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Padėkit Išliuosuot 
Quinlaną!

LIETUVIAI DARBININ
KAI, RINKITE PARA

ŠUS !
Patrikas Quinlan yra nu

teistas nuo 2 iki 7 metų prie 
sunkiųjų darbų, kad jisai 
buvo vienu iš Patersono

Pagelbėkite išliuosuoti jį! 
Drg. G. C. Weierhausen,

pradžioj p.’Diuvel rašė, kad Socialistų Partijos Sekreto- 
jis buvęs skaitlingam ViĮ-į rius Hudson pav. (Nevy Jer- 
niaus darbininkų susirinki-

‘ rne, kur tarp kita ko nutar
ta buvo įkurti nauja bedar
biams valgykla toje vietoje, 
kur daugiausia krikščionių 
darbininkų gyvena. Tai ką! 
męs turime paturėti, o ne 
kaizerio ir ne caro bernu

sey valstijoj) atsišaukia į 
įsus darbininkus tos valstijos 
I rinkti parašus po peticija 
.teisėjui Abram Klenert iš 
l assaic’io pavieto.

New Jersey lietuviai so-

ropolito grafo Andriaus 
Szeptyckio. Mat. kada rusų 
kariumenė įsiveržė į Galici
ją ir užėmė Lvovą, Szeptyc- 
kis ir daugybė rusinu kuni
gų buvo suimti ir ištremti į 
Siberiją. Ištrėmimas buvo 
padarytas tuo tikslu, kad 
surusint Galicijos rusinus ir 
primest jiems stačiatikystę. 
Protestai yra siunčiami ir 
pertraktacijos varomos per 
Rusijos ambasadą Washing- 
Lone.

PETROGRADO.
Berlynas. — Pranešama

draugijas

niusu pimo fondai

los užlaikymui. 
Lietuvos Šelpimo 
jau sutinka pasu 
tikslui pinigų.

t

ko t i jos 
Bondas 
i tam

PARTIJOS KANDIDA
TU J PREZIDENTUS?
Chicago, Ill.— Nominaci-i

jos 1
Partijos jau pasibaigė. No-i

ekstą pas anglų hrengių 
ekretorius.
tengkitč

ism

>n

visi žydai 
Naujas 

i! ministeris as vi 11

pa- I

v ai >- 
narna ir rinkti

s t < i r n Iii u 
iš namo į 
rašus.
Kuomet po peticijomis su-

•ih galima dėl jūsų, tai siųs-' 
<ito jas šiais adresais Soc. I 

terš,

Archangelsko, 
209 pasažie-

Kuomet “Kursk” apleido 
_ ________________  , _ 25G . Archangelską, tai visas uos- 
viršininkų Socialistų ■Central Ave., Jersey City, .tas knibždėte knibždėjo lai-

*.......L N. I arba Milo Jones, State See-!
minacijoje ant prezidento|r°tary,124MarketSt.,New- 
daugiatfsia balsų gavo Allan N-

. L, Benson iš Yonkers, N. Y., | . Is Įen peticijos bus pa-
paskui James Maltum i 
Reading, Pa., Arthura? 
suer iš Fort Scott, Ark. 
Seymour Stedman iš Chi- 
cagos.

Iš šitų keturių nominuo
tą vyrų partijos nariai vi
suotinu balsavimu nuskirs 
vieną, kuris turės būti kan
didatu j prezidentus.

Kaip žinoma, E. Debs ir 
Ch. E. Russell atsisakė būti 
kandidatais, nors juodu gą- 
vo daugiausia balsų. E. 
Debs būsiąs partijos kandi
datu į kongresą nuo Terre 
Haute kongresinio distrik- 
to. Ch. Edw. Russell atsisa
kė būti kandi datų, nes jo 
agitacija nesutinka su par
tijos principais.

KUR DAUGIAUSIA 
ŠNIPŲ?

New York Tribune kores
pondentas sako, kad neut-

vais, prikrautais ammunici- 
jos. Susinėsimas Baltosio
se jūrose esąs labai apsun
kintas ir keli ledamušiai turi 
labai daug darbo.

1 --------- Z --------------------- ------ -- -------

fališkosios Olandijos mieste ; nybių, kuri 
Amsterdame dabar yra dau-1 lam indusų 
giausia šnipų. Amsterdame

ŽUVO DAUG BRANGE
NYBIŲ.

Nuskendus laivui “Per
sia” žuvo daugybė brange- 

i, kurios prigulėjo tu
kli niga i kščii ii. 

Pasai kunigaikštis nenu
skendo, nes tuo tarpu radosi

Amsterdame yra suplau
kus daugybė svieto iš neut-»rių. 
rališkų šalių, čia būna daug’ 
dipliomatų ir todėl šnipai. 
turi daug darbo.

Bet jo brangenybių nu
skendo už 1 milionus dole-

LIETUVIS IŠRADĖJAS.
“Dilgėlės” rašo:
Ijeechburg, Pa.-.. Ilietuvis

Jonas Rukštala, šaltkalvisČECHIJOJ.
Dabar kaip tik atsibūna staliorius, išrado, kaip už- 

teismas Dr-o Karoliaus Kra- k’šti (užšpregiuoti) revolve- 
maržo, vadovo jaunųjų če-'G, kad palikus užprovytą,

PREZIDENTAS WILSO- 
NAS NEIGIMUS. 

Pakalbės su Austrija daug 
aštriau.

Prezidentas Wilsonas su
grįžo į Washingtona iš Hot 
Springs, kur jisai praleido 
eavo “medaus mėnesį”.

Washingtone nekantriai 
laukiama pilnų faktų apie 
“Persia” nuskąndinimą. 
Kuomet visi faktai bus su
rinkti, tuomet mūsų valdžia 
smarkiau pakalbės su Aust
rija. Prezidentas mano 
griežtai pareikalauti ne tik 
nuo Austrijos, bet sykiu ir 
nuo Vokietijos, Turkijos ir 
Bulgarijos, kad jos atsisa
kytų nuo to nežmoniško 
skandinimo nekaltų žmonių, 
kurie nedalyvauja karėje.

Dalis demokratų nori su
laikyti Wilsoną nuo perašt- 
rių įsišokimų. Jie visgi bijo
si karės, kuri gali kilti tar
pe Amerikos ir teutoniškų 

' valstybių. Jie taip-pat bijo
si, kad Amerikos vokiečiai
galutinai neatsisakytų pa-’REIKALAUJA ARCIVYS-i 
remti Wilsoną sekančiais KUPO PALIUOSAVIMO. 
rinkimais.

Franci jos ir

tu,iššauti. Vienu paspaudi
mu plieninio guzikličio užsi
kiša ir nešauja. Norint at- 

katu. Jisai patsai save 'gi-. kišti, reikia žinoti tam tik- 
na. !
Kramarž yra panslavistiš- naptis neatkiš.

kas veikėjas ir dalyvavo S0J suJ^^_a.neV7 šmotukų— 
(langely kongresų išvien su sprenžinėlių, šriubukų ir tt. 
rusų juodašimčiu grafu Išradėjas bando tat užpa- 
Bobrinskiu, kuris dabai; 'y 
ra Rusijos Dūmos vice-pir 
mininku.

tu cechų politikierių už vals
tybės išdavimą. Kramarž 
stojo teisman be jokių advo-

j ra kombinaciją; to neži • __ .. i • _ . _ii • y v rn. • .. . • i. _ ’

tentuot, arba parduot savo 
išradimą—kad ir pigiai. 
Tada, anot jo, būtų noras 
ir daugiau ką nors bandyt 
išrast.

Drg. Rukštala kitados a- 
matninkavo Peterburge, 

niki”, su 3UU pasažierių ir i Užpernai jis buvo vienas iš 
125 įgulos, sugedo apie 300 tvėrėjų Liet. Socialistų Są- 
mylių atstu nuo New Yor- jungos kuopos Vandergrif- 
ko. Bevieliniu telegrafu | te. Kuopelė čia netarpo, 
šauktasi pagelbos. Valdžia | persikėlė į Leechburgą; bet 
išsiuntė muitų laivelį “Se-1 dabar pakrikus; priežasčia 
necca” gelbėti “Thessaloni
ki”. “Senecca” vėliau pran- 
nešė, jog jis paėmė “Thessa
loniki” ant virvės ir tempia 
New Yorko link.

GRAIKŲ LAIVAS NELAI
MĖJ.

Graikų laivas “Thessalo
niki”, su 300 pasažierių ir

; pnezascia 
buvo tūlas nesusipratimas 
su “kovieciais” ir kitos kliu-
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RUSAI ČERNOVICUOSE? Ka sako ta'7

Rusams vėl pradeda sekties. riškas pastangas.,
Šiomis dienomis rusai su- 1 ’ \

bruzdu atakuoti austro-gęr- kaip ir aš. Būkite užtikrin- 
manus Volinijoj, Rytų Gali- ti, kaip aš pasakiau karės 
cijoj ir Bukovinoj. Rusai

, kurias 
vertina visa Rusija, lygiai, 
1 • • V T'v •— 1 • i w . • i •

pradžioj, aš nesutiksiu tai- 
ilgai rengėsi prie tos ap-įkinties, kolei paskutinis 
ninkamos kovos ir jiems'priešas nebus išvytas iš mū- 
pradeda sekties. i

Rusų oficialiame praneši- su žinia h i i i w k i -
sų žemės ir santaika Įvyks 

.......... r pilnu sutikimu 
me sakoma, kad į rytus nuo'mūsų talkininkų, su kuriais 
Černovicų jie užėmė visą ei- męs surišti ne popierine sau
lę tranšėjų ir atmušė visas dora, bet tikro draugiškumo

;ir kraujo ryšiais 
jau ■ ----------Reuterio agentūra 

pranešė Londonan iš Petro- ANGLAI NESI R AšO 
prado, kad austrai apleidžia’ RIUMENĖN.
Černovicų miestą, 
nes

B u ko vi- 
Pastaruose .

Bukovinoj rusai ž 
pilėme nelaisvėn 1,000 savo \

kančiame dėl 1

ir uzeme
.1,

im-

tarpe Rnvno ir Kovelio rusu 
kiiriumenė padarė žymu 
progresą. Vokiečių ir aust
rų generalini štabai nejuo
kais susirūpinę rusų su
bruzdimu. |

Rusų kariumenės tarpe 
Pripiečio upės ir Rumunijos 
rubežiaus yra pusantro mili
jono. Kareiviai puikiai ap-! . 
ginkluoti, turi užtenkamai Jeigu priverstinas karcivia- 
ammunicijos ir f*’**” —*J- ”*..... 1.... :.....-
vau ja gabusis oVas.

Ties Vladimi iu- Vohiiskd 
vokiečiai mėgina atakuoti 
rusus.

kariumenėn dėlei 
sveikatos ar kitu

risima’- 
netinka

stovai parlamente ir kiti 
radikalai smarkiai kriti
kuoja valdžią už laikraščio 
persekiojimą. Jie sako,kad

grijos grafas?
liu esybė

ITALIJOJ.
Italijos uostuose pilna ka

reivių. LJZstai randasi po 
militariška kontrole. Mat, 
bijomasi darbi ninku streikų.

I 1!

MAKEDONIJOS CARAS.
Bulgarijos caras Ferdi- 

andas nori karūnavotis. 
ui po Makedonijos caras.

SERBIJOS KARUMENT

Budapest.—United Press 
korespondentas kalbėjosi su 
Vengrijos parlamento lyde
riu, grafu Julijum Andras- 
si.

Grafas sako, kad talkinin
kai šį pavasarį vėlei surengs 
general} užpuolimą ant cen- 

Itrališkų valstybių kariume- 
1 nes, bet iš to nieko neišeis. 
! Cent raliečiai (austro-ger- 
' manai) turi daug spėkų ir 
jgali kilnot} savo kariumenę 
' iš vietos j yietą. Taigi, tal
kininkų užpuolimas šį pava
sarį neturės jokio pasiseki-

11

’ ma

Sakoma, 
ienos li- 
10(1,000

FORDO PARTIJA

parvykęs New Yorkan, pa-

ręs. Detroite jisai net ne
pasirodė įvairioms deputaci

joms, bet stačiai nuvyko į
dimo priverstino kareiviavi
mo.

Bet kas daryti su Airija? savo namą sodžiuje.
Kiti jo draugai trankosi 

j'u$ vado-, vimas bus įvestas Airijoj, Švedijoj ir Danijoj. Dabar 
I tenai būtinai kils dideli su-į žada vykti į Olandi ją. Ligi- 

judinu'i, o gai ir revuriucijai’ šiol tas .t nvai-
—;--------- I Gausias “tripas" jau kasta-

KIEK LAIVŲ NUSKAN- vo $300,000, o kur dar ga- 
DINTA? 1 Į las. Manoma, kad dar ant-Pranešama, kad generolas j ,

‘šSer-l Vienuos oficialis raportas’ ra tiek kaštuos.
, kad bėgyje šešių I Mat, Fordui pinigų ne-

' pastarųjų savaičių Austro- trūksta. Tarpe pačios jo

sita

rutikt
nors i

u art jokios
>s.Męs

Uline 
šia sav 
ii norm

i a
talki-

1 jie

taip gausiai 
kraujas.

jai, kad 
taika ir 
žmonių

VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOS 
Iš LIETUVOS.

Zarasu iždo kasa yra Or
ką bet jokių pinigų operaci
jų nedaro, o sayo kreditą 
atidavė Mogilevo iždo kasai, 
kuri visiemsJCąuno embe’"’ 
los vaidininkams moka su- 
gas. .

Zarasų apskrities (Kauno 
gub.) Rekvizicijos kancelia
rija, kuri moka nuostolius 
už sunaikintus dėl karės 
priežasties javus ir kitą tur

Mackensen atvyksta iš
bijos, kad sulaikyti rusų o- skelbia, 
fensyvą. i. ... . . ...

šiaip ar taip kalbant, bet Vengrijos ir Vokietijos po-j partijos įvyko peštynės.1 tą, yra Tvėrėje; jos adresas:
Dalis tų įstabių keliauninkų I Tver. Skorbiaščenskaja uL,

linijoj ir Bukovinoj yra rim- no 59 laivus.
tas sumanymas, kuris išank-: Nuskandintieji laivai pri- 
sto buvo prirengtas. !£uk>į0. Praneija’i, Anglijai, 

ar Japo-Rusai tuomi, veikiausia,1 Italijai, Graikijai 
nori padaryt įspūdį ant Ru- nijai. 
manijos. Rumunija pa-’ Japonijai būk 
mačiusi, kad rusams sekasi, čianti savo karės

tai siun- 
laivus į

žada grįžti Amerikon, 
laukdami pabaigos.

ne

RUSIJOJ NERAMU.
Berlynas.—Vidurinių rei

kalų ministeris pasakė Dū
mos komisijai, kad guber-

d. N32, Kanceliarija Rėk vi- 
zicijonnnoj kommissii No- 
voaleksan(Irovskago u jiezda 
K o v. g.

gali greičiau prisidėti prie Viduržemio jūrę, kad apgin-1 na toriams duoti kuoplačiau-

KA PASAKĖ CARAS “GE-
ORGIJEVSKIEMS” KA- I

VALIERIAMS? r
Londonas.—2 d. sausio ca-| 

ras padarė peržvalgą tų ka-|

1 Ii savo prekybą.
Austrai didžiuojasi 

submarinų veikimu.

NERUSŲ MOKYKLOS.
Švietimo ministerijai bu

vo paduota* keli skundai,
sias teises panaudoti spėką pa(| liaudies mokyklų in- 

jspektoriai draudžia mokyti 
pabėgėlių mokyklose ginRąr 
ją kalbą: lietuvių, latvių, 

41TCTUITA 11> vn ;Lnkų ir'kitų. Dėl to gr.IsIEK AUoIRIJA. IR \ O- iorrintipv*)'? IqtjItp IV d QDV» KIETIJA TURI BELAIS- ‘Snalltws d'
VI U?

Sulyg oficiališkų atskaitų • ,.vtij kaip pirmiau buvo liep-
Austrija ir Vokietija turi būtent nekliudyti moky-

savo'užslopinimui sukilimų.
i Reiškia, Rusijoj (.Gižiai 
! neramu.

