateina mintis gal
von parodyti “stebuklus”. 
Nieko nelaukęs, pasuko au
tomobilių į šalį ir paleido 
stačiai į telegrafo stulpą. 
Mat, jis manė, kad automo
bilis atsidurs stulpan ir tuo
met pradės į viršų kilti. Gal 
bandymas būt buvęs ir pa
sekmingas, bet, ant nelai
mės, mašinerija sugedo, au
tomobiliaus galas subraš
kėjo, vyrai iš automobiliaus 
“kaburdinkšt” ant žemės ir 
guli.

Bet tuomi viskas neužsi
baigia. Tribūna dėdės ir 
vieną nugabena į miesto li- 
gonbutį, o kitus į kitas į- 
s taigas.

Tai matot, kaip mūsų gar
sieji vyrai pasivažinėjo.

Reikia pažymėti, kad 
daugelio tos kompanijos mo
teris su kūdikiais Lietuvoj 
badauja, o jie čia sau puo
tauja ir nieko nepaiso. Jei
gu jau jie patys nesusipran
ta, tai, rodos, turėtų juos 
perspėti p. Z-kus, kaip ka
talikų partijos vadas, bet 
nesivežioti sykiu su savim 
ir paskui palikti sužeistus 
ligonbučiuose.

Tik pagalvok p. Z, ar 
tu gerai darai panašiai 
besielgdamas?

J. C. Father.

šampanas”

rūšies

I

rių skaitlius sumažėjo, nes 
daugelis išvažiavo į kitus

Labai juokingai išrodo, miestus darbo jieškoti. Da-.
kad ženočiai nori už tokią bargi ^draugystė vėl susi- 
pat mokestį gauti didesnę tvarkė. v _ .
pašelpą, negu pavieniai. Reikia pažymėti, kad jau 
Bet dar juokingiau, kad atsiranda priešų, kurie nori 
draugyste palaiką tik že-1 šią draugiją sugriauti ir at- 

I nočiai. Bet męs pažvelgki- kalbiriėja nuo jos narius.
me, kas daugiau dėl drau- Broliai ir sesytės, nonai-

negu pavieniai.

COLLINSVILLE, ILL.
11 ir 12 d. gruodžio buvo 

prakalbos L. M. draugystės. 
Kalbėjo misijonierius M. X. 
Mockus temoj: “Kas tiki į 
Kristų?” Pirmą vakarą 
žmonjų prisirinko pilna sve
tainė. Antrą vakara buvo 
biski mažiau. Žmonės už
silaikė ramiai, išskiriant no
rą vyrukų,kurie kėlė triukš
mą. tik nieko nelaimėjo, nes 
publika pradėjo šaukti,kad 
juos išmestų laukan, per tai 
turėjo nusiraminti. Antrą 
vakara tuojaus priešas tapo 
nuveiktas.

Gėda, vyrai, taip elgtis.
Pirmą vakara buvo rinkta 

aukos. Kaip tik pirminin
kas užsiminė apie aukas, 
tuomet publika leidosi per 
duris. Aukų surinkta $3.05. 
Antrą vakarą aukų nerin
ko m.

Kaslink prakalbų turinio, 
tai nei neminėsiu; pasaky
siu tik tiek, kad didžiumai 
jos patiko.

čia buvo susirinkimas 
“Mykolų Arkaniuolų”. Bu
vo įnešta, kad savo nariams' 
uždrausti skaityti visus lai
kraščius apart “Draugo”, 
nes “Draugas” esąs geriau
sias laikraštis, paduodąs iš 
tikriausių šaltinių žinias ir 
tt. Įnešimas paleista nubal- 
savimui. Didžiuma balsų 
atmetė.

me, kas daugiau dėl drau- Broliai ir sesytės, nenai- 
gystės darbuojasi, pavieniai sykite. tų žmonių, kuriems 
ar ženočiai? Kas dalyvau- lueyuni apšvieti .ir kurie ap- 
ja įvairių pramogų parengi- švietai priešingi. Pyigule- 
muose, ženočiai ar pavie- |kjte prie naujai susitvėru- 
niai? Jeigu tik būna ren
giamas koks perstatymas, 
balius, koncertas ir tam pa
našiai, tai visuomet darbuo
jasi pavieniai, o ne ženočiai. 
O juk iš tokių pramogų ir 
draugystės iždas kįla. Aš 
galiu drąsiai pasakyti, jeigu 
jaunimas draugystėse neda
lyvautų ir draugystės nega
lėtų gyvuoti.

Jeigu jau jūs to visko ne
matote, tai pasakykite, ger
biamieji, kuo jūsų pusė do
lerio vertesnė už pavienių 
pusę dolerio?

♦
* ♦

L. Ū. Kliubo nariai S. ir 
F. neriasi iš kailio, kad per 
surengtą vakarienę jiems 
permaža garbė suteikta, o 
antra, L. Pruseika kalbėda
mas pasakė, kad jie nieko 
neveikia. Taipgi verkia, 
būk “Laisvė” perdaug darbų 
gauna, tai, matomai geriau 
ar pigiau už kitus atlieka, 
per tai nėra ko nei veikti. 
O kad nariai jus mažai ger
bia, tai, matomai nesate už
sitarnavę. Jau praėjo tie 
laikai; kada jus žmones už 
nosies vedžiojot.

Abelnai, Kliubas pradeda 
kilti, nes vis daugiau prisi
rašo naujų narių. Tik geis
tina būtų, kad kliubas su
rengtų porą prelekcijų apie 
pilietystę. Man rodosi atsi
rastų kliube narių, kurie toj 
temoj galėtų paskaityti.

Atyd.
TURINČIUS G 

NIJOSE, KURIAS L.
Per mūsų banką galiu v 

žįatamiems ūži m to s o vietose

SUTARTI SU VOKU

Berline. todėl galime peraiųati pinlk 
ueaugSČiau 800 markių (apie 525 rub,

MOSV BANKAS PO NUOLAT1 
ŽIŪRA, TODĖL TAVO PINIGAI GVAR.

Norėdami gauti daugiau informacijų 
kai ar rąžykite laifiką pas

HENRIKAS C. ZARO, t
Metropolitan Saving Bank Buildt

No. 1 Third Ave., cor. 7th St.. New Yen.

: naujai susitvėru
sios draugijos ir darbuoki- 
tės dėl visuomenės labo.

J. Šiaučiūnas.

NORWOOD, MASS.
Rodosi jau užtektinai esu 

prisižiūrėjęs kaip Lietuvoj, 
taip ir čia į bažnytines cere
monijas ir jeigu tas ką nors 
reikštų, tai galėčiau tuomi 
pasididžiuoti. Bet tokių kei
stų parapijonų, kokie yra 
mūsų mieste, neteko maty
ti. Ir kaip tik žmogus ne- 
darvtum. vis viena jiems ne
įtiki. Jeigu neisi bažnyčion, 
neimsi pas kunigą šliūbo,tai 
būsi pasileidėlis ir gyvulys. 
O jeigu dar, apsaugok, vieš
patie, nekrikštysi kūdikio, 
tai ir nosies negalėsi iškišti, 
jie šauks ant tavęs, kaipo 
ant kokio vilko. Ir atbulai: 
jeigu nueini į bažnyčią, tai 
jie visai nesimeldžia, bet tik 
žiūri į tave. Ir jeigu kuris 
suklysta, nepadaro taip,kaip 
jie, tai jau žiūrėk, kur ran
dasi durįs. Arba paimk 
bažnytini šliūbą, pakrikštyk 
savo kūdikį, tai vėl jie šū
kauja, juokiasi, tartum ge
ležėlę radę.

Ir taip jau tu man nesu- 
prask menkiausio dalyko, 
kad nesutikimas su kunigų 
mokslu, tai yra vienas daly
kas ir eiti į bažnyčią ir at
likti kokias nors ceremoni
jas—kitas dalykas. Bet jei
gu jie tą suprastų, tuomet 
gal ir parapi jonais nesi va
di n tų.

Lukojų Juozas.

30 d. spalių buvo pi 
susirinkimas. Nutarta 
tverti kuopų ir prisio 
prie Augščiausios Prieglat 
dos Lietuvių Amerikoje. Iš
syk susirašė 7 nariai; dabar 
jau yra 14 ir tikimės dau-

saugoti savo gyvastį. Jeigu 
norite, kad viršininkai ap
saugotų jus nuo pavojaus, 
tai laike rinkimų balsuokite 
už darbininkų partijos kan
didatus, t. y., už socialistų 
partijos kandidatus, bet ne 
už tuos, kurie duoda stiklą giau turėti, 
alaus arba cigarą. j 7

3 d. gruodžio atvažiavo <’ 
daktaru, supjaustė velionį _________
ir pasakė, kad jis mirė savo
mirčia, nes turėjo širdies Ii- L. A. kuopai, pradėjo orga- 
gą ir širdis sprogo. Bet pir- nizuoti S. L. A. Jeigu taip 
miau ir daktaras pasakė, elgtųsi klerikalai, bei patri- 
kad jis elektros užmuštas. ’ otai,-tai ir nenuostabu būtų,

Moteris, palikus su ma-, bet dabar atlieka tas, kuris 
save vadina “socialistu” 'ir 
“žinovu” draugysčių vertę,, 
tai labai nuostabu.

Aš nieko nesakyčiau, jei
gu jis būtų organizavęs S.L..