TRIUKŠMAS DĖL UŽDA
RYMO SOCIALISE Ų 

LAIKRAŠČIO.
Londonas. — Paskutinis 

ordena. Jisai pasakė jiems numeris Škotijos socialistų
• A. K 1*1 v V • Z L T 1 •laikraščio “Forward”, kurissekančio turino prakalbą:
“Kreipiuosi į jus, kaipo į ėjo iš Glasgpwo, tapo 

drąsiausius atstovus mano reštuotas už raportą 
kariumenės ir dėkavoju darbininkų mitingą, 
jum giliai ir nuoširdžiai už kalbėjo ammunicijos minis- 
tarnystę šioje karėje, kuri toris Lloyd George. Laikraš- 
buvo pilna drąsos ir pasi- tis paraše, kad darbininkai 
šventimo. Aš prašau per- nedraugiškai pasitiko arn- 
duoti savo pulkams mano' municijos ministerį. 
padėkavonę už didžias ka- Darbininkų Partijos

ir

sua- 
apie 
kur

milionus belaisvių.

gardų globėjams išsiuntė

mo gimtąja kalba.
DAUGYBĖ ANGLŲ ŽUVO

IIE^LOOS. niai buvo atbėgę Rygon. Jų 
Musys ties Loos, pereitų buvo 7 kareiviai. Jie pasa

koja, kad vokiečiai imtinius 
varą prie laukų darbų, mai
tiną gi blogai: verdą kažin 
kokią putrą iš neluptų bul
vių, arbūzų, griežčių ir kito
kių daržovių. Negalėdami 
toliaus beiškęsti, mūsų imti
niai nusprendė bėgti, pasi
dalinę mažais būreliais. Bė
gę keliais Mintaujos Baus
kės pusėn. Kelią atsekdavę 
pagal armotų šaudymą. Lat
vių gyventojai bėglius pas 
save slėpdavę ir maitindavę. 
Vokiečiai imtiniams daboti 
turi daug policijos šunq. 
Kad šunįs geriaus užuostų 
imtinius, jų batus ištepa ka
žin kokiu smirdančiu tepalu. 
Noi^s batus retas kuris betu
ri iš imtinių, nes vokiečiai 
numauna gerus batus ir pa
keičia klumpėmis mediniais 
padais. Drauge su- mūsiš
kiais pabėgo apie dešimtį 
francūzų ir anglų, bet neži
nia, kur jie dingo. Turbūt 
paklydo, nemokėdami vietos 
kalbų.

metų rugsėjo mėnesį, apsiė
jo anglams labai brangiai, 
nes G0,000 kareivių ir aficie- 

at- rių žuvo.

Pabėgėliai iš Kuršo nese-

Gardino priemiestis pa-lei Nemuną.

j)

-K
i

A’v ■'

MKauno rekvizicijos komi
sija yra Tvėrė (Trechsviat- 
skaja, g., n. Kaftano). No
rintieji gauti pinigus gali 
juos gauti krasa; reikia tik 
apie tai pranešti rekvizici
jos komisijai ir pridėti rek
vizicijos kvitą, nurodžius sa
vo adresą. Kas tikrų rekvi
zicijos kvitų neturi, o vien 
tik laikinius raščiukus, gali 
ir juos prisiųsti.

Amerikos katalikai, o la- 
Anglijos kiaušiai Galicijos rusinai,va- 

epauda kursto Wilsoną prie dovaujant rusinu vyskupui 
karės. Paryžiaus. Londono Ortynskiui .iš Philadelphi- 
ir Rymo laikraščiai sako, > jos, stengiasi išreikalaut nuo 
kad neapsimoka siuntinėt į Rusijos valdžios paliuosavi- 
Austrijai ir Vokietijai notųjmo iš Siberijos Lvovo (Lem
ena reikia veikti. ‘ bergo) arcivyskūpo ir met-

HM

įu ■

■ •. . -i', s



Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Ch. Edw. Russell susipra

to. Jisai atsisako būti Soci
alistų Partijos kandidatu į 
prezidentus. Ir labai* gerai 
daro, nes kitaip pati partija 
būtų paprašiusi jį atsisaky
ti.

Rusijos valdžia pasekė p. 
Gabrio pėdomis, kuomet į- 
steigė"New Yqrke informa
cijų biurą, kurio viršininku 
paskyrė žinomą atžagarei- 
višką rašytoją Syromiatni- 
kovą. Jam pavesta tvarky
ti rusišką propagandą Ame
rikoje. Syromiatnikovas, 
nelyginant lietuvių Gabrys, 
yra vienapusis žmogus dū
šia ir kūnu atsidavęs cariz
mui.

Menka ta I. W. W. unija. 
Jos įtekmė darbininkų judė
jime vis puola ir puola. Bet 
ir ta pati unija suskilusi į 
kelias dalis. Dabar detro- 
itiškis krypsnys 1. W. W. 
nutarė atsisakyti nuo savo 
vardo todėl, kad labiau atsi
skyrus nuo chicagiškio 
krypsnio. Vieni kitų baisiai 
nekenčia ir varinėja intry- 
gas.

Lietuviškam aidoblizme 
dar didesnis mišinys. Čia, 
kartais, ir vyčių pasipainio
ja, netik atžagareiviškų 
Balti morės repubhkonų.

FAKTAS VERTAS ĮSIDe- 
MeJIMO.

Kodėl gi kariškų reikme
nų fabrikantai taip įnirtu
siai agituoja, kad Suvieny
tos Valstijos ginkluotųsi? 
Tan klausiman atsako “Ap
peal to Reason”.

“Valdžios arsenalas Phi- 
ladelphijoj pagamina pa
prastą šrapnelį už $7.94, 
tuo tarpu privatinėms 
firmoms už panašios rų- 
šies šrapnelį mokama 

$17.50...
Matot, koks negirdėtai 

didelis pelnas? Ir tą pelną 
begaudydami, kanuplių fab
rikantai varu agitacija, kad 
jie gautų kuodaugiausia už
sakymų.

KĄ JIE DARYS?
Vokiečių patriotų laikraš- 

tv “Fatherland” p. Viereck 
rašo:

“Jeigu p. Wilsonas bus 
nominuotas kaipo* demo
kratų partijos kandidatas 
į prezidentus, o p. Roose- 
veltas gaus republikonų 
nominaciją, tuomet męs 
(vokiečiai) galėsim nu
spręsti, kuris iš jų yra 
menkesnė blogybė. Ame
rikos vokiečiai vely • bal
suos už Socialistų Parti
jos tikietą, negu už Roose- 
veltą ar Wilsoną”.
Šių metų rinkimuose vo

kiečių rolė bus labai didelė 
ir dabar jau beveik galima 
pasakyti, kad jie nebalsuos 
už Wilsona.

Kurjoziška, kad žymus 
vokiečių mokslininkas, Har
vardo universiteto prof. Hu
go Mūnsterberg ragina vo
kiečius balsuoti už Roose- 
veltą. Jisai tvirtina, kad 
Roosevelto būde yra daug 
“prūsiškumo” žymių. Bet 
didžiuma vokiečių nekenčia 
Roosevelto, juo labiau, kad 
jisai nepraleidžia menkiau
sios progos įgilti Vokietiją.

APLEISTAS DARBAS.
E. Debs, Socialistų Par

tijos vadas šioje šalyje, pri
sižadėjo tūloms žydų orga
nizacijoms, kad jisai užsi
mins apie žydų tautos tei
ses Europoje, kuomet ma
tysis su prezidentu Wilsonu. 
Kaip mūsų skaitytojams yra 
jau žinoma, E. Debs, išvien 
su M. M. Hillquithu ir J. 
Maureriu, varde Soc. Parti
jos kalbėsis su prezidentu 
apie taikos klausima. Euro
poje. Įtekmingi žydai socia
listai paprašė E. Dėbso, kad 
jisaRprie progos, nurodytų 
Wihonui. jog Suv. Valstijos 
:turėtų užsistoti už skriau
džiamą žydų tautą kaip da

bar, taip ir taikos tarybų 
valandoje. Žydai socialistai 
taip-pat rūpinasi, kad prezi
dentas Wilsonas išleistų at
sišaukimą į Amerikos žmo
nes, ragindamas juos aukau
ti nukentėjusiai nuo karės 
Žydi j ai. Panašų atsišauki
mą Wilsonas jau buvo palei
dęs, turėdamas omenyje len- 

skuš.
Nenoromis ateina mums 

ant lūpųįvairųspalyginimai. 
Šiaip ar taip kalbant, męs 
irgi tankiau turėtume pri
minti apie savo tautos esy
bę. Lietuva nukentėjo nei 
kiek nemažiau, kaip Lenkija 
arba Žydi ja. Tuo tarpu, 
plačioji Amerika apie ją 
veik nežino.

Mums rodosi, kad męs tu
rėtume labiau rūpinties in
formavimo dalykais—šios 
šalies žmonės turėtų žinoti, 
kuo męs esame ir kokis var
gas patiko mūsų šalį. Sve
timtaučių informavimo dar
bą pradeda monopolizuoti 
klerikalai. Jie, žinoma, pri
pasakoja svetimtaučiams 
daugybę nonsensų, p. Gab
rio informacijų biuras rek
lamuoja tik klerikalų veiki
mą ir yra aiškiai partyviš- 
ka įstaiga.

Mūsų progresyviška vi
suomenė kasžin kodėl aplei
do tą darbą, nors amerikie
čiu spauda mielu noru 
talpina pranešimus apie lie
tuvius.

Sutvarkykime tą darbą.

PERDAUG PASAKYTA.
“Rankpelny” rašoma:

“Visoje eilėje anglų 
darbininkų laikraščių 
(“Railway Review”, “Cot
ton Factory Times”,
“ Y o rksh i re Facto ry
Times”, “A. S. E. Jour
nal”, “Shop Assistant” ir 
kituose) jau pasirodė vi
sa eilė straipsnių apie Ru
sijos politikos kalinių ir 
tremtinių padėjimą—jų
tarpe buvo du ir mūsų 

"riu «(^Cot£on Fae
ry Times”). Tuo būdu 
męs supažindiname Brita
nijos darbininkus ir ap
skritai su Rusijos politika 
ir viduriniu jos gyveni
mu; o tai, ypatingai da
bar, labai svarbu, daug 
svarbiau, negu visokių 
Gabrių,Šliupų ir Jurgelio
niu rūpinimąsi kelt Lietu
vos vardą: Lietuvos išsi- 
liuosavimas kuotvirčiau- 
siais ryšiais yra surištas 
su Rusijos išsiliuosavL 
mu”.
Kad drg. V. Kapsukas ra 

šinėja straipsnius į anglų 
spaudą apie kalinių ir iš
tremtųjų vargus—-galima 
tik pasidžiaugti, bet... kamgi 
rašant apie savo gerus dar
bus tuoj imt ir užgaut Jur- 
gelionį? Męs nesame p. 
Jurgelionio advokatais, bet 
visgi reikia pasakyt, kad jo 
su many tasai svetimtaučių 
apie Lietuvą informavimo 
pienas nieko bendro su p. 
Gabrio informavimais netu
ri. Kokią bėdą “Rankpel
nio” redaktorius mato tame, 
kad svetimtaučiai patirs 
kiek daugiau žinių apie Lie
tuvą? Klerikalai informuo
ja apie Lietuvą savaip, męs 
gi taip-pat galime f inform 
muoti, tik visai kitaip. Bi- 
joties minėti Lietuyos var
dą svetimtaučių presoj, ro
dosi, “Rankpelniui” neišpul
tų. Socialistai stoja už tei
ses kiekvienos skriaudžia
mos tautos.

SUSIVIENYJIME LIETU
VIŲ AMERIKOJE.

Pas mus kasžin kodėl įėjo 
j madą kalbėti apie visišką 
bepartyviškumą Sus. Liet. 
'Amerikoje. Męs prisipažį- 
sim nelabai tetikį į tą bepar
tyviškumą. Netiki į visišką 
S. L. A. bepartyviškumą ir 
tūlas “Kovos” korespondenr 
tas, kuris rašo:

“Skaičiau ir S. L. A. ka
lendorių ir garbės dalini
mus. Puikiai, tiktai ne

teisingai tautininkai tą 
garbę dalina. Kas veikė 
biskį arba ir nieko nevei
kė labui S. L. A. kuopų, 
tokių žmonių galime už
tikti net paveikslus, žino
ma, tokių, kurie pučia į 
vieną dūdukę su paukštu
kais; bet tų, kurie dau
giausiai nuveikė, o jeigu 
tautiškam kromely šolde- 
rių nepirko, tai tiem nei 
gugu 1”
Mums matos, kad tame 

daug teisybės. Rodosi, kur 
tai jau minėki apie tūlą Nie- 
nių. Tas žmogus savo laiku 
bjauriai suvedžiojo “Tėvy
nę” ir ji pasisakė netalpin
sianti i o raštų. “Laisvė” sa
vo laiku taip-pat atsisakė 
talpinti raštelius tos ypatos. 
Tasai pats žmogus laike tei
smo Wilkes Barre išstatytas 
mūsų visuomenėj labai ne
gražioj šviesoj. Ir to žmo
gaus fotografija telpa da
bar kalendoriuj—jisai deda
mas dideliu veikėju. Tuo 
tarpu daugelis socialistų 
kaip kur Susivienyjimo 
kuopose jau veik ir balso ne
gali gauti.

Yra žmonių, kurie, kalbė
dami apie Susi vieny ji mą, 
knisasi tik skaitlinėse ir ty
rinėja apdraudos kompani
jų principus. Bet męs mano
me, kad S. L. A., yra dar 
ir visuomeniška organizaci
ja, kurioj dalyvauja įvairią 
sriovių žmonės. Čia negali 
neapsireikšti šiokios ar to
kios tendencijos (ir jos ap
sireiškia k Tautininkai, 
Dr-o J. Šliupo lūpomis, jau 
seniai pasakė, kad S. L. A. 
tai jų “placowka”. S. L. A. 
valdyboje tora tik tos pa
kraipos žmonių...

Štai kodėl męs nelinkę ti
kėti į S. L. A. bepartyvišku
mą..

LIETUVIS DAILININKAS 
BRAZILIJOJ.

Šiuomi laiku Brazilijos 
sostamiesty Rio-de-Janeiro 
(skaitosi Žaneiro) gyvena 
lietuvis dailininkas Juozas 
Uoselis. Į Rio-de-Janeiro 
jisai nuvyko iš Buenos Ai
res, Argentina, kur ilgą lai
ką darbavosi tarpe lietuvių, 
ypač gi draugijoj “Diegas”. 
Nuvykus Juozui Uoseliui į 
Braziliją, apie jį ilgą laiką 
nieko nebuvo girdėtis. Ži
noma tik yra, kad jam rei
kėjo kariauti su žiauriomis 
medžiagiškomis sąlygomis.

Tik štai, dabar tūli Rio- 
de-Janeiro laikraščiai pažy
mėjo didelį Juozo Uoselio 
artistišką talentą. Ypatin
gai jį giria laikraštis “Bra
zil”. Vienoje parodoje buvo 
išstatyta du J. Uoselio vei
kalai “Pescado”, “Adao” ir 
“Praia”. Kritika labai ma
loniai pasitiko tuos veika
lus.

Svkiu su J. Uoseliu Rio- 
de-Janeiro darbuojasi kitas 
lietuvis dailininkas Zyg- 
muntas Gorbach. Jisai taip 
uat vra lietuvis, bet nemo
ka lietuvių kalbos.

Juozas Uoselis jau nuo 
jaunu dienu turėio didelį 
palinkima nrie piešimo. Pa
baigęs 4 klesas Liepoj aus 
gimnazijoj, jisai pastojo 
Kauno dvasiškon seminari
jom Tačiaus tenais netiko 
iam tos įstaigos atmosfera 
ir* ji«ai anleides seminariją, 
nuvyko Argentinon. Bue
nos Aines, būdamas panrn.s- 
tn darbininku, lankė dodės 
mnkvklq. Jam nelabai tiko 
lietnviSVj kivirpiai. Tai bu
vę didelio i^dividiinlistas. iŠ- 
dnb>s tilžiškio Vydūno pase
kėjas.