. kuopą tuomet, kuomet 
nebuvo jokios našelpinės

Į Bet kaip visur, taip ir 
du pas mus atsiranda ir priešų, 
mį Atsirado ex-socialistas A. P. 

ir norėdamas užkenkti A. P.

elgtųsi klerikalai, bei patri-

žais kūdikiais, pareikalavo! 
du daktaru iš Pottsvillės. 
Tie atvažiavo ir pasakė, jei
gu ji užmokės $50, tai tuo
met tyrinės priežastis mir
ties, bet kitaip netyčinės. A. 
Moteris, neturėdama ištek- i._ 
liaus, atsisakė jų reikalavi- draugystės, bet dabar grie- 
mą išpildyti. Tuomet dak-'bėsi už to darbo tada, kada 
tarai pareikalavo $30 už ke- ’ jau susitvėrė A. P. L. A. 
lionę ir išvažiavo Apart to,; kuona. Beje, gal nekurie 
jie dar moterį perspėjo, jei- pasakys, kad S. L. A. geres- 
gu ji trauks kompaniją teis-.nis, nes kiekvienas narvs ir 
man ir jiems reikės būti liū-jnarė gauna organą “Tėvy- 
dininkais, tai už kiekvieną nę”. Bet A. P. L. A. orga- 
atvykima u_ turėsianti už- n Nacija turi už organą

“Laisvę”, tai, rodos, nei kiek 
neblogesnis laikraštis ir vi
suomet gina darbininku rei
kalus, o “Tėvynė” gali su
kelt tik patriotiškus jaus
mus. bet anaiptol negina 
darbininkų reikalų. Iš tos 
priežasties darbininkams

mokėti po $50.
Kaip matot, tai ir dakta

rai eina už kompaniją ir lu
pa nuo darbininkų, kaip ga
lėdami.

V. Urzuotas.

AKRON, OHIO.
Čia yra šv. Juozapo drau

gystė, prie kurios priguli 
katalikai, tautiečiai ir socia
listai. Draugystė gana tvir
ta ir tarpe savęs iki šiol gy
vavo santaikoj. Šiomis die
nomis buvo surengus pra-

ka, “Laisvės” redaktorius. 
Bet štai atsirado visokių 
vyčių feldfebelių, kurie pra
dėjo darbuotis, kad tarpe 
draugystės narių suardžius 
tą vienybe- kuri iki šiol vieš
patavo. Jie per savo orga
ną “Santaika”, kuriam var
das tiktų “Šmeižikas”, pra
dėjo visokiais žodžiais 
šmeižti šv. Juozapo drau
gyste ir tam panašiai. Bet 
vargiai jiems pavyks vieny
bę suardyti, nes draugystės 
nariai supranta vyčių elgi
mąsi ir jiems netiki.

Draugijos narys.

TAMAQUA, PA.
Vėl nelaimė anglių kasykloj.

2 d. gruodžio anglių ka-

NEW KENSINGTON, PA.
Iš mūsų apielinkės labai daug geriau prigulėti prie 

mažai matosi žinučių. Ka-' A. P. L. A., o ne prie S. L. A. 
dangi čia lietuvių yra nema-1 Beje sakoma..kad S. L. A. 
žai ir jie nevisai apsnūdę,tai ^ena organizacija ir duoda 
noriu trunutį plačiau pam- didelę posmertinę. Jeigu 
nėti apie lietuvių gyvenimą 
ir ju veikimą.

Šalę i

Jeieru 
mes nesi vaduosi me darbi
ninkų reikalais, bet tik žiū- 

New Kensingtono rėsime kokia organizacija
sykloj patiko nelaimė .Kazį randasi dar du miestu: Par- senesnė ir duoda didesne.po-
Bubnį 
vielos.

Jį užmušė elektros
Nelaimingas atsiti-
įvyko iš priežasties New Kensingtone ir Arnol- 

komnanijos neprižiūrėjimo de. 
kasyklų. Elektros vielos pa-

narsus ir Arnold. Bet dau- ,smertinę. tai tuomet geriau- 
aiausiai lietuviu . randasi r’ia prigulėti prie Rymo ka-

Lietuviai dirba dirbtu
vėje ir ;

tuliku organizacijos.
Ir Va n. A. P. manai, ar

anglių kasyklose, tai reikalinga dvi, vienaaki- 
kabintos be jokio apsaugoji- Laikraščiu daimiaus;ai pa 
mo. Kada žmogelis įlipo įlreina “Laisves”, “Kovos”, 
geležinį vežimą, tai dasily-.“Šakės” ir “Keleivio”; anie kalingai jiegas skaldyti? 
tėjo vielų ir tapo ant vietos du egzempliorių “Dilgėlių 
užmuštas. I ir 1 e^emnlioris “'

Darbininkai, pamatę žmo-' nu”.
gų užmuštą, pradėjo i___
apgailestauti. Bet' ar tik 
neveidmainingas jų apgai
lestavimas? Ar gi tai pir
mas toks atsitikimas? Ar 
jūs nematot to pavojaus, ku-

tai panašios kuopos? Kas
> crpij įen'fi įr kam bcrei-

Kam eiti, papai jūsų išsi- 
Naujie- reiškimą, prieš idėjas drau- 

___ . Klerikališkiem ir pat- gus? čia daugiau nieko nė- 
neva' liūtiškiem laikraščiam veik j va, kaip tik norima parody- 

visai vietos nėra, nes ju la- j tl °avo “pale”, savo “pabu- 
bai mažai pareina. Išviso mą”. Norima suorganizuoti 
lietuviu randasi apie 120— kuopa ir tuomi įgyti parbg, 
150. Yra keliatas šeimynų, o pankui taip bus, kaip die- 
kurios priguli prie lenkų Įvas duos.
parapijos. Tuos parapijo-l Vietos lietuviai privalo 
nūs galima prilvginti prie nepaisyti senumo, bet rašy- 
“gyvu numirėliu”, nes jie tis prie A. P. L A. kuonos, 
anart bažnyčios* ir rudžio nes vra tikrai darbininkiš- 
daupiau nieko nežino. Bet ka organizacija.^

prasti, jog ten yra pavojus daugelis lietuvių yra laisvų 
ir nuo jo galima apsisaugoti, pažiūrų ir simpatizuoja L.S. 
tik reikia pareikalauti kom- S. 151 kuopai, kuri veikia 
panijos, kad viską teisingai ^nt visuomeniškos dirvos, 
įtaisytų. Jeigu jūs nuo Kuopos nariai darbuojasi 
kompanijos pareikalausite'platindami anšvietą, b'tera- 
geresnių įtaisymų, jeigu jūs’tūm ir laikraščius. Kuopa 
savo gyvastį pradėsite brPn. įurį išrinkus komitetą, kuris 
ginti, tuomet, be abejonės, ir vm’k^čioja no stabas užraši- 
nelaimių mažiau bus. Į

Beje, darbininkai patys davinėdamas b*terntūra. perkeitėm, nes tokis slapy- 
nieko nepaiso, bet atsidedal Šioj anielinkėj ikišiol .ne- vardis jau vra vartojamas, 
ant valdžios agentų, atside- buvo jokios kitos orpaniza- Ateity pasiskirkite kitą, 
da ant inspektorių sąžinės.'c’ios, anart L. S.S. kuopos. į ----------------------
Bet atsiminkite, kad jūs lai-1 Tiesa, pereitais metais.buvo1 Cambridge’iaus Mergaitei, 
ke rinkimų savo valdininkų ' atsiradęs tūlas organizato-'—Apie koncertą talpinam 
balsavote už tuos, kurie rius ir suorganizavo A. P. anksčiau rautą. Atleiskite, 
jums davė stiklą alaus arba,L. A. kuopa, bet ji dėl įvai- kad negalėjom sunaudoti.

1 ’ * i. Jūs bal-;riu nripža^čįų mirė.
Tūli kuopos nariai, maty

Argi jau negalima nuo to 
pavojaus apsisaugoti? Man 
rodosi, kad ne tik jūs, bet ir 
Lietuvos piemenįs galėtų su-

J. Daubaras.MONESSEN, PA.
Vietos lietuviai darbuoja

si. kaip galėdami ir tveria 
naujas draugystes bei kuo
peles. Kaip girdėjau, tai 
neseniai susitvėrė blaivinin
kų kuopelė. Nors ji narių 
turi mažai, bet darbuojasi 
labai energiškai kovodama 
su svaiginančiais gėrymais. 
Kiekvienas narys kasdien 
privalo sunaikinti po kvortą 
svaiginančių gėrynių, o su
laukęs subatos—septynias
kvortas. Prie to darbo pri
sideda ir moterėlės. Mat, 
čia randasi slapta smuklė, 
tai jos dienomis parsineša 
svaiginančių gėrymų ’ 
juos nakina, o paskui išėję 

”, Dabar 
gali susidurti. Moterų pri-'yra sniego, tai ir, gulėti

RED. ATSAKYMAI.
Vietiniui, G’lb^rtville.Mass. 

Anie tas prakalbas jau buvo 
minėta. Atleiskite, kad ne
galim sunaudoti.

čižik.

BAYONNE, N. J.
L. D. K. Vytauto draugys

tės nariai negali prieiti prie 
galutino užbaigimo savo 
konstitucijos ir gana. Ko

ž-^lgui. Rochester, N. Y.
| nedarnas laikraščius ir par-----Jūsų slapyvardį truputį

1 • — 1 1 • 1 1 — 1 • . n • 1

kad duoti kunigui, kiti pri-idavė jam teisingą atsaky- misija surengimui ronstitu- 
rodė, kad kunigas ir taip:mą, tai pradėjo dar toliaus cijos užbaigė savo oarbą ga- 
turtingas. Ima 100 dol. ant su savo “teisybe” bristi ir na seniai ir, rodos, konstitu- 
mėnesio, už šliūbus, krikš-lsykiu vis daugiau meluoti, cij.a suredaguota gana gė
lynas, mišias, palaidojimą, Ir kas svarbiausia, kad tas Tai, nes viskas įdėta, su kuo 
pamaldas ir almužnas dar korespondentas niekados į draugystes nariai gyvenime t ant tyro oro guli. 
* t\• i- • • • i • ____ I troli aiiQidiirti Mntoni nvi- vrn cm’n o*n fni i

turtingas. Ima 100 dol. ant su savo “teisybe” bristi ir ua seniai ir, rodos, konstitu-

tynas, mišias,
/auna. Prirodė, kad visi jokias pramogas nesilanko # . .... - . , ,
duotų po l dol., tai kunigas (mat, reikia pančekos par- ėmimo skyrius taipgi-atsa-, minkšta. Pasilsėję)vėl dar-

C /x * i i • — . • \ t i *1 • lrrx va m n i m i ftta vi IriTT n h I vi tti n L x /x /-v Vii n zxi /

gauna.
pautu suvirs 2,000 dol. Ka- davinėti), bet drįsta sakyti, kančiai sutvarkytas. Ir vis- bo griebiasi, 
lėdu dovanų, o po 12 dol už- kad jis ten buvęs, girdėjęs ir kas būtų buvę kopuikiau- kaip mat< w . mm įmeni ■nn ri r* nnl n rvi mi hnliiirinidirbdamas žmogus per me- matęs, 
tus gauna vos tik 624 dol.
Po apsvarstymo buvo baisa- nė?.*

Kaip matot, tai -ir mūsų 
šiai, jeigu ne tie nelabieji lietuviai atsižymi slavo vei- 

Žmpguti, kur tavo eąži- pavieniai, kurie pareikalavo klumu.

JLU11O VlClVC OV11Y1Q CUclUO :

ir | pasmirdusį cigarą. Jūs bal-! 
savote ne už kandidatus, ku
riuos pastatė darbininkų darni, kad pnšelninė drau- Ohio.—Žinutė nesvarbi, ne- 
nartija, bet už tuos, kuriuos' gv°tė vra reikalinga ir kad talpinsim. 
išstatė kapitalistų partija, tokia gali anksčiau ar vėliau ■ -------------
Kada jūs juos išrinkot, tai susitverti ir parkui patekti; Kručo, Philadelphia, Pa.— 
jie ne jūsų reikalais rūpina- į klerikalų arba patriotu Apie kuopos prakalbas pa
st bet kapitalistų. Per tai. rankas, sumanė sutverti talpinom anksčiau gautą* 
niekados ant jų neatsidėki- grynai darbininkišką pašei-j Atleiskite, kad negalėjom 
te, bet patys rūpinkitės ap- pinę draugyste. 1

Girios Varnai, Cleveland©,

lygių su ženočiais teisių,nes, rgina. sunaudoti

k-,



RAKULO PATARIMAI

Klausimas:—
Gerbiamas Orakule! 

dangi tu esi abiejų 
žmogus, tai pasitikiu, 
būsi bešališkas ir paeksplei- 
nysi man, kodėl tūli “ra- 
zumni” vyrai yra priešingi 
suteikimui moterims teisių. 
Gal jie bijo, kad moterįs nuo 
jų kelnių nepaveržtų? 0 
pal dar blogiau ką nors nu
jaučia?

Girtuoklio Viktė.

lyčių 
jogei

Atsakymas:—
Ant kiek Orakului teko 

patirt, tai vyrai, ypač tie 
“razumnieji”, moterims kel
nių nepavydi, bet jie yya 
priešingi moterų teisėms 
štai dėl kokių priežasčių.

Kadangi vyrai, turėdami 
teises, visus savo prakilnius 
darbus išreiškia arba pami
ni moteries pavidalu, tai jie 
mano, kad ir moterįs, gavu
sios teises, visus moterų 
prakilnius darbus išreikš 
vyro pavidalu. Taip, pa- 
veizdan, kuomet vyrai pa- 
liuosavo Ameriką iš po Ang
lijos jungo, tai New Yorko 
prieplaukoj jie pastatė liuo- 
sybės stovylą, t. y. moterį su 
šviesa rankoje. Na, ir duo
kim sau, jeigu moterįs gau
tų teises ir paliuosuotų 
darbininkus iš po kapitaliz
mo jungo, tai jos irgi norėtų 
pastatyti stovylą, bet jau ne 
moterišką, o vyrišką. Tuo
met šalę moters su šviesa 
rankoje būtų pastatytas vy
ras su pypke dantyse ir su 
stiklu byro rankoje. Ot, dė
lei šitos stovylos vyrai ir bi
jo suteikti moterims teises.
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SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Worcester. Mass.
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Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO-

prielankesnis. Beto 
ir rekordų visokiose 
$20.00, gaus dovanų

Kaina tik $1.00 metams, o juokų ir už $10 00 nepirksi
Norint gauti vieną “Š.” num., del pasižiūrėjimo, reikia prisiusi 10c.

Adresuok: “ŠAKE”
149 Millbury Street,

MĖLIAI
ris retkarčiais pagyrūną 

rzino, perkirto jį, sakyda
mas:

—O aš turiu brolį 12 pėdų 
augščio.

—Tai negalimas daiktas, 
—suurzgė pagyruolis.

—Dvi pusės padaro čielą, 
ar ne?

—Taip,—buvo atsakymas.
—Na tai aš turiu du pus

broliu, iš kurių kiekvienas 
turi po 6 pėdas augščio,— 
buvo liogiškas išvedimas.

D-gas.

Naują padarys.
—Joneli, aš tavęs nemy

liu. tu sulaužei savo senąjį 
prižadą.

—Nepyk. Onute, jeigu tau 
jo taip gaila, tai aš galiu 
padaryti naują.

Paklausk arklio.
—Jonai, ar tu gali ant jo

—Ogi ką aš galiu žinot. 
Paklausk arklio.

Kada ir kiek reikia 
melstis?

Rusų priežodis sako: išei
nant į karę reikia vieną sy
ki melstis, išvažiuojant ant 
jūrių—du sykiu, o jieškant 
mergos—tris sykius.

D-gas.

Neužteko dėl aficierių.
Sužeistas kareivis, su

grįžęs namo, pasakojo savo 
motinai apie baisų mūšį gi
rioje, kuriame jį sužeidė.

—Tai kodėl tu. sūneli, ne- 
(pasislėpei už medžio? — pa
klausė motina.

—Kur tau, mamute,. me
džių neužteko dėl aficierių.

Y ra rodą.
—Ko tamsta šiandien taip 

nusiminęs?
—Matai, mano namuose 

atsitiko didelė nelaimė. Ma
no vaikas nurijo auksinį ni- 
niera vertės 5 dolerių. Pa
šaukiau daktnra. bet nieko 
nepadarė—neišėmė. Negai
la man tos penkinės, bet gai
la vaiko—gali numirt.

I —Nebijok, tamsta, yra 
l rodą. Nuvo’k vaiką pas 
mūsų nrabaščių—jis tą pen- 

i kinę šiūr išims.

JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ
GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst 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 
STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokument.us-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
U. ROM A TO M S.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIIJ.

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
or- i x P‘lia: »-r>5 CLINTON AVE.,36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.
NEW YORK, Borough of Brooklyn.

UžsirašykiteJUS GALETE ISAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingo 8, moks

liškas gydymus dykai 
del vyru Ir moterių.

Ar slinka Jums plau
kui?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo melu? Ar 
užkrėsti kokias nors no 
Hveikumals ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar pliuki, bei pra- . 
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
PrieS gydymą, aukščiau pasakytu Il

gu, tai st<>nkites apsnu- 
guotl jos. Užsakykcto lluostrota kny
gute ju.su prigenitą kalba;

"TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašlta europos gar

singo specialisto, kuri
oje randa* įvairios ži
luos: 

Gražylas plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku Ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir Išauginti plau
kus.—Ir kaip tai 1 pen
ktus savitls turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Burzda—Ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kllętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galome pertl- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles GALVACURA 
suniko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
Ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
rne kiekvienam doler
inę dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Ap'e Plau
kus.” Išplaukėte že- 

Šeštoje savaite. {nlay atspaustą kuponą 
ir siuskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 64>, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box (46, Union, N. Y.
Siuclu 1 dedamas 10 centu dol apmo

kėjimo kaštu perslutltno. meldžiu Įšalu- 
• stf man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasluskcte sykiu kuponą su 
Jusu antrašu.) 

* * 
*
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Nevvarkiečiai! Kalėdą ir Naujų Metų
Dovanas (prezentus) pirkite pas vienatinį lietuvišką jubilierių 

(jewelry) VINCĄ URMANAVIČIŲ, 151 Ferry St., Newark, N. J., 
Pas jį galima gauti viskas, kas tik randasi ir kituose “jewelry Sto
ruose”, o patarnavimas kaipo vientaučio daug 
galite gauti kalbamų mašinų (gramafonų) 
kalbose. Visi, kurių šeimyna išpirks vertės 
ta vorų vertės $1.50. Reikalaukite kortų.

Meldžiamieji, nepamirškite at silankyti.

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
191G metams.

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo 1 as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletu skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: '’.pysajcos, eiles, straipsniai iŠ hlstorljos, hyglcnos, drau
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A, Kalendoriuje rasite straipsnius geriau
sių rašytojų amerikiečių.

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

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

JOHN KULBOK CAFE
kad 

biznieriai

Cigaras,

Žinoma, 
risi 
■avo biznj gi
ria.
nors kaip ko
pūsto lapas, 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalaa. 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

gir- 
pa- 
pa-

draugai kalba, tai nereikia 
Žinoma, vieta atsakanti de'

kaip
tis.
keloivingų. Kambariai u visais 
Tankumais. Prašau kreiptis į tą 
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkaa
291 Wythe Ave., Corn. So.lai St. 

BROOKLYN. N. Y.
Tel. pGreenpoint 279

Pirmą Lietuvių Dienr^stj

NAUJIENOS”
Kuris |au oina nuo 6 Rugpjūčio «.«sdien

NAUJIENOS" pianeša naujausias u teisingi** 
sias žinias iš karės lauko i abeinal iš •• 
pasaulio — kasdien.

■•NAUJIENOS” yra darbiniu*laikrašti.* jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

■•NAUJIENOS’' talpina darbiuiukama -ngu» 
straipsnius ir žinias.