Savo kelki ri i škn^^e, 
raituose “Laisvės” redak
toriui. savo iannų dienu 
drauemi. J. Uoselis vrino- 
met rireikšdovn savo viltj. 
io<r mvn nvaskint
sau kelią dailės srytin.

TAUTININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS 
PHILADELPH1JOJ

Delegatų buvo 85. Padė
ta vidurinės srovės organi
zacijai pamatas. Organiza
cija vadinsis Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sandora.

Sandoros prez. išrinkta 
R. Karuža, Vice-Prez. J. V.’ 
Lutkauskas, I sekr. Dr. Ę. 
G. Klimas, II sekr. J. O. Sir
vydas, ižd. Bučinskas iš 
Erooklyno.

Sandoros platforma pa
remta R. Karužos projek
tu, kuriame veriasi sekan
ti punkti:

Lietuvystės, tautiškumo 
palaikymas.

Išgavimas Lietuvai etno
grafinės nepriklausomybės 
arba bent kuoplačiausios 
autonomijos.

Lietuvos ribose gyvenan
čioms tautoms teisių lygy
be ir kalbos laisvė.

• Visoms tikyboms pakan
ta ir pagerbimas (Prie šito 
punkto buvo dar tokia pa
staba: Vidurinė srovė pa
geidauja, kad būtų vengia- 

l ma tikybinių vaidų ir ji ne
atsako už tuos savo narius, 
kurie varys panašius vaidus. 
Ta pastaba balsuojant buvo 
atmesta.).

Visų luomų rėmimas ir 
plėtojimas, vengimas luomi
nio partyvumo.
(Šis punktas irgi nubalsuo
ta išbraukti.).

Nutarta pakviesti koalici- 
jon socialistus ir klerikalus. 
Tautininkams, socialistams 
ir klerikalams duodama ly
gus skaičius atstovų. Koa
licija turi įvykti, kaipo vie
nijimas lygių su lygiais.Vie
nybės reikalaujama tiktai 
šiuose dviejuose dalykuose: 
1) Šelpime nukentėjusių 
nuo karės lietuvių ir 2) Ko
vojime už Lietuvos laisvę; 
tačiaus kiekviena srovė ga
lės turėt sau atskirą fondą 
kovai dėl Lietuvos laisvės ir 
gales vesti tą kovą tais bū
dais, kurie kokiai srovei iš- 
rodys geriausiais.

St. Šimkus labai priešino
si tokiMJtn koalicijos pamatui 
ir reikalavo, kad sutinka
mai su kiekvienos srovės or
ganizacijų ir jų narių skai
čium, Amerikos Lietuvių 
Tarybon įeitų 7 katalikų 
atstovai, 5 tautininkų ir 2 
socialistų.

Išrinkta komisija susiži
nojimui su klerikalų ir so
cialistų srovėmis koalicijos 
ar bloko reikaluose; komisi- 
jon įėjo Dr. A. Dambraus
kas, A. Rimka ir Sirvydas. 
Susižinoti turės bėgyje vie
no mėnesio.

Kokiais būdais kovoti už 
Lietuvos laisvę dabar ir ka
riaujančių tautų klikos lai
ku?

-—Tam yra trįs būdai, — 
atsako Dr. Šliupas:

1. Klerikalų būdas, t. y., 
rinkti parašus po peticija, 
bet šis būdas turi menką 
vertę.

2. Šliupo būdas, t. y. už- 
interesuoti žymiuosius A- 
merikos veikėjus ir politi
kos vyrus lietuvių laisvės 
reikalu; visur rengti skait
lingus susirinkimus, kviesti 
juosna senatorius, kongres- 
manus, majorus ir tt. už 
kalbėtojus; priimti tam tik
ras rezoliucijas, siųsti jas 
Amerikos valdžiai; ir jei 
mokėsime užinteresuoti val
džia, tai, girdi, galima lauk
ti, kad taikos kongrese ji
nai neužmirš lietuvių reika
lavimų, ir gal*ir bus galima 
gauti Lietuvai laisvę.

. Trečias būdas kovos už 
mūsų šalies laisvę, tai kas- 
žin keno sugalvotas ir lai
komas slaptybėje. Dr. Šliu
pas jį pavadino būdu intrigų 
su kapitalistais. 2 ir 3 bū
dus suvažiavimas užgyrė. 
Suvažiavime kairesniaisiais 
lyderiais buvo Dr. Šliupas, 
n. A. Rimka, p* Šalčius, p. J. 
V. Lutkauskas ir p. M. Vi- 
nikaitis;. dešiniaisiais gi pp. 
Šimkus, R. Karuža, Sirvy
das.

Socialistai nebuvo niekur 
įžeidinėjami. K. Vidikas.

New Yorkas—didžiausias 
pasauly miestas.

Iki šiol didžiausiu pasauly 
miestu skaitėsi Londonas, 
bet dabar jau ir Londonas 
pripažįsta, kad New Yor
kas—didžiausias pasauly 
miestas.

Londone ir apielinkėse y- 
ra 7,251,358 gyventojai, o 
New Yorke, priskaitant 
Weschesterio ir New Jersey 
apielinkės, randasi 7.383,271.

Sakoma, kad iš priežasties 
karės Londone skaitlius gy
ventojų sumažėjo.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

. .................■ y*......... ■

“Rusai užėmė Bulgarijos 
Varną”. Kokią Varną?

Turbūt tą, kuri ore skra
joja, Tą varną jie gal ir pa- 
jiegtų paimt.

♦

* •

Tik ir mainosi tie žmonės. 
Tūlas Jakubavičius dar ne
seniai buvo socialistas ir ra
šinėjo savo eilutes į socialis
tų laikraščius. Dabar atsi
dūrė net tarpe vyčių.

Prieš ką vakar galvą len
kė, šiandien apspjaudė ir ką 
vakar apspjaudė, prieš tą 
šiandien galvą lenkia.

*

♦ ♦

O šeštokas jau kalbėjo 
Aušros Vartų draugijai Lo
well y.

Tas žmogus ir blaškosi, 
kaip amžinas žydas..

o

♦ A

Eina gandas, kad “Šakė” 
sužmonėjo, bet jeigu męs vi
si pradėsim ją glostyti, tai 
gali pasipūsti.

i. ♦

“Tėvynės” Čia-suks, tur
būt, išsisuko sau koją ir gu
li kur nors melancholikų li- 
gonbuty, jeigu apie jį nieko 
negirdėt. O gal “Tėvynėj” 
užvesta vokiška disciplina 
ir įsiviešpatavo puritoniz
mas, kuris nepakenčia nusi
šypsojimo? Jeigu taip, tai 
Čia-sukso poetiška dvasia 
pri ge rs sk ai tli n i ų j ū ro j e.

*

4> ♦

Aš dar neišdirbau sau 
nuomones apie “kuri.” Moc
kų. Iš Grand Rapids’o 
“Laisvės” korespondentas 
praneša, kad Mockus puikiai 
kalbėjo ir žmones apie nieką 
daugiau nešneką, kaip apie 
Mockų. -

“Naujienų” gi korespon
dentas atsiliepia atbulai. 
Palauksim, kol jisai atva
žiuos į rytus.

»

N e w Y o r k o socialist ai 
baisiai myli prelekcijas. 
Kaipgi s!

Į Ūkėsų Kliubo prelekci
jas susirinko 2 žmonės, o 
šiaip jau į prelekcijas atei
na 10 žmonių, nedaugiau.

Aš pavadinčiau tai žmo
nių nuo socializmo atbaidy
mo ’ taktika.

O New Yorke yra apie 
10,000 lietuvių!

«■

♦ $

Geriausias rajono organi
zatorius, be abejonės, yra 
tas, kuris daug plepa apie 
privatiškus laikraščius, bet 
nieko neorganizuoja.

♦< 0

Ką pasakyt apie Jurgį 
Spurgį ir Burbulą?

Tai du susiedai, kurie su
sišneka bažnyčios, tautos 
tarybos ir laikraščių reika
luose, o pešasi tiktai svieto 
akyse,

♦

* ♦

Kas daugiausia rūpi “Ne
dėlios Naujienoms?” Žino
ma, Susivienyjimas Lietuvių 
Amerikoje!

Čiru-Viru.

A. J. Karalius.

SMEGENIS IR
NERVAI.

Kadangi, kaip esame pa
rakę, vadinamas “nervišku
mas” rišasi su proto svyra
vimu ir kadangi smegenįs 
aplamai kalbant, yra proto 
organu, tai mums reikia tu
rėti bent paviršutinį supra
timą apie smegenis ir ner
vus.

Smegenįs. Labai sunku 
aprašyti, o da sunkiau su
prasti smegenis, jeigu juos 
nematome arba neturime 
paveikslų. Vienok meldžiu 
labai atydžiai skaityti, o jei 
kam kas nors neaišku, tai 
rašykite klausimus — aš 
stengsiuos atsakyti Atsi
minkit, kad smegenįs yra 
sunkiausia suprasti anato
mijos dalis.

Atidengus žmogaus ar 
gyvūno makaulę ir prapjo
vus taip vadinamas smegenų 
plėves, galima pamatyti iš
minties lizdą—galvos sme
genis su jų įvairiomis dali
mis. Nuo galvos smegenų 
prasideda ir eina žemyn nu
garos sniggenjs paveiksle 
virvelės. Iš nugaros sme
genų išeina daugybė siūle
lių, kurie pasiekia kiekvieną 
kūno dalį. Tai yra nervai. 
Dalis nervų eina į muskulus, 
dalis į kūno paviršių bei o- 
dą, dalis į įvairias giles ir 
taip toliaus. Nervai pasie
kia kiekvieną kūno dalį.

I'aviršutiniai kalbant,gal
vos smegenįs dalinasi į se
kančius skyrius: du smege
nų puskamuoliu apdengtu 
vingiais (gyrus) ir vagutė
mis (sulcus, fissura), kurių 
kiekviena turi savo paskir
tą užduotį; mažieji smege
nįs ir pailgieji smegenįs. 
Smegenų puskainuoliuose 
svarbiausias dalykas yra jų 
paviršius arba galvos sme
genų žieve. Šioji žievė da
linasi į 4 dalis (lobus): prie
šakinė (kaktos), smilkininė, 
užpakalinė ir viršugalvinė. 
Galvos smegenįs sveria a- 
pie 50 uncijų (virš 3 sv.). 
Moterų smegenįs paprastai 
sveria truputį mažiau. Rei
kia pastebėti, kad smegenų 
svarumas nesiriša su pro
tingumu. Žinoma, jei tūlo 
žmogaus smegenįs svertų 
tik 25 uncijas, tai tada iš jo 
didelio protingumo negali
ma tikėtis. Smegenų ko
kybė daugiau reiškia, pv. 
šlapio (slonio) smegenįs 
daug sunkesni už žmogaus 
smegenis, bet tas gyvūnas 
savo protu negali lyginties 
prie šuns, kurio smegenįs 
daug mažesni.

Galvos smegenįs yra cen
tru visu nervų ir valdytoju 
mūsų kūno. Jeigu mūsų 
kūnas ką nors dirba, tai tik 
dėlto, kad smegenįs leidžia 
tai daryti. Be smegenų męs 
netik proto neturėtume, bet 
būtumėm panašąs kokiam 
nors stuobriui.
Nervų sistemos sudėjimas.

M ūsu nervai arba vadina
ma nervų sistema susideda 
iš dviejų sudėtinių elemen
tų, būtent iš celių ir nervi
nių siūlų. Išėmus iš kūno 
ir padėjus po mikroskopu 
nervų celę, matome, kad ji 
yra mažas apvalokas kūne
lis, turintis^branduolėlį. Iš 
celės matysime išeinant ke
lis siūlelius. Žinoma, šios 
celes ne vra vienokio didu
mo ir neišleidžia vienokį 
skaitlių siūlelių. Jeigu per 
mikroskopą pažiūrėsim į 
nervų celės siūlelį, tai pama
tysime, kad jis yra panašus 
į mažutėlę dūdelę, kurios vi- 

| duryje randasi vadinamas 
ašinis cilinderis. Ašinis ci- 
linderis yra veikianti nervo 
siūlelio dalis; dūdelės sienos 
tiktai jį maitina ir apsaugo
ja.

(Toliaus bus).

Laisvoji Šaky.
ŽODIS LINKUI KAL

BĖTOJŲ.
Paskutiniu laiku pas mur 

atsirado keliatas naujų k: 
bėtojų, kurie vadinas ne' 
L. S. Sąjungos kalbėt 
jais. Tokie apsireiškimai bi 
tų labai džiuginanti, jeig 
tie kalbėtojai būtų pilne 
prasmėj to žodžio kalbėto
jais. Bet deja! Kada ar
čiau prisižiūri i tuos kalbė
tojus, tai visai ką kitą pa
matai. Per tai aš ir noriu 
apie tą dalyką truuutj pla
čiau pakalbėti, kad nuro
džius, kas yra bloga ir inuo 
ko męs turime apsivalyti. 
Jeigu męs tylėsime ir to
liaus taip viskas eis, tai ga
lėsime susilaukti nemalonių 
pasekmių.

L. S. Sąjunga turi taisyk
les, kad susikompromitavu
sių kalbėtojų neleisti kalbė
ti varde Sąjungos bei po jos 
vėliava, bet už tai visai ne
turi taisyklių, kaip pasielg
ti su tais draugais, kurie nė
ra kalbėtojai, neturi užtekti
nai supratimo apie kalbą^ 
retoriką, negali atsakančiai 
žmonėms išdėstyti tą idėją, 
apie kurią jie kalba, tan
kiausiai jiems trūksta abel- 
no išsilavinimo, nežino ga
nėtinai socializmo mokslo 
politiškos ekonomijos ir tuo- 
m i padaro daug blogumų.

Ir štai tokie draugai pra
deda kuopoms ir rajonų vir
šininkams rašinėti laiškus, 
kad jiems parengtų maršru
tus, nes jie turi liuoso laiko 
ir gali pervažiuoti.

Kuopos arba rajonai, ne
pažindami tų draugų ir ma
tydami korespondencijas, 
kad tokie draugai kalbėjo ir 
jų kalba publikai patiko, 
tuojaus nutaria surengti 
prakalbas arba net ir marš
rutus. Suprantama, kuopai 
surengimas prakalbų lėšuo- 
ja apie $10. Atvyksta kal
bėtojas, atsistoja ant stei- 
čiaus ir pradeda šaukti: “Ti
ronai, kapitalistai, krauge
riai, prispaudėjai, skriau
dėjai” ir tt. Nieko rimtes
nio, nieko prakilnesnio ne
pasako. Jeigu reikia klausi
mą išrišti, tai jį visai supai
nioja. Ir kas iš to išeina? 
Tokie kalbėtojai tik publiką 
atšaldo nuo lankymosi j pra
kalbas.

Ar tai geras toks darbas? 
Ar tokie kalbėtojai atneša 
Sąjungai kokią nors naudą?

Man rodosi, kad Sąjunga 
turėtų išsidirbti tam tikras 
taisykles ir paskui kontro
liuotų Tokius kalbėtojus, bet 
nepavelyti patiems garsin
ti s Sąjungos kalbėtojais ir 
rengti maršrutus. Męs čia 
nieko priešingo negalime 
turėti prieš tų draugų ge' 
rus norus, bet męs esame 
priešingi, kad tie draugai 
nemoka ir negali tų savo 
geni norų žmonėms iši*eikš- 
ti Męs tokiems draugams 
patariame lavintis kalbėtų 
bet anaiptol nesigarsinti sa
vęs kalbėtojais ir nereika
lauti, kad kuopos arba rajo
nai rengtų maršrutus.

Čia aš nekalbu apie tuos 
kalbėtojus, kurie yra mums 
gerai žinomi ir jų prakalbos 
pageidaujamos, bet apie 
tuos, kurie rengia maršru
tus nu;) Bostono iki Chica- 
gos. Šiuo kartu męs jų turi
ne apie ketvertą, bet jeigu 
męs tame klausime nesi- 
tvarkysime ir tokiems kal
bėtojams nepadėsime rube- 
žių, tai greitu laiku susi
lauksime kelis tuzinus ir 
tuomet., be abejonės, bus 
daug sunkiau juos sutvar- 
t y t i.

Liutkų Kazys.

ANGLŲ ŠARVUOČIUS 
DINGO.

Didelis anglų šarvuočius 
“Natai” nuskendo viename 
uoste. Kokiame — valdžia 
neišduoda. “Natai” stovėjo 
uoste, kaip netikėtai laivo 
vidury pasidarė baisi explio- 
zija. Iš 800 laivo . įgulos 
nuskendo 378 jūreiviai



LAISVU

Francijos socialistai ir Zim 
merwaldo konferencija.

(Nuo mūsų korespondento iš Paryžiaus).

Brooklyn, N. Y.; 250.—-Mas- iškloti šiaudais, ragožėmis 
peth, N. Y.; 253.—Kansas 1 1 1 *'
City, Kansas; 255.— Arnold, 
Pa.; St. Charles, Ill.; 257.— 
Peoria, Ill.; 258.—Grandvil
le, Ill.; Viso — 43'kuopos.

Viso’ naujų narių prisira
šė 2,658; be to persikėlė į 
augštesnius apsaugos laips
nius 451 senas narys.

1 d. sausio, 1915 m., Susi

kad dabar jie prie mūsų šaukiasi, jeigu ne
išnyks patriotizmai ir carizmo galybe iš 
tarpo žmonijos. ..

R. M. židžiunas.
Worcester, Mass. I

----- :o:-----  . I

Ar grįžt Lietuvon?arba skydais iš lentų.
Vyriausybei, pradedant 

nuo augštesniųjų komandie- 
riu, ir baigiant kapralais, 
paliepta po sunkia atsako
mybe rūpestingai daboti 
kareivius nuo sušalimo. Vo
kiečių armijoj kalbama, 
kad feldmaršalas Hinder- 
burgas esąs išleidęs kariškai 
vyriausybei sekantį paliepi
mą:

—Jeigu kasimuose palei 
tebūna jis lei

tenantas, majoras arba un- 
ter-oficierius,—bus užmušta 
nišų kulkomis arba šovi- 

7,914.71 niais penki arba dešimts ka- 
38,496.20

Šėmai jau žinoma, kad riams. Vėliaus jie nelega-
Francijos socialistai nutarė lišku būdu atspausdino 10,- vienyjimo turtas buvo :
kariauti “iki galo”, tai yra, 000 atsišaukimų su konfe- Nejudinamoji nuosa
iki visiško panaikinimo rencijos nutarimais, kadan- j vyb6...............$33,959.23' viršininką,
Prūsų mihtanzmo”, kaip jie I gi jiems rūpėjo, kad Franci- Spaustuvė, redakcija,

« « • A . • "įjos liarbininkų visuomenė; literatūra ir S.L.A.smelkime Austro-Germani- 
ios ekonomiškos galybės, 
kaip prisipažįsta labiau at
viresni buržujai. Haute 
Vienne federacija kartų jau 
buvo paraginusi Soc. Parti
jų atsisakyti nuo tos pažiū
ros ir rūpinties kuogrei- 
čiausiu taikos įvykinimu. 
Tačiaus partijos vadai ir 
klausyti nebenori apie tai
kų. Jie tvirtina savo: “męs 
kariausim iki laimėjimo”.

Išvien su Vanderveldė, 
francūzu socialistų vadovas 
Renodell pasakė, kad Inter
nacionalas yra užstovas tei
sės ir teisingumo, tai yra, 
jog Internacionalas einąs už 
talkininkus. Todėl jie atsi
sakė sušaukti tarptautiškų 
socialistų biurų, kad įkūnyti 
pradžių tarptautiško darbi
ninkų solidariškumo. Ne
gana to. Francijos socialis
tai visiškai neremia judėji
mo už taikų, kurį pradėjo 
dalis Vokietijos socialdemo
kratų. Francūzai tvirtina, 
kad vokiečiai ištikros šir
dies veda agitacijų už taikų/ 
bet todėl, kad jie yra silpni 
—tai yra, kad Austro-Veng
rija yra silpna. Pagaliaus, 
Francijos socialistai griež
tai atmetė užkvietimą bend
rai dalyvauti Zirnmerwaldo 
konferencijoj, bendrai rti- 
pinties taikos įvykinimu ir 
užmegzti tarp tau tiško soli
dariškumo ryšius su kitų 
tautų darbininkais. Tasai 
užkvietimas buvo atmestas

’' tviskiausiu būdu. Į- 
motyvavimas atsisa- 

nyinu dalyvauti Zimmer- 
v/aldo konferencijoj: męs, e- 
są, negalime apie ka nors

so-

turėtų supratimų apie Zim- 
merwaldo konferencijų.

(Pabaiga bus).

ženkleliai, kuopų 
knygos ..

Pinigų buvo

Visas turtas ... $80,370.14
S.L.A. 1915 metais. 30 d. lapkričio, 1915

------------- | m*, s. L. A. turtas:
S. L. A. sekretorius p. A. Nejudinam. nuos. $33,959.23 

B. Strimaitis rašo:
Per šiuos metus Susivie- 

nyjimas įsteigė savo naujus 
skyrius sekančiose lietuvių 
kolonijose (dėl stokos vietos 
paduodame tik kuopos nu
merį ir miestą, neminėdami, 
kiek jose prisirašė narių):

No. 8.—Astoria, N. Y.; 9. 
—Divernon, Ill. ;73.—Paines- 
dale, Midi.; 89.—Sugar
Notch, Pa.; 120.—Arnold 
City, Pa.; 131.—Clifford, III. 
164.—Easton,Pa.; 178.—Ma
son City, Iowa; 186.—Allian
ce, Ohio; 191.—W. Frank
ford, III.; 195.—Cedar Point, 
Ill.; 196.—Riverton, Ill.; 197. 
—Monėnssen, 1 
Portland, Ore.; 
wein, Iowa; 
Town, W. Va.;
cago , Ill.; 210.—Williams
town, Pa.; 211.—Mahanoy 
C'ity, Pa.; 214.—Pittsburgh, 
Pa.; 215.—Poolville. N. Y.; 
220.—Universal. Ind.: 221.— 
Durv'ea, Pa.; 22.—Thomas, 
W. Va.; 223.—Westville, Ill.; 
224.—Bulpitt, 
Easton. Pa^; 
mws Point.

Bankuose padėta ant 
nuošimčių ....<

Pas iždininką bėgan
tiems reikalams 10,000,00

Ant pirmo mortgage 
paskolinta ..... 10,500.00

Inventorius, spaustu
vė, literatūra,etc.11.925.00

Pas administratorių 500,000

reivių,—viršininkas sky
riaus gali pasitikėt gauti ge
ležies kryžių: jis buvo pavo
jingoje vietoje. Bet jeigu 
greta vyresniojo kasimuose 
sušals bent vienas kareivis, 
—vyresnysis vertas sušau- 

! dymo, nes jis nesitvėrė rei-
40,421.11 kalingų priemonių apsaugo-

jimui žmonių nuo šalčio.
—Šalčiai Rusijoj gali būti 

kokie tik nori,—buvo duota 
kaizerio Vilhelmo žodžiais, 
paliepimas,—bet jie neturi 
būti dėl vokiečių kareivio 
ant lauko ar kasimuose.

kalbėties su vokiečiais 
cialdemok ratais, kurie pa-

Visas turtas ... $107,305.34
A. B. Strimaitis.

Kaip vokiečiai 
žiemavoja?

>a.; 202. —
203.—Oel-

205.—Grant
208.—Chi-

“R. Garsas” rašo:
Labai rūpestingai apser- 

giama sveikata vokiečių ka
reivio taip-pat kasimuose. 
Sumanyta aprūpinti net ka
simus dideliu skaitliam šil
tu maišu gulėjimui, kuriuo
se kareiviai, liuosi nuo de- 
žu ravimo, galėtų šiltai ir 
ramiai atsilsėti. Tieji mai
šai iš oro taipgi baltos var-i 
sos. Panorėjus naktį gali
ma privilkti juos prie kokio 

j nors bugrelio, artimai" mūsų
ni.: 231.-
233.—Snar

Md.: 234.— (pozicijos ir gulėti ten, kad 
; 236 Blen-į nusižiūrėjus, kas pas mus 

ford. T nd.: ^37.—Camden. N.. daroma iki kitos nakties. 
T.: 23Q—Belle Vebev. Ohio; j Pačius kasimus žiemai 
941.—Kulpmont. Pa.: 247.— manoma išmušti šiaudų ar- 
Branford, Conn.; 249.—So. ba vailoko dankčiais, o aslų'\į

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
j visas dalis svieto. 

Reikalingas popieras 
parūpiname. 

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

pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St, 

Chicago, HI. 
Valstybinis Bankas 

Kreipkitės raitu ar ypatiikal.
A. PETRAT1S. 

Liet Skyriaus Vedėjas.

taptum, jie patįs, francū- 
zai, nepaturi savojo, francū- 
ziškp, militarizmo. Gi jisai 
neikiek ne geresnis, negu 
Prūsijos militarizmas.

O kuomet * Zirnmerwaldo 
konferencija visgi įvyko ir 
du francūzai turėjo drąsos 
joje dalyvauti, tai socialistų 
dauguma tvirtai nutarė už
tylėti apie konferencijų ir 
ios nutarimus. Kuomet jų 
klausta, kodėl jie tyli apie 
konferenciją, kodėl jie nieko 
nerašo apie jų savo spaudoj, 
tai jie duodavo atsakymų, 
būk cenzūra neledžianti 
rašyti apie tų konferencijų. 
Tuo tarpu, gerai yra žino
ma, kad cenzūra nedraudė 
rašyti apie Zirnmerwaldo 
konferencija, kadangi bur
žuaziniai laikraščiai diena iš 
dienos apie jų rašinėjo, 
stengdamiesi apjuodint ir 
pažemint jos veikėjus, ypač 
gi tuos du francūzus socia
listus, kurie išdrįso joje da
lyvauti.

. Bet tuodu francūzu, ku
riuodu dalyvavo Zimmer- 
waldo konferencijoj — Bo- 
urderon ir Merheim—buvo 
ne.iš baugščių jų žmonių tar
po. Dalyvaudami toje kon
ferencijoje ir dėdami savo 
parašų po jos nutarimais, 
jie tuo patim pasižadėjo ir 
veikti konferencijos nutari
mų dvasioje. Jie atsisakė 
nuo taip vadinamos pilietiš
kos taikos ir pasakė, jog jie 
pripažįsta tik klesų kovų.1 
Jie pranešė, kad dabartinė 
pasaulinė karė nėra tai dar
bininkų klesos karė, bet po-1 
nų karė. Kiekvienas Zim- 
merwaldo konferencijoj da
lyvavęs delegatas pasižadė
jo darbuoties visomis išgalė
mis už taikos idėja ir au
ginti tas proletariškas spė
kas. kurios galėtų priversti 
valdžias susitaikinti.

Parvykę iš konferencijos 
j;amo abudu delegatai išda- į 
ve atskaitų savo unijos na- 13

Mail Order Dept.,

MaLIO-tERRIN pa
darė iš silpno tvirtą.

Po valgiui nučystyk dant'8 ir atndya 
gražiai balti.

TEETH KLEEIN M PO. CO
Mail Order Dept., 691 Broadway, Brooklyn, N. Y. Dept. L.

gMarihi. lito I aTi1 >1 &

Pailsę, Silpni, Nuvargę, Sveikatą ir energiją nustoju, išblyškę, 
sudžiūvę ir nerviški, turi naudot

MALTOFERRIN
Valgio Tonikas del kiekvieno geras: dėl seno priduoda gyvumą, 

dėl jauno— tvirtumą. Vartoj? mas per tūkstančius su didžiausiu užsi- 
ganėdinimu. MALT()<=FERRIN pataiso apetitą, iščystija kraujų, 
sutvirtina nervus, palaiko noi mališkumą ir sutvirtina abelnąi'visa kuro 
sistemų. Parsiduoda visuose drugštoruose po 50 CEN'l ę UŽ BUTEI Į. 
Jeigu jusu artimiausiam drugštoryj nebūtų, tai galit kreiptis prie musę 
o mos patarnausime prisiųsdami.

Silpnų Išsigelbėjimas 
tai atgavimas sveikatos

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

Perdirbta NUTRITIVE 
(maistingas) TONIC.

MALTO - FERRIN
CHEMICAL CO.

44 FLATBUSH AVE.

MALTO-FERRJN dėl nusil
pusios nervuolos moteriškės

Brooklyn, N. Y.

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

(Teeth Cleen). Dantų čystumas reiškia gerų ir švarų užsilaiką mų ir ge
rų kūno apžiūrėjimų. Geras kūno užlai- - _ ___
laikymas, reiškia sveikatų. Galima dan- 
tis kaip ir magiškai nučystyt į kelias se
kundas. Tai yra skystas prirengimas, 
neturįs acito ir niekados negali kenti nei 
dantims, nei smegenims. Dantų čystiji- 
mas (Teeth Cleen) nepanašus j pauderį ar 
peistų, bet visokius nečystumus nuima ir
gružios išžiuros politūrų uždeda. 45 dan
tų Čystijimai už 15c., už dykų visokios pa- 
vojimgumo prašalinimui substancijos.

Pirkt galima riauose drugštoruose. Jeigu jusy 
drugštoryje nesirnsty, tai galite kreiptis prie musy, o męs 
prisiyaime per krasą. Siunčiant pinigus, reikalaujama 17c.

.-.f

W. J. Davvnor., 229 Bedford Ave., Brooklyn, N.Y. Purducda augŠČ tu nudėtus Miistus.

Jeigu šiandien užklaustume nors ir 
tamsiausi tautietį, kuris daugiau nieko ne
žino, kaip “tuštinti” bačkutes, ar jis turi 
norų važiuot į Lietuvų, tai, be abejonės, su 
didžiausia baime atsakys: “Ne!”

Jeigu tų patį tautietį užklaustom, ar 
jis norėtų važiuoti į Lietuvų karei pasibai
gus, tuomet greičiausiai atsakytų miksėji- 
mu...—Hm...

Mat, jis gerai žino, kad Lietuvoje be
likę tik griuvėsiai ir vargas, didžiausias 
vargas.

Bet yra žmonių, kurie turi norų grįžt 
Lietuvon, arba nori įkalbėt savo tautie
čiam, kad jie būtinai važiuotų Lietuvon ka
rei pasibaigus.

—Grįžkite Lietuvon ir atbudavokite 
sudegintus namus; pastatykite sugriautas, 
išardytas sodybas išnaujo! Grįžkite visi 
Lietuvon karei pasibaigus, nes ten daugel, 
begalo daug darbų jūsų laukia!

Taip kalbėjo p. Šimkuj Liet. Dr. Nu
kent. nuo Karės Šelp. atstovas savo prakal
boje, Worcester, Mass.

—Sūnai ir dukters Lietuvos, meldžiu 
jūsų ir sakau jums, kad jūs galite tėvynei 
daug gero padaryti ir karei pasibaigus 
grįžkite kuogreičiausiai Lietuvon. Tėvynė 
jūsų laukia!

Taip išsireiškė laike S. L. A. parengtų 
pietų, Worcesteryje, p. Šalčius, svečias, ne
seniai atvažiavęs iš Lietuvos.

Jam kalbant paskutinius žodžius, gal 
bus reikalinga pastebėti, kad sale manęs 
sėdintis žmogelis, dargi karštas tautinin
kas, pramurmėjo per dantis: “Ką tu čia 
sveikam nori ligų įkalbėti...”

Kadangi pirmieji du kalbėtojai yra 
karšti patriotai link savo tautos, Lietuvos, 
jie bijosi, kad neišnyktų tauta ir todėl ra
gina kitus savo brolius-lietuvius prisidėt 
prie “atbudavojimo tėvynės”. Trečias gi 
pasipriešėlis, irgi toksai pat tautietis-lie- 
tuvis, mylintis savo tėvynę, lygiai kaip ir 
anuodu, tų “atbūdavojimų” pavadino liga.

Dabar mums yra svarbu žinoti, ar pri
tart pp. Šimkaus ir šalčiaus obalsiui: “Grįž
kite -Lietuvon”, ar ne?