’NAUJIENOS’’ leidžiamos daugybės da*- įninku, 
žmonių apšvietei ir jų gerovei, o n a vienio* 
ypatus ir darytu A pašalinio bizn»c

Prer m r.rūtos kaina
Chlcagoje—p< šnešiotojus 1 c. savaitėle 

Pačtu siunčiant, Chic-, ' te mėtau $6.00; pusei 
metų $3,50. Kitur, ne Cu metams $5.00,
pusei metų $3.00, dviem me.. 1.00. Europoje 
U Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

• U A U J I E K 0 S H 1841 S Halslcd St.. Chicago. Ill
Šiuomi prisitinčiu $------------- už '‘NAUJIENAS1'-...........

netus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu.

i
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Iliustruotas Mėnesinis 
Juokų Žurnalas.

Tai pirmas toks Juokp bei Satyros Ilius
truotas Žurnalas lietuviu kalboje.
TALPINA DAUG PUIKIŲ KARIKATŪRŲ IR JUOKINGŲ PASISKAITYMŲ.

Puikiausia Fotografijų GALERIJA

“Raphael Studio”
Turiu už garbę praneti savo vientau

čiams, kad nuo 1 d. gruodžio, 1915 m., at
pirkau nuo p. A. Silkworth FOTOGRA I'IJ Ų 
GALERIJĄ, kuri randasi vienoj iš puikiau
sių Brooklyno (Greenpoint) vietų.

Širdingai užkviečiu apsilankyti
RAPOLAS KRUČAS.

795 MANHATTAN AVENUE.,
BROOKLYN, N. Y.

'•> ’' A' L L ’ '■ ,

Ave., Lorimer St. ir 
IŠ New Yorko, East

P. S. Pavažiuoti galima Crosstown, Union 
Grabam Avė. gatvekariais iki pat vietos. 
23rd St. feru persikelti, nuo kur j ke’iatą minutų galima daeiti.

Lietuviška Muzikos Jonas MATHUS
K o n s e r vatori j a

6

Tel. 885 Greenpoint

A. SHRUPSK1
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SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

l’EISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

College, Baltimore, Md
Pas«‘knitngaf atlieka buvo darbą prie 

gimdymo. taipgi suteikia viaokiao roduB u 
pagelba invalidose motoru ligone

6 Loring at.,
) arti R Ir 7tb sis.

— rę yO 7)< H W

receptus su didžiausia 
nežiūrint, ar tie receptai 

daktarų 
nptieka 

valstijoj.
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I AkušerkaĮ
< Pabaiga si kurną Wyitinn* Medlcau m 
o) College, Baltimore. Md u
e)

c

NEW YORK. N. Y.
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Vienas armonikas su 21 klavišiu, 8 bai
sais. Kurni $a.oo. Tokia armonika su 21 
klavišiu, 12 basų, su plieniniais balsais 
Kaina >12.00.

Davatkos spaviednis.
Davatka: — Vardan dievo 

tėvo ir sūnaus ir dvasios 
šventos amen. Tegul bus 
pagarbintas Jėzus Kristus.

Kunigas:—Ant amžių am
žinųjų.

Davatka tyli.
Kunigas:—O kada buvai 

spaviednin?
Davatka:—Pereitam ne- 

dėldieny.
Kunigas:—O ką sugrieši-

Davatka:—Kad sarmati- 
nuos sakyt.

Kunigas: — 
tarną, dukrele, 
pasakyt.

Davatka: — 
sarmatinuos ir

Prieš dievo 
viską gali

Bet, teveli, 
gana.

395 W. Broadway 
So. Boston, Mas*.

Inkorporuota 1915 m.
Prez.ir Direk.M. PETRAUSKAS

Muzikos mokslas prasideda 11 
spalių, 1915. Mokinamos visos 
šakos klasiškos muzikos.

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS S A LIŪ

NAS VISAME SO. 
BOSTONE.

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

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas)

312—341 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo.)

Petroni ir Lisauckas
LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, GRMAFONŲ PARDAVĖJAI.

Mokykloje.
Mokytoja:—Pasakyk, Jo- 

nuk. kodėl žuvis nekalba?
Vaikas:—Tai kad vande

ny nei žmogus negali kalbė-
» F. Stropiene
M SO. BOSTOi\

I’as mus galite gauti visokių AUKSI
NIU IR PAAUKSUOTU LAIRODfiLIŲ, 
taipgi visokių ŽIEDŲ: š’iūbinių ir su 
deimanto akimis. Padarom ant orderio 
visokius navatniausius žiedus ar laikro
dėlius. Užlaikome geriausio gatunko 
BRITVAS ir parduodame pigiai ir gva- 
rantuojam.

Ašarų priežastis.
Prie milijonierius grabo 

stovėjo nežinomas žmogus 
ir graudžiai verkė. ( Viena 
moteris priėjo prie verkian
čio ir klausia:

—Ko tamsta taip grau
džiai verki, gal m iru sis yra 
tamstos giminė?

—Todėl man ir gaila, kad 
jis nėra mano giminė.

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

l)-ro Richter’io

PA1N-EXPELLER
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

‘‘{KARA”
25c. Ir 50c. butoliuksH visouo aptlekoso urbiu 

stačiai nuo
P. AI). RICHTER & CO. 

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

i5>>; i. t;-

Turime GRAMAFONŲ su naujausios 
mados lietuviškomis dainomis. 2 dai
nos katuoja 75c. Paauksuoti laikrodė'iai 
ant 11 akmenų, gvarantuoti ant 20 metų 
—tik $5.75.

Norėdami platesnių informacijų klaus
kite per laiškus, o męs suteiksime atsa

kymą kiekvienam visai dykai. Pamėginkite mūs tavorą.o jeigu turite, tai 
Užtikriname, kad kiekvienas bus užganėdintas.

pasakykite mivu draugams.

(vieną dol.), o likusius ui-Reikalaudami bent kokio tavoro, prisiųskite tik $1.00 
mokėsite po aplaikymui tavoro.

Petronis ir Lisauskas,
733—3rd AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Tarpe 23 ir 24 gatvių.

Sporto mintįs.
Kiek sykiu norėjau apsi

vesti iš meilės, tai visuomet 
pasirodvdavo, kad mergina 
permažai turi pinigų.

♦ ♦
Kuomet aš il^ai mislinu 

ir nieko neišmislinu. tuo
met aš mislinu, jog berei-. 
kah mislinu. jei nieko neiš- 
mrlinu. Jeigu aš būčiau, 
nieko nemislines. tai viš tą 
patį būčiau išmislinęs.♦

♦ ♦
Nuo mislinimo veidas su

siraukšlėta. todėl moterįs 
nemyli mislyt.

__ t t Kuomet moteris nualina, 
gvrėsi, kad jo “pakaleniios” - kad ji mislina, tuomet ji nie- 
žmonės yra augaločiai. Kar- j ko nemislina.
tą vienas iš susirinkusiųjų,'

sugriešinai, gal namie ar 
ant gatvės?

Davatka:—Ne, kunigėli.
Kunigas:—Tai kurgi, gal 

bažnyčioj ?
Davatka:—Taip, dvasiš

kas tėveli.
Kunigas:—Kibą tu dievo 

nebijai bažnyčioj griešyt! 
O ką gi tu ten padarei?

Davatka:—Sarmata 
kyt.

Kunigas:—Sakyk 
čiau, nes ponas dievas gali 
tave nubausti.

Davatka: 
ką paleidau

Dvi puses padaro čielą.
Viename miestelyje tūlas 

pagyrūnas tautietis tankiai

Sutaisau 
atyda, 
Lietuvos ar Amerikos

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kam p. C Street 
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. So.Boston 21014 Ir 21018.

GERA PROGA!
GramiiPka angliškos kalbos 

mokintis be mokytojo (apda
ryta ........................................ 8L00

Vaikų Draugas arba kaip 
mokintis skaityti ir rašyti 
he mokytojo ............. ........... L5c

Naujas Būdas mokintis ra
šyti be mokytojo .................. 10c

Aritmetika mokinlmulsi ro- 
kundų, su paveikslais (ap
daryta) ...................................... 35c

ViaO $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą iš “Laiovės” te $1.00 
money orderiu, tai gaus viuaa 4 
knygas 60c. pigiau.

P. MIKOLA TNTS
R. F. D.. Route 2 

Hudson, N. Y..

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

61 S. 2nd st., Brooklyn.

PIGUS IŠPARDAVIMAS
Vinį žemiau paminėti instrumentai siunčiam! gavus 

mo pirm užmokėjimo pinigų.

GERIAUSI MUZIKA 1.1 AKI INSTRUMENTAI 
z AMERIKOJE.

▼leną doleri rankpinigių su tiesa pcržlūrėjl-
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Gerinusia dvteillnė Viennos Armonika bu visais 
pusbalsiais. minorni ir mahimi basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų baaų atskiri pMeno bakai. Viskas 
kuotvirčiattsiai padaryt*. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalia, 6 Urnų. Išduoda malonų balsą.

KAINA 82 dol. Toki* pat armonika dviejų to- 
■1 KAINA 25 dol.

6 ftrūnų balalaika, 
mechaniški koleliąl. 7 
4la|>onų, kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio 14- 
dirbtrno $4.50.

VIhI užsakymai Išsiunčiami ta pačia diena.Prieš išsiunčiant siuntinys jjertikeinamas r*- 
rlauslais specialistais—meistrais, todėl nei jokio «iisi^*dinimo negali ataitikd. Reikalaukite llįlua- 
truoto kataliogo, kuris siunčiamas dykai.

MOSCOW MUSIC CO. 
Dept. M$1 CANAL STREET.

; ei-

ju.su
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“ATEITIS” IR 
SOCIALISTAI.

DALYKAS VISAI NE ER
ZINIME.

“Ateičiai” nepatiko, jog 
“Kova” persergėjo socialis
tus būti atsargesniais su 
tautiškųjų radikalų partija 
ir “nelįsti į liberališkąjį bu
čių”.

“Ateitis” pajuokia “Kovą” 
ir sako:

“Iš šitų visų “Kovos” 
persergėjimų” ir nugąsta
vimų išeina tik štai kas: 
jeigu laikraštis socialis
tus “erzina” — tai jis blo
gas ir jo skaityti tuo la
biau platinti negalima; 
jeigu “neerzina”—dar blo
gesnis Ilšradimas vertas— 
užpatentuoti”.
Veltui “Ateitis” nori visą 

tą dalyką juokais paversti. 
Ginčai tarp mūsų eina visai 
ne dėl erzinimo ar aštrių žo
delių. Męs mandagus su 
“Ateičia” ir “Ateitis” man
dagi su mumis, socialistais.

Bet tarpe mūsų ir ateiti
ninkų yra didelių principia- 
lių skirtumų’ “Ateitis” po 
priedanga bepartyvumo, 
stengiasi suorganizuoti kai
riųjų tautininkų sriovę. 
“Ateities” žmonės organi
zuoja įvairias jaunimo 
draugijas ir stengiasi ati
traukti mūsų jaunimą nuo 
socialistiškos politikos (net
gi nuo socialistiškos jauni
mo organizacijos). “Ateitis” 
audžia amžiną bepartyviš- 
kumo audimą ir žada pasiū
ti visiems bendrus rūbus 
(tautos tarybą etc.). Ame
rikos politikos klausimuose 
“Ateitis” vengia aiškumo, 
vengia principiališkumo. Jo
je nėra republikonų ir de
mokratų partijų veikimo 
kritikos. “Ateitis” nepasa
kė, kokią partiją ji vadina 
darbininkiška. “Ateitis”, 
be jokių redakcijos priera
šų talpina p.Karužos straip
snius, kur apie lietuvių soci
alistus pasakojama didžiau
sių nesąmonių. Esą — lie
tuviai socialistai nėra tikri 
socialistai (kokia tai sena, 
nuobodi giesmė!).

Bet, dengdamos beparty- 
vumu, “Ateitis” griežtai ne
siskiria nuo dešiniųjų tauti
ninkų. Jos redaktoriai da
lyvauja bendrose konferen
cijose su p. Šliupu (taip bu
vo So. Bostone). Patsai 
“Ateities” redaktorius dar 
oficialiai nėra rezignavęs iš 
neoficialio urėdo patarėjo 
prie “bepartyviškosios” tau
tininkų partijos.

Štai kodėl męs visai neti
kini į visas tas bepartyviš- 
kas šnekas. “Ateities” re
daktorius ne nuo šiandien 
mums yra žinomas, kaipo 
tautininkų lyderis ir tos 
sriovės vaga plaukia “Atei
ties” laivelis.

Štai kodėl “Kovos” red. 
labai ir labai išmintingai 
nurodė socialistams, kad jie 
atskirtų socialistišką partiją 
nuo radikališkų pasakų. 
Dalykas čia eina visai ne a- 
pie boikotavimą ar draudi
mą skaityt tą ar kitą laik
raštį. Nė ‘Kova”, nė męs ne
same inkvizitoriai.

Bet męs norim aiškumo ir 
nurodom savo _ pusės žmo
nėms, kad tautiškų sirenų 
beklausydami, jie neužmirš
tų socializmo darbo.O “Atei
tis” žino, kad socialistai turi 
daug, labai daug darbo — 
savo partijoje, unijose, L. Š. 
F., šiaip jau draugi jose,savo 
spaudos skleidime. Jeigu 
ponas Karuža ir “Ateities” 
redaktorius yra blogos nuo
monės apie šitą mūsų dar
bą, tai jau jų šventa valia.

lietuvių ir draugijų (D. L.
K. Vytauto Dr-stė auka
vo $75.00 ..................  135.36

Per J. M. Kunda nuo 
svetimtaučių ir lietuvių 
iš Timmins, Ont. Cana
da .................. . .........114.26

Per Ig. Naru ša, Noko
mis, Ill. surinkta pas Pet
ra Greuslį krikštynose 3.88

Per “Naujienas” aukau
ja K. Kenzgaila So. Mil
waukee, Wis.................1.00

♦ Per “Naujienas” sekan
tis: surinkta susirinkime
L. S. S. A. 231 kuop. Dave-
ron, III., $17.30, per K. 
Jankaitį, Chicago, Ill., 
(nežinom, kur surinkta) 
$15.50, suaukavo darbi
ninkai stuboj A. White, 
Chicago, Ill. $2.50, surink
ta per L. S. S. A. 170 kp. 
So. Egle wood, Ill., $24.35, 
surinkta prakalbose L. S. 
S. A. 37 kuop. Chicago, 
111., $5.50, viso...........65.15

Per T. Snooks, Arnold, 
Pa., nuo krikštynų pas 
Antaną Adomaitį, Creigh-
ton, Pa.......................... 4.25

Per S.Zaleskas, nuo ves
tuvių V. Kazlauskas su 
A. Gelažiniūte, W. Lynn, 
Mass............................12.45

Per P. S. Raulinaitį 
nuo L. S. S. A. 49 kuop., 
Hartford, Conn........ .  24.00

Per J. Gadenas nuo ves
tuvių A. Yunevičius su O. 
Yanciukiūte, Worcester, 
Mass..............................2.90

Per J. Vaitaitis nuo 
vestuvių V. Butėnas su O. 
Tribelauskiūtė, North A- 
bington, Mass............. 11.30

Per “Laisvę” iš Hano
ver, Mass., svečiuose pas 
Schatta....... ................2.20

Per vietinį L. Š. F. Ko
mitetą E. Arlington, Vt., 
nuo Arlington Lavinimosi 
Ratelio diskusijų....... $5.00

Per B. Skerstoną nuo
D. L. K. Gedimino Kliu- 
bo, Boston, Mass........ 13.17

Per K. Žukauskaitę su
rinkta per L. A. K. pa
rengtą vakarienę, Sche
nectady, N. Y............ 11.35

Per K. Zaleckis nuo 
vestuvių K. Zaleckio su A. 
Bernotaite, Brighton,' 
Mass................................ 4.00

Viso per lapkričio mė
nesį įplaukė............. 434.59

Viso su balansu 10,746.45
Išlaidos:

Už L. Š. F. iždininko K.
Šidlausko bondsą .... 25.00

Už išmainymą privatiš- 
kų čekių...................... . 20c

. Viso išlaidų per lapkri
čio mėnesį...................25.20

Gruodžio 1 d., 1915 m., 
lieka pas L. š. F. Iždinn- 
ką K. Šidlauską $10,721.25

L. š. F. Finansų Sekr.
T. L. Dundulis;

Westville, Ill.

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST.. BOSTON. M A SS

Netoli didžiojo miesto knygyno.
Uffiso valandos: nuo 10—12 valandai

“ " “ 7—9 ▼. vakare
Šventadieniais nuo 10—4 v. po pietų

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima

apturėti per pačią:
Nuo Keuinalizino ....................... $1.00
Kraujo Valytojas.................................$1.00
Vidurių Reguliatorius ................. 60<

Kosulis ir Užkimimas !
Knyg. pagelb. A. Jakštys,

103 Liberty St., Antonia, Conn. 
Knyg. Rašt. P. Ragei ši s,

118 N. Main St., Ansonia, Conn.

Atskaita
Lietuvos šelpimo Fondo Fi

nansų Sekretoriaus nuo 
lapkričio 1 d., 1915 iki 
gruodžio 1 d., 1915.

Lapkričio 1, 1915, balan
sas ...............$10,311.86

Per J. Klikūnas nuo 
^Draugysčių Sąryšio Bing- 
<hamton, N. Y............ 24.32

Per L. Š. F. vietos komi
tetą nuo Bridgeport,Conn.

Trojanka.................... 26c, 60c ir $1.00
Ir visokias kitokias gyduolea nuc 

visokių ,;gų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačta.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

REIKALINGOS MERGINOS.
Reikalingos merginos į fabriką siū

ti ant mašinų: apsiūlėt nosines ir 
jas prosyt. Darbas lengvas ir čyptas. 
Darbas nuolat. Priimamos mokinės.

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

Įėjimas iš jardo.

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J. Misevičia 
8PECIJALISTAS ŠIRDIES IR 

PLAUČIŲ LIGŲ.
Valandos:

Nuo 8—10 ryta
Nuo 12—2 po plot 
Nuo š—R vakaro 
270 BERRY ST„ BROOKLYN, N. I

paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 
pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 

ir gerų, gyduolių.

SEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severas Baisumas Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tį, k rupus ir kokliušų nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai jų rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems. Kainos 25c. ir 50c.
“Aš turėjau baisų kosulį,“ rašo Frank Vacha iš, Elk 
River, Minn., “tai aš gavau butelį nevcra’s Balsam 
for Lungs ir pirm, negu suvartojau visų butelį, kosu
lis visai prapuolė. Aš esu 63 metų amžiaus ir jau
čiuosi gana sveikas.“

Gauk Severas preparacijas 
p:s savo aptickininlą.

Nepriimk kitokių. Jei jūsų op- 
tiokininkns jų neturi, tai užsi- 

orderiuok tiesiog iŠ

V/. F. SEVERĄ CO.,

Užkietėjim&s, ^’uLn* 
nniR, jaknų trukdfsiai, gelta ir 
nerviškumas greitai pagydoma.

Severn’s Liver Pills
[Sovi ros PijJulkos nuo kepeni;) 

Vartok pagal nurodymus. 25c.

Cedar Rapids, Iowa.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

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

14?1 Lincoln St., Waukegan, Ill. 
I'rotoko1 ų sekr. S*. Deikus.

721 Cummings Ave., Waukegan, III. 
Fin. seki V Rudzinskas

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

' 166—10th St., North Chicago, Ill 
Kasos Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln 
St Wauki Rati. Ill, 2. M. Rėkia, 1329 
No I:uk<nn St.. North Chicago, Ill. 
Maršalka K. Navickas,

1420 Victorian St., Waukegnn, Ill.
Susirinkimą’ atsibūna pirmą nedėl 

dienj po 12-tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėje, 10th gatvė,North Chicago 
Ill.