Labai puiku klausyti, kuomet minėti 
kalbėtojai piešte-piešia “samanotas bakū
žes”, “šiaudinius stogus”, pridurdami, kad 
ten mūsų tėvynė, ten mūsų kraštas — J *e- 
tuva. Anot jų kalbos—ten laukai gėlėmis 
išpinti, ten gamtos stebuklingas gražumas, 
ir kaipgi galima būtų atsižadėti tos myli
mos šalies. Aukaukime jai, dirbkime jai ir 
gyvenkime joje sugrįžę senatvėje. Graži 
tai pasaka.

Tos bakūžės... Tie šiaudiniai stogai... 
Hm....

Bet kodėl gert), kalbėtojai neatkreipia 
atydos, jeigu męs sugrįžšime savo tėvynėn 
ir nepaisant, kad .ten viskas išteriota—iš
naikinta, į griuvėsius paversta, dėsime pas
kutines jiegas per kelias dešimts metų, kaip 
mūsų tėvai dėjo ir per didelius vargus-ne- 
gales “atbudavosime tėvynę”, pastatysime 
sudegintus namus, prakaite išdirbsime pū
dymus, bei lavonais nuklotus Jaukus, bet 
laikui bėgant, vėl pakilusi karė ima ir nu
šluoja viską ugnimi, išžudo mūsų pradedan
čias laimingai gyventi šeimynas, išvaiko 
mus pačius Sibiran bei išžudo karės lau
ke?....

Kodėl gerb. kalbėtojai nepasako, kas 
bus toliau, kuomet męs atbudavosime griu
vėsius?

..Tai kokiem galam, anot to žmogaus, 
įkalbėti sveikam liga; kam ragint rengties 
sugrįžt Lietuvon, kad palikti amžinais kan
kiniais?

Kiekvienas protaujantis žmogus pri
pažins, kad gyvenimas yra svarbesniu už 
tautų. Jeigu nebūtų patriotų, nebūtų tau
tų, tada visame pasaulyj žydėtų vienybė ir 
vieton eikvojimo bereikalingai spėkų dėlei 
“pakėlimo” savo tautos vardo, būtų sten
giamasi aprūpint gyvenimo reikalai. Būtij 
svarstoma, kaip pagerinti žmonijai būvį. O 
juk geresniu daiktu yra turėti šiltų kam
pelį ir duonos kąsnį, negu be duonos, be na
mų, išėjus lauke mirt badu ir džiaugtis,kad 
“tauta gyvuoja”.

Ir šiądien, kuomet męs aukaujame sa
vo sunkiai uždirbtus centus nukentėjusioms 
nuo karės, neaukaukime dėlei tautos vardo, 
bet vardan žmonių, šaukiančių pagalbos, 
vardan mirštančių badu, dėlei prakeiktos 
kapitalo ir carizmo valdžios surėdymo.

Nežiūrint, kas jie nebūtų: ar tai mūsų 
tėvai, ar broliai, ar tautiečiai, ar svetimi— 
męs aukaukime visiems lygiai ir atjauskim 
jiems sunkiame padėjime.

Be to, atsiminkime, jog męs esame tie 
patys žmonės, kurie šiądien ištiesę ran
kas, prašo mūsų pagelbos, ir jeigu karei 
užsibaigus grįžtame “atbudavoti tėvynę”,— 
mus arba mūsų vaikus laukia tas pats liki
mas. Męs taip-pat šauksime pagelbos, kaip

Tarptautiška Espe
ranto kalba.

Dabar pasirnokinimo laikas dėl visos 
žmonijos, nes prakilnios Europos sugriovi
mas turėjo kiekvieną protaujantį ir gero 
velijantį visuomenei žmogų sujudinti ir pa
galvoti apie ramybę. Dabar yra daug ver
kiančių tėvų, brolių, seserų, moterų ir naš
laičių, kurie tapo nelaimingais vien tik dėl 
to, kad kiekviena tauta troško garbės, norė
jo savo taut?į iškelti j padanges ir įgyti 
garbės vainiką.

Šiame momente, kuomet Europoj lie
jasi kraujas ir žudomi žmonės, reikalinga 
aiškinti, kad visų tų baisenybių priežastimi 
yra patriotizmas. Visų pirmiausiai patrio
tizmas visą mūsų žemės paviršių sumargi
no įvairiais plėtmais ir tuos plėtmus pava
dino Rusija, Francija, Anglija, Vokietija, 
Austrija, Turkija ir tt. Kiekvienos šalies 
gyventojai labiausiai gerbia savo kalbą ir 
tikėjimą. Kad užtikrinus savo kalbos ir ti
kybos gyvenimą, ant rubežių daroma ge
riausios tvirtovės, o ant jūrių — kariškas 
laivynas. (Kaip tvirtovės, taip kariškas lai
vynas daroma ne dėl kalbų ir tikybų ap
gynimo, bet dėl kapitalo reikalų apsaugo
jimo. — Red.). Milionai stiprių, tvirtų vy
rų, po prisieka, mokinama žmoniją žudyti.

Dabar kįla klausimas, kuomet ant mū
sų žemės įvyks visuotina vienybe, tai męs 
atsidursime kebliausiame padėjime, nes vi
sų kalbų, kokios yra vartojamos pasauly, 
jokiu būdu negalėsime išmokti, nors ir tūk
stantį metų gyventume. Męs gi žinom, kad 
per amžius nebus taip, kaip kad dabar Eu
ropoj yra: žmonės per amžius nekariaus. 
Greitu laiku turės įvykti visuotina taika. 
Tuomet bus visų Liūtų suvažiavimai, bet 
kaip jie susikalbės? Reiškia, reikės gyve
nimai! įvykdinti viena tarptautiška kalba ir 
rašyba. Tarptautiška kalba ir rašyba ir 
yra esperanto.

Kad įvykdžius gyvenimai! esperanto 
kalbą, męs privalom dabar stengtis, kad 
ta kalba būtų įvesta visose mokyklose, kad 
jau dabar mūsų jaunuomenė pradėtų tą 
kalbą mokintis.

Kiekvienas aiškiai supranta, kad 
uos tarptautišką esperanto kalbą, tarpe 
žmonijos įvyktų meilė ir vienybė ir visos 
tautos gyventi!, kaip viena šeimyna. (Įve
dimas esperanto kalbos, dar nereiškia tau
tų broliškumo. Pakol viešpataus kapitalas, 
pakol nebus panaikinta privatiŠka nuosavy
bė, patol tarpe tautų nebus broliškumo, 
nors jos vartos ir vieną kalbą.—Red). Tuo
met visi raštai, visa literatūra būtų visiems 
prieinama, nereikėtų eikvoti tiek daug lai
ko ir pinigų įvairių raštų vertimui ir spaus
dinimui į kitas kalbas, kaip kad dabar da
roma. Tuomet išnyktų ta neapykanta, ku
ri dabar platinasi vienų tautų prieš kitas. 
Tuomet pasirodytų nereikalingais kardai, 
durtuvai, šautuvai, kanuolės, rubežiai, tvir
tovės, kariški laivai ir milionai išlavintų 
žmogžudžių, nes viena kidba kviestų visą 
žmoniją prie meilės ir vienybės. Per tai 
kiekvieno pareiga skleisti ir agituoti už į- 
vedimą tarptautiškos esperanto kalbos.

K. Unguraitis. < t
Buenos Aires, Argentina.

----- :o:-----
Iš KUR VYČIAI SEMIA JIEGAS?
Iki šiol aš labai atydžiai sekiau visą jų 

judėjimą, skaičiai* visus jų pranešimus ir 
nutarimus ir visur tą patį surasdavau:

“Mūsų jiegos auga, mūsų skaitlius di- 
didinasi, męs einam stipryn ir prieš mus ci- 
cilikai pradeda drebėti”.

Na, po šimts pypkių, argi nežingeidu 
sužinoti, iš kur vyčiai semia savo galybę ir 
kodėl prieš juos ‘‘cicilikai” pradeda drebė
ti? Ant kiek man teko patirti, tai socialis
tai nėra jau tokie baugus, kad iš baimės 
drebėti, o čia vyčiai rašo, kad dreba ir ga
na.

Bet štai, ant mano laimės, paimu “Dar
bininką” ir pirmiausiai skaitau vyčių pra
nešimus. Ir štai tūlas vytis iš Cedar Ra
pids, Iowa, rašo:

“Kaip nuo naujų metų pas mus valdžia 
uždarys karčiamas, tai mūsų skaitlius tuo
met padidės, nes neturėdami kur pasidėti, 
prie mūs prisidės”.

Dabar gi jau aiškiai suprantu, iš kur 
vyčiai savo jiegas semia ir kodėl socialistai • 
prieš juos dreba. Reiškia visi karČiamų iš
matos—tai vyčių organizacijos gabiausi na
riai. O juk vakare, kada iš karČiamų išme
ta “garbingą” publiką ir jos duris uždaro, 
baugu praeiti.

Bravo, vyčiai, kad nors tuomi galite 
pasigirti

P.



Senas Vincas.

Po nuodėmių kauke.
... (Siužetas skolintas).

----- :o:------ •
Per kalnus, apaugusius žaliuojančiais 

miškais, vingiavo dailus vieškelis, kuriųo- 
mi bėgo didelis automobilis, darydamas 40 
mylių į valandą. Priekyje automobiliaus 
sėdėjo jaunas, rūstaus veido, vyras, vardu 
Jonas ir valdė automobiliaus rankeną. Už
pakalyje jo sėdėjo senas, poniškos išveiz- 
dos, vyras ir jo duktė.

Jo duktė buvo įsimylėjus j Joną, bet ji 
žinojo, kad tas vargiai bus galima atsiekti, 
nes tėvas nori drąsaus, kuo nors atsižymė
jusio žento, o Jonas ant tokio neišrodė.

Jonas, kaip tarnaujantis pas savo po
ną, nieku veik neužsiimdavo, apart prižiū
rėjimo automobiliaus, už ką gaudavo nevi
sai menką algą. Todėl jis ir negalėjo išrė
dyti ant talentuoto ar atsižy mojimais ateitį 
sau darančio žmogaus.

Mergina gi, sėdėdama sale tėvo, dairėsi 
į šalytnais stovinčius kalnus su tamsiomis 
pakalnėmis, kurios tai kilo, tai skendo, lik- 
damos užpakalyje jų. Ji tapgi žinojo, kad 
Jonas, kuris sėdi priekyje jų, nori ją vesti 
ir, jeigu tas įvyktų, tai ji būtų užganėdin
ta, bet pažvelgus į sale sėdintį tėvą, kuris 
jai tos laimės nenorėjo suteikti —tarė pati 
sau :

• —Ir nelabasis tave, seni, čia išsiuntė?... 
Negalėjai sėdėti namie ir skaityti knygą. 
Tuomet gal būtų pasisekę mudviems su Jo
nu surasti kokį nors būdą, kad kuo nors at
sižymėti prieš tėvą ir, su jo leidimu, likti 
gyvenimo draugais.

Tėvas, pažvelgęs į dukterį ir Joną, pa
misimo sau: 4

—Tas jaunas kvailiukas nori vesti ma
no dukterį ir paimti mano pinigus. Jis ge
ras vyras valdyti šį automobilį ir pavežioti 
mane po miestą bei įw laukus ant tyro oro, 
bet mano žentu būti nėra kompetentišku. 
Mano žentas turi būti drąsus, talentuotas, 
atsižymėjęs savo drąsa, visų guodojamas ir 
žinomas augštos kilmės žmonėms.

—Šis senas daiktas,—pamislino Jonas, 
—tai žmogus, kuris nevertas nieko. Jis no
ri tokio žento, kuris sėdėtų savo ofise nuo 
8 valandos ryto, iki 6 vai. vakaro. Ar jo 
dukterei toks šykštuolis patiks, tai jam ne 
galvoj. Vienintelis jo pasilinksminimas, tai 
šis automobilis, kuriame dabar išsiskėtęs 
’ *nšo. Jeigu jo čia nebūtų, o tik viena dūk
te, Lai tikrai galėčiau tvirtint, kad po n^Č 
lios būt mūsų vestuvės, bet dabar?...

Staiga Jonas abiem kojom prispaudė 
brokerį (brekeris, tai prietaisa, kuri sustab
do mašineriją) ir automobilis sustojo, taip 
staigiai, kad senis su duktere nuslydo nuo 
savo sėdynių.

—Kas atsitiko?—-persigandęs, paklau
sė senis.

—Matai, tamsta, kad užtaisyta baika. 
Žiūrėk kokia virvė pertiesta per kelią ir 
tampriai pririšta prie šalymais kelio sto
vinčių medžių—paaiškino Jonas.

—Aš nelabai myliu tokias baikas,—ta
rė senis.

—Aš taipgi nemyliu, nes jeigu neužsi
žiūrėtum, tai netik galima susižeisti, bet ir

kiame 60 mylių į valandą. Už sekundos pa
matysi, kad lėksime dar smarkiaus...

Žiūrėk dabar, prieteliau, jau automobi
lis bėga 82 mylias į valandą. Kaip manai, 
prieteliau, jeigu aš dabar atimčiau savo 
rankas nuo šios rankenos, tai kas atsitiktų 
su mumis visais?...

—Męs momentališkai liktume visi ne
gyvi. Bet aš tikiu, kad tu to nepadarysi, 
nes dar esi jaunas ir tau, kaip ir man, miela 
gyvenimas,—atsakė užpuolikas.

—Šventa teisybė,—patvirtino Jonas,— 
aš nepaleisiu tos rankenos. Vienok, jeigu 
tavo smilius pirštas patrauktų, revolverio 
uodegaitę, tai nenorėdamas turėčiau paleis
ti ir kas tada būtų? Atmink, prieteliau, 
jeigu tu patrauksi tą uodegaitę, tai mirsi 
drauge su manim netik tu, bet,tavo sėbras 
ir visi kiti kartu.

—Sustok'!—suriko užpuolikas.
—Sakiau gi tau, kad sustabdys mane 

tik revolverio kulka, sustosime visi ir ant 
amžių sustosime, nes matai pats, kad auto
mobilis bėga 8d mylias j valandą, tai ma
žas kryptelėjimas šios rankturos—sutru
pins mūsų kaulus į smulkius gabalėlius,— 
tikrino Jonas.

—Vaikink,—tarė užpuolikas,—į kokią 
peklą tu manai nulėkti su mumis?

—Visai paprastai—tarė Jonas,—už de
šimts minutų būsime policijos stotyje. Da
bar pasirink, prieteliau, iš dviejų vieną — 
mirtis, ar gyvastis?

t Jonas nenukreipė akių nuo kelio ir lei
do automobilį pilna spėka. Taip-pat neat
kreipė atydos į savo “prietelį”, kuris dar vis 
laikė atrėmęs revolverį į jo šoną.

—Klausyk, vaikinėti,—tarė plėšikas,— 
ką tu pelnysi padavęs mus policijai?... Su
stok, aš duosiu garbės žodį, kad nei tau, nei. 
tavo ponui nieko nedarysime.

—Sakiau tau, kad neliesk manęs, nes 
mirtis žiūri visiems į akis.

—Ar tu pasiutai, žmogau?... Juk tau 
žydi gyvenimas. Sustok ir suk sau spran
dą, jeigu taip nori mirties.

—Tylėk ir nevesk mane iš kantrybės, 
nes tuoj paversiu visus į lavonus.

Plėšikai, viens pirma, kits paskui, nu
metė savo revolverius. Automobilius su
kriokė ,nesavu balsu bėgdamas prieš kalne
lį, ant kurio viršaus stovėjo policijos sto
tis ir ant gonkų, tarsi laukdami atvežant 
plėšikų, sėdėjo keturi policistai.

Dar automobilis nesustojo, kaip Jonas 
išdidžiai sušuko:

—Imikte juos, nes tai plėšikai!...
ulicistai apstojo automobilį ir suėmė 

plėšikus. Jonas priėjo ir išdidžiai nutrau
kęs kaukes nuo jų veidų, tarė:

—Pažiūrėk ponas į nuodėmingą veidą, 
kaip jis bailus atrodo, kuomet neturi kau
kės.