X 
Ny

LIETUVIŲ APŠVIETUS DRAUGI 
JOS, BROOKLYN, N. Y., VIR

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

18,3 Roebling St., Brooklyn, N. Y
Protokolų raštininkas A. Petraška, 

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y
Finansų raštininkas A. Pleckaitia, 

228 Madison St.,
Hoboken, N. J

Iždininkas B. Vaičekauskas, 
626 89th St., Brooklyn, N. Y

UŽGANĖDINTAS
Geru patai- 

s y m u!
Gvarantub- 

tas ant 

20 metų!

ŽINIA DĖL SERGANČIŲ.
Vyrai, būdami silpni, apimti ner

viškumo per palaidą gyvenimą arna 
nuside, imą prieš sveikatos įstatymus, 
kas suėda kūno spėkas ir duodaii : nt 
pirmos pažiūros pažinti. Jūs išsigy- 
dysite, vartodami tą gyduolę "Tolstoj 
New Man Tablets”. Prisiųskit mums 
vieną dolerį ir męs prisiusime tą gy
duolę tau. Rašyk tuojaus.
CHICAGO RUSSIAN M. O. HOUSE. 
3031 Ko. Union Ave., Chicago, III. 

Dept. L.
(98—106)

TREJOS DEM.
urbei

TREJANK.
Susideda ii 27 įvainif gydančių i

Sutaisyta su degtine arba virinu 
yra geriausiu vaistu arba kai 

vynu dt-1 skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nern 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riet, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugajv 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausią 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Vi< na pakeli šitų gydančių 

au; .nerių užmerkti j vi, nų kvortų čysto spirutn 
ir tiek |>;?t vandens, arba išvirti čystanre van
denyje ir po 24 valandų gerti po pusę sUklcho 
arba mažiau.

w
VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius

229 Bedford Ave , Brooklyn, N. Y.

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 
Užplombavimas 50c ir augŠčiau.

Išvalymas ................................................ 50c
Užplombavimas auksu .................. $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
307 Bedford Ave., Tarpe 2-ros ir 

1-moH gatvių 
BROOKLYN. N. Y. 

Kalbame Lietuviškai.

LAWRENCE LIETUVIŲ 
AT YDAI.

Pranešu visiems, be skirtumo, jog 
dabar prieš Kalėdas duosiu DIDE
LES DOVANAS. Kas užsirašys lai
kraštį "Kovą”, tas gaus už dolerį 
knygų. Pas mane galima gauti vi
sokių knygų, kokios tik randasi pa
saulyj. Taigi nepra'eiskit progos. 
Pas mane galima gauti pirkti "Ko
vą” pavieniais numeriais. Priduok 
savo adresą, o aš nunešiu į tavo šlu
bą kiekvieną pelnyčių. Taipgi pas 
mane galima u -uirašyti šiuos laik
raščius: "Laisvę”, “Keleivį”, "šakę”, 
“Amerikos Lietuvį” ir kitus. Para
šyk man atvirutę, o aš nueisiu į tavo 
namus.

Priimu ir visokius spaudos dar
bus, kaip tai knygas, konstitucijas, 
programus, plakatus, kalendorius, 
laiškus, korteles ir tt. Darbai pa
daromi greit ir puikiai. Darbus at
lieka unijos spaustuves po N105 arba 
Nl.

Su bile reikalu kreipkitės šiuo ad
resu:

V. ŽELIONIS 
Generaliskas Agentas

245 Prospect St., Lawrence, Mass.
(97—101)

KLAUSYK MANO ŽODŽIOl

Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir tt. Pas mane ta
voms geras ir kainos žemos.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

PUIKIOS ATVIRUTĖS!
Šilkinės ir rankų darbo, su lietuviš

kais linkėjimais ant Kalėdų, varda
dienių ir širdingų linkėjimų. TrĮs 
atvirutės už 25 c. Reikalaudami įdė
kite du dešimtuku ir 5 centinę štam
pas, o tuojau aplaikysite tris puikias 
lietuviškas atvirutes. Taipgi turiu 
labai didelį pasirinkimų ir kitokių at
viručių. Reikalaujantieji kreipkitės 
šiuo adresu:

J. SPURGA
184 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(98—101)

NEWARKO
AKUŠERKA

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

O. STROLIENe 
Jnuniškaitė

819 Walnut SU NEWARK,NJ.
Telefonas Market

KOSTUMIERIŠKAS KRIAUČIUS
MOTERIŠKŲ DRAPANŲ.

Siuvame visokius moteriškus dra
bužius ant orderio, taipgi laikome ir 
gatavus.

PETER SERTWITIS
1107 Bedford Ave., prie kampo Gates 

BROOKLYN, N. Y.

KIEKVIENAI MOTEKE1 ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijaiiutaa Materiėku Ligą.
114 E. kum New Yen

OFISO VALANDOS;
Iki 10 vai. ryte; nuo 1 Iki t vai. 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vaaare;

Nedėliomls pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 11 
goniams parūpiname vietą, kol gydė 
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime prietelliką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš 
kita mano antrašo.

DR. J. LiPMAN
814 E. 60th St., NEW YORK,N.Y 

Kalbame lietuviškai.

MAGIC SCHOOL.
Ar nori būti magiku? Ar nori 

dirbti teatruose? Tai mokykis magi
ją, yra lengva išmokti. Dykai pi ’ma 
lekcija ir magijos štuka, tik prisiųs- 
kite 25c., o jei nenori štukos, tai 
tik 100., tai gausite didelį magijos 
kataliogą ir aiškinimą, kiek kainuos 
mokslas. Su pirma magijos štuka 
ir lekcija jau galėsi padaryti didelę 
nuostabą tarp žmonių.

J. G. STANKUS
42 Vine St., Montello, Mass.

(97—104)

PARSIDUODA STUDIJA

Biznis išdirbtas per 15 metų. Vie
ta apgyventa lietuviais ir lenkais 
Kreipkitės ypatiškai ar laišku.

A. B.
28 Broadway, So. Boston, Mass.

“LAISVĖ” tik už $1.20!!!
Kuris užsirašys pas mane “Lais

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

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

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

DRAUGUOS, 
kurios apsirinko “Laiavf” 

■avo organu:
LIETUVIU KELIONEI PAOLPOS 
DRAUGIJOS. CENTRO VALDYBOS 
IR KP, SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centre Valdybai
Pirmininkai J. Skirmontas,

72 Hudaon Ave., Brooklyn, N. Y 
S. Karvelis, 111 AinalL> St.,

Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J Butkavičia,

88 So. ž-nd St, Brooklyn, N. Y
Knopą Sekretorių adresai: 

kuopos Brooklyn! — L. Deveiki* 
146 Metropolitan Avo. Brooklyn, 

kuopos Brooklyn© — V. Vltkovičia 
f9 Hudson AveM Brooklyn, N. Y

LIET. ŠVIESOS DR A UG VSTttS
ANSONIA. CONN.. VIRAI- 

NINKU ADRESAI, 
Pirmininkas A. M u reik a,

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

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

P. O. Box 128, Ansonia. Conn. 
Finansų Raštininkas 3. P. čiupai,

P. O. Box 230. Ansq/nla, Conn. 
Iždininkas J. Mockaitia. 7

P n Bn-v 128 Amoniu, Conn 
Knygius 8. Tiškevičius.

P. O. Box 149, Ansc nla, Conn.

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

STEGER. ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

Box 666, Steger, Ill 
Vice-prezidentas W. Stoškus,

Box 4.35, Sieger, Ill 
Protek, raštininkas J. Dambrauskai, 

364 L. Box, Steger, 11;
Iždo raštininkas A. Salasevičia,

Box 141, Steger, Ill. 
Iždininkas (kasierlus) T. ŠneKulls, 

Box 482, Steger, III 
Knygyne raštininkas F. Strlško,

Box 566, Steger, Iii 
Knygyne Iždininkas J Damidaviči*

Box 467, Steger, Ii: 
Susirinkimai atsibūna pirmaw 

kiekvieni mėnesio nedš’loj, F. A. ft* 
lasavlėiaas įvetMinėb

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL,, VALDYBA:

Pirmininkas J. čebanauskas,
420 S. Chesnut St., Collinsville, Ill. 

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

Nutarimų Rašt. A. Dzidolikas, 
.358 E. Weckliff Ave., Collinsville, III. 
Fin. Rašt. J. Baronas,

600 S. Clinton St., Co'linsville, Ill. 
Iždininkas J. Willumat,

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

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

sio 1-rną ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj,kampas E. 
Main ir N.Morrison A’'e., Collinsville, 
Illinois.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ. ROCKFORD, ILL., 

VIRŠININKŲ VARDAI IR 
AN1 RAŠAI.

Pirmininkas P. G. Aleksinas, 
1436 —7th Avė.

Vice-pirmininkas F. Raškevičius,
639 island Ave.

Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 
622 So. H ui m St.

Finansų raštininkas J. Šliužas, 
1125—8th St.

iždininkas SL Buzinskis,
639 island Ave.

Kasos Globėjai:
M. Gerulrūtė,

1109 S. Winnebage St.
Ona Savraseviėiūtė, 

o39 Island Ave.
Maršalka A. Neverauskas,

411 So. Church St.

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR KLUPŲ SFhKETU

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus,

226 Magazine St., Carnegie, Pa. 
Centro Sekretorius J. Mažiukna, 
1111 Market St.,N.S. Pittsburgh, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varašis, 
Ik and Carson Sts.,S.S. Pittsburgh,Pa

Turtų Kontroles Komisija:
J. Gataveckas,

109 Cross St., Carnegie, Pa. 
M. Urlakis,

231 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 
P Samulionis,

Box 63, McKees Rocks, Pa.
Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 
Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.

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

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

4 kuopos, Ig. Rasinskas, 2104 
Carson St., S. S.. Pittsburgh. Pa.

5 kuopos, P.Petrauskas, Post office, 
Cuddy, Pa.