Neišpasakytas džiaugsmas apėmė senį, 
kad jo gyvastis tapo išgelbėta tik per išsi
lavinusį automobiliaus valdytoją. Senis 
dabar suprato, kad ne tas drąsus, kas su 
ginklu rankose nuveikia priešą, bet tas nar
sesnis, kas ginkluotą priešą apveikia be 
ginklo. Jis paėmė ranką savo dukters ir 
Jono, sudėjo krūvon ir tarė:

—Laiminu judu ir vinčiavoju. Pripažį
stu tave, kaipo narsiausi vyrą, kuris be 
ginklo išgelbėjai gyvastį mano, dukters ir 
savo. 'Leisk man paklausti, mano sūnau,

l> 1: R MUSŲ O B A LSI

SIFILIS — KRIKŠČIONIŠ
KA LIGA.

Neseniai Australijoj tapo

kovai su sifiliu (veneriška 
liga). Tame įstatyme pasa-

turinti veneriška liga, tuo- 
|jaus privalo kreiptis pas

sirgs veneciškomis
ir nepraneš apie ta

(Yv/J v' i i i 11 i tv i

baudžiami.

ligomis :

teismo

įstatymas verčia donnosis turbūt pats apie 
kommunalines tarybas su- tai įsisvajojo. Jeigu drau- 
teikti pašelpą beturtėm neš- gija nebūtų norėjusi, tai 
čiom moterim nėr tam tik-!nebūtų nei kvietusi, nei ren
ių nėštumo periodą, ši pa- į rusi prakalbų. Bet draugi-: 
šelpa jokiu būdu negali bū-lja nutarė kviesti Bruj-eiką ;

.‘'C

turi

legališkų tėvų pavardėmis.
mas pasirodė Australijos 
moterims negeistinas ii' jos 
subruzdo prieš jį kovoti. Vi
sų religiškų sektų moterįs 
išrinko delegates ir pasiuntė 
pas ministerių pirmininką, 
kad pastarasis panaikintų šį 
įstatymą. Moterįs pradėjo 
prirodinėti, kad toks įstaty
mas esąs priešingas krikš
čioniškai moralei ir pade
dantis prasiplatinimui pros
titucijos.

Ministeris stengėsi mote-1 
rims prirodyti, kad Danijoj' skalbėjas ir tam 
jau 10 metų viešpatauja j 
toks įstatymas ir žmonės jį 
pripažįsta geru ir kad po 
karės bus baisiai išsiplatinę 
veneriškos ligos, kaip tai si
filis, triperis ir tam pana
šios, su kuriomis reikės e-

TARNAIČIŲ APGYNIMO

pi ibuvo. bunto”, 
sako.

ingi nebuvo.

kant, kad prakalba nepati
ko (juk visiems žmonėms

jjet. Dukterų dr-stes susi-i 
linkime jokio “bunto” nebu-j 
vo ir niekas nesipriešino nei 
prakalbų rengimui, nei kai-j 
I ėtojui lėšų atmok ėjimui. 
Tolinus p. R. sako, būk Pru
seikai už prakalbą atmokėta 
$12.00, o čia vėl nesąmonė. 
Nežinia, ar p. R. nesupran- 

ir tyčia taip sako, juk
gal kurį gaspadinės, sam
dančios tarnaites, privalo ta, 
pastaromjoni' atlyginti, jei- iš Bro'oklyno i Binghamto- 
gu jos prie darbo susižei- na ir atgal kelionės tikintas
džia. Įstatymas paliečia ne kaštuoja $10.00. o kad kalbė-1 
vien tarnaites, bet ir dieni- bėtojui atmokėta $12.00 (iš-Į
nes darbininkes, kaip tai 

panašiai.

paskelbtas, tai ponios-savi- 
ninkės. kurios samdo tar
naites ir padienines darbi

tikro atmokėta $12.50), tai 
togu p. Raudonnosis išskait- 
1 juo ja, kiek tada lieka iš
ėmus 10 dol. už tikieta?

mą Sing-Sing už tai, kad jis 
viliodavo jaunas merginas ir 
paskui jas parduodavo į pa
leistuvystės namus.

LAISVĖS SCNU DRAUGYSTĖ.
( I I Y, i’A,Al v;i A 50 > 
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Nauja knyga 
DARBO ŽMONIŲ 

ISTORIJA.

Kalbėtojas turėjo sugaišti j 
suvirs parą laiko ir tik ėmė 
$2.50. Mūsų draugija taria 

mą. Jos ant tiek perpyko, ačiū Pruseikai už pasakytą

nergiškai kovoti, bet krikš-įgu toks baisus” jstatym 
atstovės nenorėjo Į nebus panaikintas, tai j 

Jos
čionybės
apie tai nei. klausyti, 
tvirtino savo ir gana.

Mat, ir gydymas užkrečia
mų veneriškų ligų priešinga 
krikščionybei. Nors tas ir 
“priešinga” krikščionybei,

JOS 
apskelbsią boikotą visom 
skalbėjom ir padieninėm 
darbininkėm.

Ar tai “ne baisus” grū
mojimas? Ką tuomet turės 
skalbėjos daryti, kuomet

Lietuvos Dukterų drau- Su

automobilį galima sulaužyti,—lyg save gir
damas aiškino Jonas.

Jiems bekalbant, staiga iš krūmų iššo
ko du apsimaskavę vyrai su revolveriais 
rankose ir sušuko:

—Rankas augštyn!!!..
Vienas užpuolikas stojo prie Jono, ant

ras prie senio ir laikė atrėmę revolverius į 
k nū tines. Kaip senis, taip‘ir Jonas sėdėjo 
be pasijudinimo, nes mažiausias krustelėji
mas, momentališkai galėjo iššaukti kulką iš 
užpuoliko revolverio.

—Žiūrėk, koks supuvęs kelmas tas Jo
nas, mislina senis. — Jis žino, kad iš manęs 
atims pinigus, ir sėdi, kaip numiręs. Aš 
būčiau toks jaunas ir dar norėdamas vesti 
savo pono dukterį, tai rankoms sumalčiau 
tą žaltį. Ot ir parodo savo netikumą.

Vaikiuk,—tarė užpuolikas,—nuleisk 
rankas žemyn, paimk automobilo rankeną, 
pasuk į dešinę ir, kur šis kelias ves, leisk 
automobilį kiek turi pajiegos. Čia perdaug 
aiški vieta. Pavažiuok apie mylią kelio gi
lyn į mišką ir ten atliksime savo darbą, ko
kis dėl mūsų bus tinkamas.

Jonas paėmė už rankenos, pasuko po 
dešinei ir paleido automobilį pilna spėka. 
Automobilis kriokė, šokinėjo ir lėkė.

Užpuolikas spaudė revolverį prie Jono 
kairiojo šono ii’ mandagiai tarė jam:

—Valdyk gerai automobilį, jaunikaiti. 
Aš tikiu, kad tu nelabai nusigąsti. Juk tu 
pinigų neturi, o kurie teks mums, tai ne 
tavo. Pavažiuok dar pusę mylios ir apsi- 

‘ stok po tiltu.
—Taip, prieteliau,—atsakė Jonas—tik 

nedaryk man kliūčių su savo revolveriu ir 
duok laisvai veikti mano rankoms. Žvilg
terėk ant kompaso, o pamatysi, kad męs le-

kaip tau atėjo ta mintis į galvą, kad vežti 
tuos užpuolikus čionais?

—Tėve ir geradėjau,—atsakė Jonas. — 
Aš gavau tik dvi sekundas mislyti apie tai, 
bet aš žinojau, kad nuodėmingas žmogus 
baisiai bijosi mirties. Jeigu jam duosi pa
sirinkti iš dviejų vieną—kartuves ar kalėji
mą, tai jis visados ims kalėjimą, o ne kar
tuves. Aš žinojau, kad sustojus visvien 
mums bus mirtis, tai lai miršta ir .mūsų už
puolikai drauge. Aš žinojau, kad jeigu bū
čiau pasielgęs, kaip jis norėjo, tai tavo aky
je būčiau likęs didžiausiu niekšu ir tavo 
mirties troškėju. Todėl jiems daviau pasi
rinkti iš dviejų vieną—mirtį ar kalėjimą. Iš 
anksto galėjau spręsti, kad jie ims kalėji
mą, nes visi taip daro, kurie tik gyvena po 
nuodėmių kauke.

-----:o:------
GRAIKAI IR SERBŲ KARIUMENe.

Graikuose neseniai buvo keliamas klau
simas, kas reikėsią daryti su serbų kariu- 
mene, jei ji, mygama bulgarų ir vokiečių, 
gaus atsidurti Graikų žemėje—nuginkluoti 
ar ne. Karalius Konstantinas, būdamas vo
kiečių intakoje, liko nuginkluoti pakliuvu
sius Graikuosna serbus. Dabar, girdėti 
francūzų ministerio Košeno apsilankymas, 
sąjungininkų laivyno sukinėjimasis netoli 
graikų pakraščio, dar italų noras įsikišti į 
Balkanų karę—privertę graikų vyriausy
bę nieko nedaryti serbų kareiviams, jei jie 
užeitų ant graikų žemės.

-----:o:------
Naujasis persų ministeris Fermanas - 

Ferma pranešė demokratų partijos atsto
vams, stengiąsis geruoju gyventi su rusais 
ir anglais.

naveikslčliais, kaina 25c-
Kiekvienam darbo žmogui 

reikalinga perskaityti.
Reikalaukit šiuo adresu:

Pirmininkę A. Bubiene. 
Sekretorė S. Vitaičiūte. 
Iždininkė K. I. Buchinska.
Nuo red.—Šis atšaukimas j 

buvo pasiųstas “Draugo” re-1 
dikcijai, bet ji netalpino, to- 

i “ei-: 
ėdikais” bičiuliuojanti.

183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

bet toks įstatymas yra įves- pačios ponios pradės skalb- dėl, kad draugystė su
tas ir dievobaimingoms mo- ti? O gal jos visai m 
torelėms nepavyko minister) tais drabužiais nėšio
ne rkalbėti ir atvesti ant 
švento kelio.

Vakarinėj Australijoj taip 
išsiplatinus ta “krikščioniš-

čia r aršiau bu

5

tai
z *

BINGHAMTON, N. Y. 
“Draugo” N47 korespon

ka” liga, kad veik pusė ku- dentas p. Raudonnosis,rašy- 
dikių gimsta užkrėstų ta Ii- damas apie “i 
ga ir vienas ketvirtdalis visų tus” p 
gimusių kūdikių miršta nuo sybe, todėl męs 
“krikščioniškos”

damas apie “moterų bun-'kaf0’ 
labai apsilenkia su tei- " ' 

; priverstos
Šį tą pasakyti, kaip ištikro 
dalykas buvo.

MOTERŲ ATYDAI!
Žinomi pranešu,kad KM.P. 

įS.A. 1-mos kp. mėnesinis ' 
į susirinkimas atsibus ket- 
iverge, sausio 6 d., 8 vai. va-;

, Tautiškame Name, 
101—103 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Malonėkite visos 
pribūti.

Sekr. A. V. Klimiūtė.

2m

NAUJI IR NAUDINGI Ų 
STATYMĄI.

Norvegijoj nuo 1 d. sau
sio š. m. įėjo į galę du nauju 
įstatymu, kokių męs neran
dame ir taip vadinamose 
kultūringiausiose šalyse.

Ponas Raudonnosis rašo, 
jog “po prakalbų moterįs 
labai subruzdo” ir kad “Lie
tuvos Dukterų draugija vi
sai nenorėjusi tokio kalbė
tojo”. Kaslink nenorėjimo 
tokio kalbėtojo, tai p. Rau-

AGENTAS “GYVOJO” TA- 
VORO GAVO 16 METŲ i 

KALĖJIMO.
Brooklyn, N. Y.—Šiomis 

dienomis teismas nuteisė J. 
Gregori ant 16 metų į kalėji- i

PATARMES MERGINOMS 
Apie Lyties Dalykus 

PARAŠE M H SANGER

Su piveikuLn*

LARAI N ACHING A IK PAMOKINANTI 
KNYGA. Kaina 50c.

R< ik<ifovi«uu<' ir on^xkrt Ainfi adreat.

J. STROPUS,
6 Loring Stn So. Borton, Mau 

Pinigu* geriamam mptt i»xk|^ wknu, bet 
kam ta* neparanku. gnh pn/xoa mark6u>U-

•Tikrasis Kristus buvo skelbėju taikos, ramybės ir meilūs tarpe žmonijos.
Šiandien gi krikščioniškas pasaulis taip iškreipė tikrąjį Kristaus mokslą, jog žiūrint, kaip kunigai laimi

na ginklus, kaip vieni krikščionįs vardan Kristaus skerdžia kitus krikščionis,— nenoromis kiekvienas taiką 
mylintis žmogus įsivaizdina tokį Kristų, kuris, tartum, taip ir trokšta žmonių žudymo ir nekalto kraujo pralie
jimo.



LAISVE

KORESPONDENCIJOS
| vartojo tų garbingų žode
liui, kuriais nuolatos vaišin
davo socialistus. Ar tik 
nebus priežastimi švaresnės 
kalbos tveriamoji organiza-

SO. BOSTON, MASS.
L. S. S. VI rajonas statys 

scenoje veikalą Prisikėlimas, 
penkių aktų, šešių atidengi
mų. Tai yra vienas iš ge
riausių sceniškų veikalų, pa
rašytas garsaus mūsų rašy
tojo ir dramaturgo K. Jasiu- 
kaičio. Motyvai paimti iš 
inteligentijos ir buržuazijos 
gyvenimo ir aiškiai atvaiz
dina draugijinius santikius 
buržuazijos su naujosios 
gadynės žmonėmis, kovo
jančiais už geresnę žmoni jos 
ateiti ir teisingesnę tvarką

Lietuvių
Mass.

, 22 d. sausio

N. Januška.

CHICAGO, ILL.
Mūsų mieste yra gana 

daug įvairių draugysčių, bet 
didžiuma jų daugiau niekuo 
nesirūpina, kaip tik sušelpi- 
mu savo narių. Tiesa, yra 
nekurios draugystės, kurios 
turi pasibriežę apart šelpi
mo savo narių ir apšvietus 
platinimą, bet tas viskas tik 
konstitucijose įdėta ir pasi
lieka ant pcpieros. Kada 
būna susirinkimai, tai veik 
visas laikas praleidžiama 
besvarstant apie pašelpą ir 
kitokius menkniekius. Ap- 
švietos reikalams nei valan
dėlės nepašvenčiama. Apie 
surengimą paskaitų arba ki
tokių pramogų nei neužsi
menama. Tokiu būdu daug 
žmonių yra, kurie pirmiau 
neturėjo progos susipažinti 
su svarbiausiais gyvenimo

Pertraukomis buvo dėklą-, 
macijų ir pora monologų.♦

♦

kuopa jau su-
*

seųojoj konstitucijoj yra, 
bet čia atsirado keliatas pa
vienių narių, kurie prieš tai 
pradėjo protestuoti, norėda
mi būtinai tą paragrafą vi
sai panaikinti. Tokiu būdu 
draugystėj ir iškilo triukš
mas.

Kaip matot, tai ne už ką
kitą triukšmas iškilo, kaip.jpo stubas senukas ir parda- 
tik už tą paragrafą. Bet vinėja dievus, p-— 
ir dauguma pavienių tam 1 vieną stubą sako:

JERSEY CITY, N. J. 
Spalvuotas dievas.

Gal niekad mūsų katali
kai tiek juokų nepridaro, 
kaip prieš Kalėdas. Prieš 
Kalėdas jų atstovai nešioja 
spalvuotus dievus ir parda
vinėja savo par api jonams. 
Štai kūčių dienoj vaikščioja

f •

kad tokia organizacija būti
nai reikalinga, bet tai buvo 
keliatas ex-socialistų.

Tokiu būdu tapo pripažin
ta, kad Scrantono ir apielin- 
kėse tveriamąją jaunimo 
draugystę socialistai ir susi
pratę darbininkai nepnvak) 
remti, nes jos tikslas ne 
“šviestis ir šviesti”, bet ūž

iu

A. B. Vytautietis.

GARDNER, MASS.

Cal pirk
si te dievų? Aš turiu viso
kių: baltų, žalių, geltonų, 
molynų, juojlų ir raudonų. 
Kokie jums geriau patinka, 
tokių ir galite gauti”.

Įėjęs j kiek- kenkti socialistams ir 
’ skleidžiamai agitacijai.

Proletaras.

kuopa buvo parengus pra- 
Ikalbas ir koncertą. Kadan
gi žmonių susirinko mažai, 

: tai koncertas tapo atidėtas 
jaut toliaus. Drg. D. Klinga 
pasakė prakalbelę, paskui 

“Gabija”. Mokestis sekanti: l)ras\(]^() ,
vyrai moka 50c. įstojimo ir!
25 c. mėnesinių, moteris bei 
merginos tik 25 c. mėnesi
nių.

Kadangi čia mišraus cho-

sirinkimas bus 11 d. sausio. ! 
Tarp kitko nutarta, kad prie 
choro galės prigulėti kiek
vienas norintis dainuoti.Nu
tarta chorui duoti varda

pačia dieną keli kuopos na
iviai surengė šokius ir tas 
kuopos koncertui užkenkė. 
Toks kuopiečių pasielgimas

bai gerai padarė sutverda- 
tokį chorą.

Mikai (ė.

16 d. sausio, Rainio sve
tainėj, bus prakalbos L. S. S. 
89 kuopos. Kalbės F. J. Ba- 
gočius. Pradžia 2 vai. po

RACINE, WIS.
Racino Lietuvių Mokslo Į 

į Kliubas sumanė surengti 26 ! 
Aš paklausiau senuką, po d. gruodžio prakalbas. At

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bai p* 

iįst&miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turim*

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Berlino, todėl galime persiųsti pinigus f taa virtaa ant buomn 
neaugėčiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MŪSŲ BANKAS 1'0 NUOLATINE VAIZDŽIOS PRlb 
MŪRĄ, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami gauti daugiau informaeijų kreipkite ypatii 
tai ar rašykite laišką pas

MONESSEN, PA.
Bjaurus darbai.

d. gruodžio apie 5 vai. 
kare, atėjo V. su tūlu 

jaunu vaikinu, kurį a treko-

i

va

Fanatiko Vaikas.

LAWRENCE, MASS. ’
26 d. gruodžio buvo vaka- 
" su perstatymu L. S. S.

Žmonių prisi- 
svetainė. Per tą 

Paulauskiūtė pa- 
Kadangi jos

llhM<ll\A5 C. ŽAKO, Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

kiek jis dievus parduoda, tai spaudino plakatus, kuriuose 
jis atsakė: “Kas kiek duoda,!pasakyta, kad prakalbos bus 
už tiek ir atiduodu”. Pas-1 bepartvvišbus ir grynai 
kui užklausiau, kur jis tuos moksliškos. Kalbės kalbė- 
pinigus deda, tai senelis pa-‘tujas ir oratorius M. Duse- 
aiškino, kad zakristijonui, vičius 
atiduodąs, nes tas mažą “pe-1 
dę” gaunas.

Su p ran tam a, gaspadi nes, 
pirkdamos dievą, sykiu se
neliui ir užfundija.

Po kelių valandų jau die
vu pardavinėtojas su spal
vuotais dievais voliojosi par
kritęs ant gatvės. Tai tau 
ir pagerbimas katalikiškų 
dievų.

Ar šiaip, ar taip, bet aš vi
sai nesuprantu, kaip katali
kai išdrįsta raudonus dievus 
pardavinėti. Juk jie gerai 
žino, kad socialistų raudo-' 
nas dievas ir jį neša pas ka
talikus. Ir drąsumas tų ka-

But štai sulaukus 
dienos, kalbėtojas 

visai nepribuvo ir nepranešė 
]) r i ežasč iii n ep ribų vi m o.
Publika likosi suvedžiota.

nas.
L Miškinis

čia Perkūno sumušimo bu-Jonija. Dabar dirbama 8 
jvo ne kas kitas, kaip tik, vai. į dieną.

alistai pradėjo nurodinėti, 
kad plakatai neatsakančiai j 
parašyti, per tai iššaukė tąsi

Naujas socialistas.

HARTFORD, CONN, 
Id. sausio bus didelis 

riaušes,tai Vasnelis socialis- maskų balius Lietuvos Sūnų 
tus išplūdo bjauriausiais žo- ir Dukterų draugystes sve- 
džiais, už tai ir tapo praša- tainėj 11 Central Row, prie- 
lintas iš L. S. S. 154 kuopos, šais didįjį pačtą. Pradžia 
Taigi p. Ex ir vėl pamelavo, 7:30 vai. vakare. Yra ski- 
kad Vasnelis metė “izmą” ir (riamos ir dovanos. Įžanga 
paliovė su socialistais drau- 
gavęs. Kad Vasnelis turi 
daug visokių nuodėmių, tai 
tas neužginčijamas faktas ir 
reikalui esant galima bus 
nurodyti jo visus darbelius. 
Taigi visai bereikalingai p. 
Ex užsipuola ant kitų ypatų 
ir stengiasi išteisinti p. Vas- 
nelį, su kuriuom, matomai, 
yra artimas draugas.

SCHENECTADY, N. Y. 
Atsakymas p. Ex.

“V i eny bės Lietu vn i n kų ” 
N46 tilpo iš mūsų miesto ko-, 
respondencija, kurioje pri
rašyta visokiu nesąmonių. 
Jeigu korespondentas Ex, 
rasodamas nesąmones, ne
paliestų mano vardo, tuomet 
nieko nei nesakyčiau, 
dabar visgi priverstas 
prabilti, kad apsigynus nuo 
šmeižimų.

Korespondentas Ex rašo: 
“Jei eitum skersai ir išilgai 
Ameriką, tąi nerastum tokio 
lietuvių būrelio, kuris tarp

Komitetas.
mendavo savo pusbroliu,at-: *
važiavusiu iš Pittsburgo.1 Kuopos.
Aš išėjau į darbą, o jiedu nnJ<0 
pasiliko belaukdami šeįmi-Į va*įa,Tl ‘v- 
ninko, pareinančio iš darbo, sukas 
res tas vaikinas norįs darbo sukos buvo, gautos dovanų, 
gauti. Abudu buvo jau į- ^ai Per tai jas labai ir bran- 
kaušę. Kada šeimininkas P.. £>jna- . 
atėjo, tai vaikinas vėl prade- malonėkite

gauti. Abudu buvo jau į-

jo fundyti. V. ir šeimininkas 
visai nusilesė. V. išėjo na
mo, o vaikinas pasiliko su 
šeimininku. Kada šeiminin- 

reikalais ir prisirašę 'prienusilpnėjo, tai vai-
draugysčių taipgi neturi 
progos susipažinti ir nieko 
naudingo neišgirsta.

Čia yra sum tvėres “žmo
nių Universitetas”, kurio

kinas apkraustė jo kišenius, 
iš mano kambario susirinko

Tai matot, kaip bjauriai 
elgiasi mūsų lietuviai.

va ir paskui jį valgyti.
Parapijonas.

bet 
esu

Šis universitetas jau pa
rengė keliatą viešų paskaitų 
ir žmonių susirinko gana 
skaitlingai. Iš to visko ga
lima suprasti, kad žmonės 
žingeidauja apie apšvietą, 
kurios jiems labai stoka.

KLAIDOS ATITAISYMAS. 
Monnessen, Pa.

“Laisvės” N102 tilpo iš 
mūsų miesto korespondenci
ja, kurioj pasakyta, kad 
nre darbo prisideda ir mo-

Bet kas aršiausia, tai nėra! torelės”,—-turėjo būti: “Tū- 
atsakančios svetainės dėl vi
suomeniškų susirinkimų. 
Draugystės i r drau gystei ės 
visai nesirūpina įgijimu tin
kamos svetainės. Tiesa.bu- 
vo daug kalbėta ir net veikti 
pradėta, kad įgijus svetainę, 
bet tas visas darbas vėjais 
nuėjo. Mat, mūsų biznieriai 
tokiems užmanymams ne
pritaria, nes jiems iš tūlų 
atžvilgių gali būt kenksmin

ga, kadangi dabar karčiam- 
ninkai užlaiko svetaines ir 
visos draugystės jų svetai
nėse laiko mitingus. O tas, 
suprantama, karčiamnin- 
kams atneša naudą. Iš to 
atžvilgio biznieriai ir nepri
taria tokiems sumanymams, 
kurie paliečia svetainės 
klausimą. Bet reikia tikėti, 
kad laikui bėgant ir vietos 
draugystės pasirūpins įgyti 
gerą svetainę, kuri mums 
neapsakomai reikalinga.

“L.” Reporteris.

los moterėlės ir tūli vyru- 
Irni” l'.Cll . s

Jurgučio Mergina.

AMSTERDAM, N. Y.
Bjauri agitacija prieš sočia-

Amsterdamietis mums 
praneša, kad neseniai ten 
buvę 40 valandų atlaidai. 
Suvažiavo gana dikčiai ku
nigų.

Užlipa sakyklon toksai 
jaunas agentėlis, laibas su 
akiniais ir pradeda pasakoti 
apie naujus krikščionis. Ji
sai sako, kad reikia “gerų 
darbų”-o geriausias darbas, 
tai kovot su lietuvių spauda, 
nepalaikyt jos, neremt, ne- 
susidėt su tais, kūne laisvus 
laikraščius skaito.

Bjauri, šlykšti ilgaskver
nių agitacija.

BAYONNE. N. J.
“Laisvės” N 102 tilpo 

mūsų miesto korespondenci
ja, kurioj p. X., aprašyda
mas apie D. L. K. Vytauto 
draugystę, apsilenkia su tei-

PHILADELPHIA, PA.
Apsigyvenus p. St. Šim

kui rytinėj miesto daly, pa
vyko sutverti bepartyvišką sybe. 
chorą “Daina”, prie kurio 
dabar priklauso apie 150 y- gyste—yra

Šim- vietos draugystė ir josnatų įvairių pažiūrų.
kus elgiasi visai beparty- 
viškai, per tai jam ir sekasi

* v
1S

D. L. K. Vytauto drau- 
pažangiausia 

na
riai nesnaudžia, bet visgi 
veikia. Į draugystę mote-

šis darbas. Choras jau pra- rįs priimamos lygiomis tei- 
moko keliatą dainelių ir ren- sėmis su vyrais. Nutarta į- 
gia dabar koncertą, kuriame J vesti 2-rą skyrių, per tai 

. pirmu sykiu parodys savo ( reikalinga buvo ir konstitu-

moko keliatą dainelių ir ren- sėmis su vyrais. Nutarta į-

gabumą. cija pertaisyti. Komisija 
apdirbimo konstitucijos už
baigė savo darbą, tiktai IV 
skyriaus 8 paragrafo nega
lėjo užbaigti, nes senojoj 
konstitucijoj pasakyta, kad 
mirus nario pačiai, draugys
tė išmoka $50. Dabar, ka
da yra ir moterįs priimamos 
i draugvste, tai komisija ne
žinojo, kaip pasielgti su tuo- 
mi paragrafu ir paliko jį nu- 

nizacijos. kvietė visus prie sprendimui visų draugystės 
jos prisidėti ir išvien veikti. • narių.

Reikia pažymėti, kad lai-1 Draugystė nutarė tą pa- 
kę prakalbų ir Šliupas ne- i agrafą palikti taip, kaip

SCRANTON, PA.
19 d. gruodžio buvo pra

kalbos, kad suorganizavus 
jaunimo organizaciją, kuri 
seniai organizuojama, bet 
vis dar neužgimsta. Kalbė
jo Šliupas, Živatkauskas ir 
tūlas anglas. Kaip visuomet, 
taip ir dabar nurodinėjo 
naudingumą minėtos orga-

Kas tas šukas radot, 
' ‘ i sugrąžinti, už 

tai gausite dovanų “Laisvę” 
arba “Kovą”.

Radinį malonėkite per
duoti šiuo adresu: V. Zelio- 
nis, 245 Prospect St., Law
rence, Mass., arba pačiai R.

WORCESTER. MASS.
26 d. gruodžio buvo pra

kalbos L. š. F. vietos komi
teto. Kalbėjo drg. St. Mi- 
chelsonas apie karių baise
nybes.
patiko. Aukų surinkta 16 
dolerių su centais.

Jo kalba žmonėms

V. Žekonis.

GRAND RAPIDS, MICH.
Jau buvo laikraščiuose 

minėta, kad mūsų mieste su
siorganizavo tam tikra kom
panija, kuri užsiima vien tik 
socialistų šmeižimu.

Neseniai keliatas ypatų 
susitarė parengti Mockui 
prakalbas ir paprašė pas L. 
S. draugystę svetainės. 
Draugystė svetainę pavėli
no. Bet štai J. B. pradėjo 
organizuoti tam tikrą kom
paniją, kad užkenkus toms 
prakalboms. Rengėjai, pasi
remdami pirmu draugystės 
nutarimu, atspausdino pla
katus, kad 18 d. gruodžio L. 
S. draugystės svetainėj kal
bės Mockus. Tuom tarpu 
14 d. gruodžio įvyksta L. S. 
draugystės susirinkimas ir 
minėtas organizatorius pa
kelia triukšmą, kad rengė
jams neduoti svetainę. Po il
gų diskusijų didžiuma narių 
nubalsuoja svetainės neduo
ti. Bet rengėjai nenusimi
nė : gavo kitą svetainę, at
spausdino naujus plakatus 
ir prakalbos įvyko.

, 19, 20 ir 22 d. gruodžio 
kalbėjo Mockus. Pasakė 4 
prakalbas ir kiekviena pra
kalba užėmė po 3 valandas. 
Kada Mockus pradėjo kriti
kuoti šventraštį ir tikėjimą, 
tai ir karščiausi katalikai 
juokėsi iš savo tikėjimo, 
į kiekvienas prakalbas susi
rinko apie 450 žmonių. Moc
kaus prakalbos žmonėms pa
tiko. Tik tie Mockų ir jo 
prakalbas keikė, kurie vi
sai jo prakalbų negirdėjo.

Aukų padengimui 
surinkta $29.d9.

būti renkamas naujas komi
tetas. Bet atsirado tokių, 
kurie pakelė triukšmą, ne
užsiganėdindami tuo, kad 
komitetą renka visuomeniš
kas susirinkimas, o ne drau
gijų atstovai. Per tokius 
susibaramus žmonės nubal
savo atimdami teises 10 
draugysčių rinkime komite
to.

Bravo, vyrai, už tokį pui
kų sugalvojimą!

Paskui komitetas išdavė 
raportą, iš kurio paaiškėjo, 
kad per metus laiko buvo 33 
susirinkimai, surengė 4 
prakalbas, 2 balių, 1 geguži
nę, fėrus ir 1 milžinišką 
koncertą. Viso labo surink
ta L. Š. F. $1014. Kasie- 
riui K. Šidlauskui pasiųsta 
$710. Raportas tapo priim
tas P. A. D.

si.
i čia korespondentas visai 
apsilenkia su teisybe. Ant 
kiek aš patyriau, tai sunku 
surasti tokį miestą, kur lie
tuviai taip sutikime sugy
ventų, išskiriant vieną ypa
tų.

Toliaus p. Ex sako: “Su
iručių pradėtojais yra vietos 
socialistai”. Bet kodėl p. 
Ex nepamini, kada ir kur 
socialistai surengė tas su
irutes? Paskui p. Ex, pasi
tyčiodamas sako: 
p. Perkūnas tapo sukone- 
veiktas mieste 
Falls ir už savaitės laiko ap
kūlė C. Sparrą, tai Troy 

[mieste teismas atsisakė nu
bausti Hoosick Falls lietu
vius”.

Čia ir vėl p. Ex meluoja. 
24 d. rugsėjo, 1914 m., Ren- 
selear County Grand Jury 
pripažino kaltais R. Rimkiū- 
ną, A. Šaulį ir J. Vaitiekų; 
pastarieji du pabėgo ir da
bar valdžia jų negali suras
ti, o R. Rimkūnas randasi 
po kaucija $1,000. Iš tos 
priežasties ir teismas užsi
traukė.

Korespondentas sako: 
“Socialistai gal manė, kad 
Sparr yra gero išauklėjimo I

Kuomet

Hoosick

lėšų

K LAIDOS ATITAISYMAS. 
New Haven, Conn.

“Laisvės” N1 tilpusioj iš 
mūsų miesto koresponden
cijoj įvyko klaida. Ten pa
sakyta, kad D. L. K. Vytau
to Kliubas aukavo $20, o tu
rėjo būti D. L. K. Vytauto 
draugystė padengė lėšas.