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

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

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

Box 283, Arnold, Pa.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W1S.
Pirmininkai A. Pakili,

462 Jenno St.
Vico-plnnlninkai K. Brazevičia,

266 Exchange St.
Protokolą raštininkas F. Bartkui, 

1055 Jenne St.
Fin amų raštininkai K. Arlauakii, 

818 Jenne St.
Iždininkai J. Serelkli, 670 Jenne St 
Iždo globėjai: J. Sukelia, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congren 
St., J. Bagvllai, 858 Dayton St. Mar
šalkos: V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
St, J. Kasiulis, 663 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

Sūdžla A. Bubelii, 813 Quince 8t.
Vėliavą nešėjai: P. Miliauskas, 801

Caledonia SL ir J. J’.trevičla, 162 
Main 8t •

LIETUVIŲ PKESEK1Ų UNIJOS 18 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišlus,

51 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Protokolą raštininkas A. Buzas, ‘

860 Grand St., Brook'yn, N. Y. 
Finansą raštininkas K. Kriaučiūnas.

IS Stagg St., Brooklyn, N. Y. 
lidlnfokae P Palatine.

M S. lot 8L, Brooklyn. N. Y.

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ
GRAMAFONU. ’

Specljaliflkas nužeminimą© 
kainos ant trumpo laiko. P»- 
aiskubinkite įgyti šitą gramo- 
fnna su 6 lietuvišką delną 
btrO aditę, kaštuoja llžJrt 
Gvarantuotas ant 10 metą, ši
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjimo 
prieš užmokėjimą pinigų. Joi- 
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prieiąekl- 
te $1.00, likusius užmokėsit© 
aplaikę tavorą. Pasitikime, k©4 
tuomi gramafonu būsit© pilnai 
užganėdinti.

Kievski Phonograph Co.
4 Orchard Street, Dep. D.

NEW YORK. N ▼.
—    n mu him hi—wb——

SERGANTIEJI!
Ar nustojote sveikatą iš

Diena po dienai, metas po metui 
užsiimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išgy- 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenunas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, niekio ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ir specijalistą

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da

ryti, kad išgedėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas u didžiausiomis pa- 
sekmėm’s, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto’ Iki 8 

▼ai. vakaro. šventadieniais nuo 10

priežasties ligos?

140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Ave.) New York City

N u jau si

Columbia
Rekordai

103 Gran ! St., Brooklyn, N.Y

E 2339.

E 2340.

E 2341.

Galimi gauti pas
J. GIRDĖS

Pruie© Valskava Kapelija.

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

E 2842. 
44

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E
E

E

2348.
44

2223.
44

2224.
44

2225.
u

2226.

2227.
44

2228.

2856.

2357.
2858.
2359.M
2869.

ŠĖRIAU ŽIRGELI. 
DIEDUKAS. Polk 
VILNIAUS RŪTA. 
“DR1NOPOLIS”. Maršai. Kolumbljoe Orkestrą. 
KAS SUBATOS VAKARĖLI.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkootm.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALVIU ERELIU. Maria©. Princo Vadakaw
Kapelija,
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiakav* Kapillja. 
PAMYLĖJAU VAKAR 
DRAUGE. Polka-Maturka. Grlež* Republikonų GrardŲo© 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
į SVEIKATĄ. Maršas. Grieti Prince Vaiski va KayoSJa. 
EINU PER DVARELI.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Rapubllkeną Gvardija© 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIR1ALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Valskava KapolŲa. 
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkoitra.
SAULELE 
Kapelija. 
LIETUVA 
TEKA. 
BIRUTE ir
darbininkų marseliete ir sukelkime kovą. 
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valcaa. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Llazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcaa. 
MANO MIELAS. Polka.

NUSILEIDO ir MARŠAS. Prince Val*k©>©

TĖVYNĖ MŪSŲ Ir TYKIAI NEMUNĖMS

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

Mliiiimw
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eti 'tame klausime.
-rinkime paminėta at- 
drg. Stanevičiaus, žu-,

o gaisre ant N. 6th St. Pranešimas L. S. S. 19 kp. 
itytas Stanevičienės laiž

os, kuris bus pagarsintas
letuvių laikraščiuose, nes bus susirinkimas visų L. S.

* S. 19 kuopos komisijų “Lais- 
redakcijos name. Pra

džia 7:15 vai. vakare. Visi 
nariai, kurie tik esate į ko
kias nors komisijas išrinkti, 
malonėkite atsilankyti. 
Taipgi privalo atsilankyti ir 
kuopos komitetas.

L. S. S. 19 kuopos organ. 
F. Kalpokas.

lankyti.
Rengėjai.

komisijoms.
Utarninke, 21 d. gruodžio,

BEVEIK DYKAI
Drūčiausias laik
rodėlis, vyriško 
ar moteriško sai- 
zo, tikru auksu 
'Gold Filled’, ver
tas $20.00, ga- 
ran t. 
bėjus 
metų, labai gra
žiai graviruotas. 
Bus pasiųstas 

kožnam su tiesa peržiūrėti, kas pri
sius savo tikrą adresą. Firma del pa
garsinimo savo laikrodėlių, atiduoda 
dabar beveik dykai. Jei patiks laikro
dėlis, užmokėsi agentui $5.65c ir už 
persiuntimą. Jei nepatiks, nemokėk 
nei centą. Rašyk luojaits štai kaip: 

Imperial Credit Co. Sales D
Box 2526, PHILADELPHIA, PA.

$20.00, 
per 
ant daug

Telefonas 1490 Greenpoint
S. VITKUNAS.

LIETUVŠKAS MUVORIUS 
Mano vežimai ir karietos po N248 

Berry St.
Ofisas: 126 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

M. &V. FURNITURE Co
Maliauskas & Vidžiūnas, Props.

Užsimokės kiekveinam ateit, ir persitikrint 
apie gerumą mūsų fornišių, ir apie žemą kainą. 
NIEKO ANT RANKOS, $1 ANT SAVAITES.

TIKRA LIETUVIŠKA

RESTOURACIJA
Visi kokie tik nebūtų valgiai pada

romi kuogeriausiai, o ypatingai KO
PŪSTAI, BULVINE SRIUBA, KO- 
ŠELIENA.
kia mokėt išvirt, o męs tą geriausia 
padarome.

taip nutarė unija. _
Vieton chicagiškės “Lietu- vės” 

vos” unija nutarė parsisiųs
dinti dienraštį “Naujienas”, 
kuris gina darbininkų reika
lus. Tas nutarimas įvvl<n 
didele balsų dauguma. Tūli 
“dabliukai” norėjo įsiūlyti 

ir dezorganizacijos organą, 
I bet tam pritarė tik keli 
'klapčiukai. Taigi dabar į.

’ unijos ofisą pareis “Naujie- parsiduoda.
* nricč’ Pnnnrfnria V Parsiduoda klinštoris už labai pri-

IlOb . rvcpui v. Zu. einamą kainą. Priežastis pardavimo,
turiu išvažiuot. į- kitą miestą. B’znis 

', nes vieta randasi geroj 
vietoj. Turiu parduot į penkias die
nas. Norintieji pirkt atsišaukit greit 
į “Laisvės” ofisią, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

te-
aną 

Jžia-
, o ku- 

urės už- ivnnrrrxa i UaOllUtUll nuivjv ^oiui.y ui Įžangos. ] grįkštinį “Balsą”—keikimo Į 
aus balius. • y f__ -•__ -S.— _____  I
M. Wash

es piknikas.
Ais ekskursija.

A. Ankudavičia.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašys 
pas man* 

dienraštį

Kas svarbiausia, kad rei-

Atsilankykite ir persilik-

A. MAČIULIS ir GVAZDAITIS CO.
168 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Arti Grand St.

>BOKENE.
Skuodžio bus teatras.

anėj 110 Grand St., Ho- 
.ęn, N. J. Aktoriai mė- 

Jdi sulos puikią dramelę 
vagįs”. Bus ir kitokių pa- 

marginimų. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Vietos ir apie- 
llnkių lietuviai malonėkite 
atsilankyti. Svetainės durįs 
atdaros nuo 2 vai. po pietų. 
Įžanga 25 centai. Bus įvai
rių painarginimų.

New Yorko ir apielinkės lie- l inp A1'™'- 
* yr\ o t t Iiituvių atydai.

Lietuvių Politikos Kliubas į 
New Yorke rengia puikų 
metinį balių, kuris atsibus 
prieš naujus metus tą vaka
rą, tai yra, 31 d. gruodžio 
Hemington Hali, 214—216 
East 2nd St., New York Ci
ty. Pradžia 8 vai. vakare.

PARSIDUADA RESTAURACIJA, 
restauracija už labai 
Parsiduoda iš priežas- 
nes veikalus. Biznis ei- 
geroj vietoj. No- 

alsišaulcte į “Laisvės”

žemą kainą, 
ties savininko 
na gerai ir 
rintieji pirkt, 
ofisą, 183 Roebling St., Brooklyn, N. 
N. -

“Kovą"ar “Tė 
vynę” ht “Vie
nybę Lietuv 
ninku”,

tasai gaus se
kančias dovn 
nas: “Laisvę*

Amerikos 
arba knygų v< 

Pamišta už $5.

Pranešimas aktoriams vei
kalo “ Du broliu”.

Iki šiol veikalo “Du bro
liu” repeticijos buvo laiko
mos nedėldieniais. Dabar 
dėl tūlų priežasčių tapo per
keltos ir būna seredomis.Vi- 
si aktoriai malonėkite savo 
laiku pribūti. Atsiminkite, 
lėad laiko nedaug pasilieka, 
per tai stengkitės atsilanky
ti ant kiekvienos repeticijos. 
Repeticijos prasideda 8 vai. 
vakare.

Balins tęsis per visą naktį 
Todėl, broliai, lietuviai, 
kiekvienas atsilankykite ant 
šito baliaus, nes bus puiki 
proga smagiai pasitikti 
naujus metus.

Bus puiki muzika ir la-I 
kiojanti krasa. Daugiausia' 
gavusieji atviručių gaus 
puikias dovanas.

Kliubo Komitetas.

KJSMS5®QI
Tel. Greenpoint 1907.

DEMISTAS
Visi mano darbu užganėdinti.

Darbas gvarantuotas.

1 d. sausio, 1916 
ketvirtas metinis 
Brooklyno Jaunimo 
Hali svetainėj, 89-93

m., bus
balius

Palace;
Grand i

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

Skaudantį dantį duok tuojaus iš
traukt. Ištrauktam bo jokio skaus
mo,

DR. A. FRIEDMAN
džia 6:30 vai? vakare. Įžan-|2!7 R(),Sp^ ^2J1t00KLYN‘ 
ga SU drapanų padėjimu 25 Ofisas atdaras visada.
c. Meldžiame visus vietos
ir apielinkių lietuvius atsi-

Lietuvi” nr ‘Sakę” 
j lės' $2.00. Taigi 
įgauni dienraštį “b
galit pasirinkti prie “Naujienų” die 
rašėio vieną iš tų laikraščių, koks 
tamistai geriausiai patinka, 
mista atsimink, kad užsiraš 
jienas”gausi dar vieną visai dykai 
metus laiko. Tai būk pirmas prie 
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue,

PUIKIA ILSIOS ŠVENTI 
ATVIRUTĖS.

Jau arti Kalėdos ir kitos metinės 
šventės, o juk visi siuntinėjate savo 
giminėms bei draugams pasveikini
mus. Tat VVorcesterio L. š. F. ko
mitetas pasiūlė savo išleistas atviru
tes, kurios labai tinka visiems siun
tinėti. Yra 4 rūšių atvirutės. Kaina 
maža, 12 atviručių 25c., 50atviručių— 
75c. Siųskite pinigus šiuo vardu:

P. A. DĖDYNAS
20 Alpine St., Worcester, Mass.

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviams vieta pas

Tik t
“Na

P

Skanus alus 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvepen- 
>i cigarai ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų. Ne- 
pamirškit šios 
atsakančios 

vietos,o būsite 
užganėdinti. 
Palei Wythe 
Ave.

d oi

<Z)L-

>ts?

Karpetų, lovy, šildomų pečių siuvamų mašinų

O
Oi 
t/.* <4

687-3 Avė. Cor. 21 St., So. Brooklyn, N.Y

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS.
Pirkdami daug tavom antsyk dėl dviejų aptiekų, galime parduoti 

lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šitokių vaistų: 
1) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bonka 25 ir 50c. 2) 
Tikra Lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50 c. 3) ŽUVIES 
TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 4) JVA1RŲS VAI
STAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 5) KVEPIAN
ČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumos ir visokių 
CREAM’Ų dėl veidų. 
Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. 
baina 
Visas 
siųsti

6) BITTER TONIC, vartotojas dėl vidurių. 
Mūsų aptiekose kal- 

lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilankyti, 
persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laišku*, galima 
pinigais arb stampomis.
I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius

410 So. 2nd Street, kampas Union Avė
Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St.„ Br ooklyn, N. Y.

Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu. Šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias nedė
lios. Galima mokintis dieno
mis ir vakarais. Gvarantuoja 
me, jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.

INTERNATIONAL S C110 O L 
OF AUTOMOBILE 

ENGINEERS
147 E. 4(>th St.. New York.N.YKomisija.

ĮDOMI KNYGA.

Kaina tik 20 centų.

draugams unijistams geriau \į

“JAUNOJI LIETUVA”

Tik ką išėjo iš spaudos 
Z. ALEKSOS parašy ta, 
labai žingeidi knygelė

109 GRAND ST

Vaikų draugijėlės moki
niai (prie L. S. S. 19 kuo-i 
pos) su savo mokytojais nu
sifotografavo pas fotogra- 
.fistą Kručą. Fotografija 
tilps “Laisvėje”. i

Iš KRIAUČIŲ UNIJOS.
10 d. grd. buvo lietuvių 

siuvėjų visų trijų lokalų mi
tingas. Mitingas buvo šau
kiamas dėl vidurinės tvar
kos.

Tie unijos nariai, kurie 
skolingi virš 12 mėnesių, tu
ri mokėti unijon dubeltavai. 
Toks padaryta nutarimas. 
Vadinasi, jeigu kas kaltas 
už 13 mėnesių, tai turės už
simokėti už 26 mėnesius.Lai- 
kas paskirta iki naujų me
tų. 0 jeigu kas to nepada
rys, tuomet turės mokėti į- 
stojimo $25.00.

Dirbtuvių chairmonai irgi 
turi kontroliuoti, kad visi 
būtų geri unijistai ir pilnai 
užsimokėję. Jeigu kas ne
užsimoka už keturis mėne
sius, tai chairmonas turi tei
sę atimti knygutę.

Toliaus buvo nakelta klau
simas apie unijistus, kurie 
užsideda biznį, o unijoj nori 
turėti pilnas teises. Ant U- 
nion Avė. du žmonės užsidė-

pilnų teisių unijoj. Kilo di
delės diskusijos, galų-gale 
nutarta suteikti jiems teises. 
Man išrodo toks nutarimas; 
klaidingas, nes jų reikalai y- 
ra priešingi unijistų reika
lams. Jie tik partneriai,ku
rie niekuo nesiskiria nuo 
kontraktorių. Patarčiau

LIETUVA SUSALS
BUVUSIOJI LEDU 
ŽMONIŲ ATEITIS

GADYNE ARBA 
BEI PRAEITIS.

Patartina kiekvienam tą knygelę perskaityti. 
Toj knygoj aprašyta buvusioji ledų gadyne 
ir koks likimas patiks musų Tėvynę-Lietuvą.

Adresuokite:
“Laisve”, 183 Roebling-St., B’klyn, N.Y

Jei neturite, tai tuoj užsirašykite

JAUNĄJĄ LIETUVĄ
su paveikslais literatūros, mokslo ir visuomenės mėnraštį.
“JAUNOJI LIETUVA” eina kas menuo didelio formato 48 pusi., 

spausdinama ant gražios paveikslų popieros.
“JAUNOJE LIETUVOJE” kiekviename numeryje spausdinama 

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

Apart to “JAUNOJOJ LIETUVOJ“ yra dar šie skyriai:
I. Mokslas ir pažanga; 11. Ruožai iš politikos ir visuomenės gy

venimo; III. Spauda ir gyvenimo atbalsiai; IV. Sriovių ir partijų 
gyvenimas; V. Literatūros apž.valga; VI. Jaunimo Balsai; VII. 
Moksleivių keliai.

Kaina metams $3.00, pusei metų $1.50. Vienas numeris 25c.
Meldžiame užsisakyti tuojau:

2257 W. 23rd PI, Chicago, III.

ĮGYK ŠIĄ KNYGELĘ!

ZENYBA
ir

Žmogaus Gyvenimo Šie
ir

Lytiškoji Etika.

ANTRA PADIDINTA LAIDA.

“I aieva” 183 Roeb,in* St.LdlbYV , Brooklyn, N. Y.

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

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

BROOKLYN, N. Y.

Pirmas Lietuviškas 
RĘSTO R A NT AS.

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

Alijošius Grinkevičius
2 Hope St., cor. Roebling St 

BROOKLYN, N. Y.

Pirmu
Kart u 

Lietuvių 
Kalboje

su Pa
veikslais

Dabar ką tik išėjo iš po spaudos

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
miera Biblijos 5’/įx8 colius, turi 382 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
jdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas šia Bibliją ir tč- 
mydnmas j paveikslėlius, (kurie per
stoto kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogini to
kią knjgą įgijo, 
mos vakarai.

jnm bus trumpi žie-

TIK S 1.00
Aiq Bibliją, pinigusNorinti gaut

siuskit Exprcso nr l’nčto Money Orde
rio, arba registruotame laiške adresu:

A. V. BAGDONAS
4736 S. Wood St. CHICAGO, ILL.

Ar nori mokintis?
MĘS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI UŽ $5.00.

Aritmetikąf rokūndą) už $3. Lietuvių kalbos gramatiką už $4. Grnž- 
rašystę už $2.

Dar pirmu kartu jž tokias kainas mokiname. Atsišauk šiandien, 
šitas apgarsinimas gal daugiau nepasirodyk—naudokis proga. Visi iš
moksta, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi. Įdėk štampą atsakymui.

LIETUVIŲ KORESPONDENCI.ilNĖ MOKYKLA
1327 N. Robey St., Chicago. DI.

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

Duodama ant išniokosčio, ant 
lengviausio term no, mokant po 
$' 00 ar $1.00 j savaitę. Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt 

kelis ruimu« nauju forniču.

Lėto

198-200 Grand St

TĄrpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn. N V.
Sal

“Comedy” teatro. Telephone 237 2 Greenpoint.

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubams; 
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 
( IR ŽENKLELIUS

Visokiems piknikams, šermenims ir 
tt. Darau visokius Medalius ir vi
sokias antspaudas draugystėms

Ant kiekviena pareikalavimo pri- 
siunėiu Kampelius.

A. STROPAS
Novelty Manufacturer

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

AR NORI Nusipirkti Gerus 
zEVERYKUS? 
Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

25.000 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS. 

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

apturėsi didelį ir .puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių 
ARMONIKŲ, SKRIPKŲ, TRIUKŲ. ir daugybę kitokių MUZIKA- 
LI.šKŲ INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas 
su 76 ir 104 raktais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Liet-uviš- 
kas Sapnininkas dydžio 5xGi, su 310 paveikslėlių. Kaina 60c. Rei
kalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus ta vo
rus. Agentams parduodu pigiau. Rašvkit tokį adresą:

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

PIRKITE KALĖDOMS SKRYBĖLĖS PAS

Manhattan Hat Store
Turime Brooklyne dvi

Pirkdami tavorą j dvi krau
tuves gauname jį pigiau ir 
geresnį. Todėl turime įvai
riausių madų ir visokių ru
siu ir kiekvienas gali prlsi- 
rinkt. Pabandyk vieną sykį, 
nes mes žinome, kad busi 

užganėdintas.

krautuves:

230 GRAND ST. arti Driggs Av
antra krautuvė

479 Grand St. arti Union Ave
BROOKLYNE