J. I^atvys.
WATERBURY, CONN.
Kalėdų vakare keliatas 

draugų surengė privatiška 
vakarienę. Pelnas buvo ski 
riamaas sušelpimui nuo ka 
rėš nukentėjusių lietuvių 
Ant vakarienės buvo kvies 
ta “Laisvės” redaktorius 
L. Pruseika ir F. J. Bago- 
čius, bet nei vienas nepri
buvo. Pelno, rodos neliks, 
nes daug išlaidų padaryta. 
Laike vaky, u.ncs ' _ - \įetos stokos šį kartą netal-
šutyta keliatas. „ajhetojų. , Atleiskite už tai., 
Geriausia! kalbėjo .tūlas an-ri j y Rertukui. Cleveland, 
ti,as advokatas ir lietuvis . —Apie tai talpinam

anksčiau gautą. Atleiskite, 
kad negalėjom sunaudoti.

M. S. Butomas, Jersey Ci
ty, N. J.—Tamsta nepaduo
si savo adreso ir nepasira
šai Hkros pavardės. Ne
tilps.

Viską Mačiusiam, Amster
dam, N. Y.—Patalpinus jū
sų žinutę tik didesnis gali 
kilti triukšmas, bet jokios 
naudos iš to negali būti.

RED. ATSAKYMAI.
V. Uržuotui:—Žinutė ne- 

varbi, nes visur tas pats.
A. V. Silutrab, Waterbu- 

•y, Conn.—Po tokia kores
pondencija turite 
ti tikrą pavardę, 
vardžiu netilps.

pasirašy-

Philadel- 
‘Laisvės”phia, Pa.—Žinutė 

skaitytojams nesvarbi.ir. dėl .

Matas.
Bobos Vaikas.

I YOUNGSTOWN, OHIO.
I Darbininkų streikas dar 
vis tebesitęsia. Dalis paipų 
pjovėjų sugrįžo prie darbo. 
Mat, kompanija sutiko duo
ti pirmutinę mokestį, t. y., 
ką darbininkai gaudavo 
prieš numušimą algų. Bet 
paprasti darbininkai laikot 
tvirtai. Organizatoriai m^ 
no streiką laimėti po visas 
Y oungsto wno industrijas. 
Darbininkai reikalauja pa-, 
kėlimo algų nuo $1.95 iki ( 
$2.50. Pailginimo pietų ant 
10 minutų ir subatomis dirb
ti ik i 2 vai. Streikierių 
skaitlius siekia į 700. Kom
panija giriasi, kad ji turinti 
apie 200 streiklaužių ir kad 
darbas pilnai einąs.

Vietos anglų laikraščiai 
streikierius vadina “mob” ir 
agituoja už padauginimą 
policijos, kurios ir taip ne-1 
mažai yra dirbtuvėj ir aplin
kui dirbtuvę.

28 d. gruodžio streikierių 
buvo visuotinas susirinki- j 
mas, kuriame nutarta laiky- i 
tis vienybėj iki pat galo. ; 
Taipgi nutarta surengti de- , 
monstraciją, kad iššaukus į i 
streiką likusius darbinin- j 
kus.

Tarpe streikierių nemažai 
ir Lietuvių.

PAJ1EŠKOJIMAISCRANTON, PA.
26 d. gruodžio buvo dis

kusijos L. S. S. 2 kuopos. 
Žmonių prisirinko gana 
daug, nes klausimas, kuris 
buvo paskirtas diskusavi- ____ _ _ __________
rnui, daugeliui rūpėjo. Dis-1 £mogus, bet aš labai paabe- 
kilsuota: Ar darbininkai joju. Kuomet jis buvo Hoo- 
privalo remti naujai tveria- sick Falls, tai degino kryže- 
m a jaunimo organizaciją, hjus h’išjuokdavo tikinčius,o 
kuri savo tikslą ir mierius kada atvažiavo j Schenecta- 
nuo visuomenes slepia?” My, tai tuojaus Lietuviu Ap- 
Nors j šias diskusijas buvo švietos Kliube kūmščia' rėžė 

nizatoriai minimos jaunimo 
organizacijos, vienok jie vi-l;lj',(eginau kiyzelius[t:ii tmv 
sai nepribuvo. Buvo daug niet paaukausiu sušelpimui 
kalbėta, daug prirodinėta ir nuo karės nukentėjusioms 
daryta visokių išvedžioji- lietuviams $10, bet jeigu ne- 
mų, bet visgi pripažinta,kad prirūdys, tuomet turi paau- 
socialistai ir susipratę dar- kauti p. Ex $10. Kaslink 
bininkai neprivalo remti to- tikėjimo, tai privatiškas da- 
kių organizacijų, kurios sa- hykas: kas nori tiki,o kas no- 
kosi neva jų tikslas “švies- rį netiki, tas man neapeina 
ti ir šviestis”, bet tuom tar- jr jš tikinčiųjų niekados ne
gu nepaaiškinama ir sle- kijuokiau. P. šesnaucko vi- 
piama pilnas programas jų sai nepažinau ir vargiai aš 
veikimo.^ Dauguma nurodi-|jj esu matęs savo gyvenime.

Korespondentas sako: 
“Vėliau Schenectady socia
listai rado kaltu A. V. Vas- 
nelj, kad jis negerai padarė 
plakatus ir už tai Perkūnas 
gavo mušti. Pradėjo tą 
žmogų šmeižti per laikraš-j 
čius, tai tas ir metė visą 
‘izmą” ir perstojo su jais 
draugauti. Bet vėliaus jau 
D. Vasnelj ypatiškai pradėjo 
persekioti ir maldavo drau
gysčių, kad jo neįsileistų į 
pirmininkus”. .........r....... ,

Suprantama, kad priežas-Įnia, ką pasakys mašinistų [

kviesta iniciatoriai ir orga- j p. šesnaucką”.
1 J. ... JI Jeigu p. Ex prirūdys, kad

♦ ♦

12 d. gruodžio musu kuni
gėlis pasakė labai karštą 
namoksla anie Europos ka
res, davė vėjo melagiams ir 
lienė visiems rašytis prie 
vyčių, nes vyčiai, tai esą 
geriausias ginklas prieš so
cialistus. Pankui uždraudė 
savo parapijonams eiti į so
cialistų prakalbas ir tt. Bet 
tas jo pamokslas nieko ne-.- *...........................    w,
gelbėio. Kada L. Pruseika Įneprisidėdamas prie tokių 
kalbėjo, tai žmonių susirin- organizacijų, kurias tveria 
ko gana skaitlingai, prie/saliūnininkai ir ex-socialis- 
kuonos prisirašė keli nauji tai, kad tik užkenkus socia- 
nariai ir aukų lėšų padengi- listų veikimui, 
mui surinkta $8.54.

“Xj.” Reporteris.

nėjo, kad minėtą organizaci
ją tveria tautiški saliūninin- 
kai ir ex-socialistai. Taipgi 
buvo nurodyta, kad socialis
tai turi savo chorus, teatra
liškus skyrius ir tam pana
šiai, kur jaunimas pilnai ga
li lavintis, šviestis ir šviesi,

Tiesa, atsirado ir priešų, 
kurie be jokių faktų šaukė,

Pajieškau Juozo Markevičiaus, ku
ris paeina iš Kauno gub., Panevėžio 
pav., Senamiesčio parapijos. Pasi
ėmęs mano 50 dol išvažiavo, sakyda
mas, daugiausia giminių turįs apie 
Chicagą. Paskui buvo Kingstone,. 
Pa., ir Philadelphijoj, Pa., nedidelio il
gio, biskį palinkęs, užpakalyje ant 
galvos plaukų turi žiupsniuką baltų 
plaukų. Kas praneš, gaus 5 dol. do
vanų.

Petras Kraptavičius 
1459 Phillip St.. So. Bethlehem, Pa.

Pajieškau Jono Sąveikos, 
kuris gyveno Girardville, 
Pa., 15 mėnesių atgal. Ji-William Tnd Cn.„ ko*’^!* Pa., 15 mėnesių atgal. Ji- 

dirh-nmn animunieiia. dūlei įsai gana gerai pažįsta Joną 
darbininku tminimo d-^^as, Baltrušaitį ir dirbome abu- 
neina nnrmah’čknm vėžėm, j du pas Juozą Zubricką. Mėl
is tos nrieža^+ies kamparo’i a džiu pačiam atsišaukti arba 
nutarė kreintms nrie nmšt- kas žinote, malonėkite pra
risiu, kad susmiViiq snpmnlj nešti šiuo adresu: 
mitinga ir apkalbėjus, knin j Jonas Baltrušaitis 
galima būtų gauti daužau i 109 Grand St..Brooklyn,N.Y
darbininku, kad ats?1 Ran
čiau sutvarkius darbą. Kom- 
nanija mano grDti nrm senų

mainas, kaip k°d buvo rnrm
16 d. spaliu, 1915 m. Neži-

P. K. STALIORAITIS 
“Laisves” agentus Buenos Aires, 

Rep. Argentina.
Pas jj galima užrašyti “Laisvę* 

ir pinigus užsimokėti.
“Laisvės” Adrainstraolja.
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CORK TIP

10 for 5e.
Parduoda visi kruutuvninkai

Į
i

GERIAUSI MUZIKALIAK1 INSTRUMENTAI 
AMERIKOJE.

vieni} dolerj rankpinigių su t:»»» pcrilūrfjl-

i;

Piniginis Kuponas Kiekvienam Baksiuky 
TAUPYK JUOS. 

Naudingos ir brangios Dovanos už

Neto kuponus ir taksiukų viršukus
Nebo baksiuko viršukai verti kie 
vienas pusę cento pinigais arba gauk 
už juos puikią dovaną.

Reikalaukit dovanų Katalogo,

NEBO CEPARTTCELT 
Ursi Street, JcrMry City N. J

JOHN KULBOK CAFE
kad 

biznieriai 
biznį gi- 
Cigaras, 

kaip ko
lapsu, 

gardžiai

1400 wiuiiuut

setting, in caac.
3 /100 kt.

steel.

coupons.

knife spoon.
a pen

blade and corkscrew.
J00 coupons.

Kit)

LAISVI

JUOKŲ KĄSNELIAI

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Mokinys:—Auksiniai

S□

Temykite LIETUVIAI!
KURIE TIIRuJOTa GUBERNUO-

»U.-»r. • »mitakiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS j gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANĘS. Taipogi per mano BANKAS galit siųat pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į 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 namuti. PA.DARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—AIPKORC1Ų.

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
oe i * CLINTON A V R,3C Grand Street, maspeth, l i. n. y.
NEW YORK, Borough of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

P•<

S. U A. Centras.—Gauta 
daugybė pranešimų, jogei 
visose S. L. A. kutfpose pra-

lūs ir cigarai smarkiai vei
kia. Mat, šiame mėnesy no
minuojami S. L. A. tūzai. 
Prezidento sostą nori užim
ti Živatkauskas iš Scranto- 
no, Balutis, Jurgelionis ir 
G ūgis iš Chicagos. Iždinin
ko mašną nori nučiupti 
Paukštis iš Pittetono, Skri- 
tulskas iš New Britaino ir 
Neviackas iš Brooklyno. 
Sekretoriaus plunksną nori 
pagaut Strimaitis iš New 
Yorko ir Žemantauskas iš 
Waterburio. Susivienyjimo 
sveikatą gi nori kontroliuo
ti Šliupas iš Scrantono, Bal
trušaitienė iš Pitts bu rgo ir 
Matulaitis iš Bostono.

Seni Susivienyjimo
pertai sako, jogei laimės 
tie, kurie daugiau fundys.

Philadelphia, Pa.—Čia at
sibuvo “vidurių partijos” 
suvažiavimas. Svarstyta, 
kaip padaryt “vidurius”gy- 
vais, kad jie galėtų iškovoti 
Lietuvai (bet, dieve gink, ne 
lietuviams!) autonomiją. 
T”n tikslu nriimta daktaro 
Šliupo receptas.

So. Boston, Mass. — Vie
tinis kunigas pradėjo savo 
parapijonams aiškinti, jogei 
girtuoklystė, paleistuvystė, 
svetimotervrtė ir razbaius— 
tai vis. griekai povšedni, bet 
už tai prigulėjimas prie tau
tiškos “Gabijos“ ir skaity- 
mas“Ateities”—tai jau grie
kai smertelni, iš kurių išriš
ti negalima.

Norwood, Mass.—Kuni
gas D. Augis kas nedėldienis 
šaukdavo, jogei socialistai 
ardo šeimynas, supjudo tė
vus su vaikais ir tt. ir tt.Bet 
Kadangi socialistai tokių 
darlių nemokėdavo atlikti, 
tai kunigaš juos pamokino. 
Jisai supjudė Žllaicius (tėvą 
su sūnum) ir tie, bestprovo- 
dami, išmokėjo advokatams 
net kelis šimtus dolerių.Bū
tų dar daugiau išmokėję, bet 
į jų tarpą įsipainiojo nela
bieji socialistai ir tėvą su 
sūnum sutaikė.

Tai kas gi ardo šeimynas?

Washingtonas.—čia gau
ta pranešimai, jogei Vokie
tijos ir Austrijos šnipai A- 
merikoj tol nenurims, kol 
jiems nebus suteikta lygios 
teisės su Rusijos, Anglijos 
ir Francijos šnipais. Mat, 
talkininkų šnipai Amerikoj 
naudojasi pilna laisve, o te
utonų šnipai persekiojami, 
kaip koki nevalninkai.

Gardner, Mass. — Aną 
dieną ant gatvės šnekučia
vosi būrelis žmonių; tarpe 
jų buvo du vietos biznie
riai-—bedievis ir katalikas. 
Tuo tarpu vežė gatve pasti
pusį arklį. Katalikas biz
nierius (graborius), rodyda
mas pirštu į tą arklį, sa
ko:

—Žiūrėkite, socialistą ve- jp I
—Taip, taip, veža pas gra- 

borių—atsakė bedievis oiz- 
nierius.

Petronis ir Lisauckas
LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, GRMAFONŲ PARDAVĖJAI.

Pas mus gulite gauti visokių AUKSI
NIŲ IR PAAUKSUOTŲ LAIRODBLIŲ, 
taipgi visokių ŽIEDŲ: š’iūbinių ir pu 
deimanto akimis. Padarom ant orderio 
visokius navatniausius žiedus ar laikro
dėlius. Užlaikome geriausio gatunko 
BRITVAS ir parduodame pigiai ir gva- 
rant.uojam.

Turimc GRAMAFONŲ bu naujausios 
rnaiios lietuviškomis dainomis. 2 dai
nos katuoja 75c. Paauksuoti laikrodžiai 
ant 11 akmenų, gvarantuoti ant 20 metų 
--tik $5.75.

Norėdami platesnių informacijų klaup
kite per laiškus, o męs suteiksime atsa- 

dykai. Pamėginkite mūs tavorą,o jeigu turite, taikymą kiekvienam vitoud
Užtikriname, kad kiekvienas bus užganėdintas.

Reikalaudami bent kokio tavoro, priaiųskite tik lljOO 
mekėttite po aplaikymui tavoro.

Pasiteisino.
Vyras:—-Aš tau sakiau, 

laikyk liežuvį už dantų, o 
tu ėmei ir išplepėjai viską.

Pati:—Nepyk, mano mie
las, nes kuomet aš apie tai 
kalbėjau, tai mano dantįs 
gulėjo ant ko modes.

Kodėl malkos pabrango?
—Ar nežinai, Raulai, ko

dėl šįmet malkos taip pa
brango?

—Todėl, kad daug grabų 
dirba.

Girtuoklio mintįs.
Vienas girtuoklis visuo

met kalbėdavo:
—Gaila, kad žmogus turi 

tik dvi kojas. Jeigu jis tu
rėtų keturias, tai galėtų du 
syk daugiau išgerti.

Tarpe piešėjų.
—O mėšlą ar tu iš gam

tos nupieŠei?
—Na, ne, iš galvos...

Dievui dėkui.
—Ar tamstų sūnus 

vainos.
—Ne, dievui dėk’ . 

gelbėjo. Už plėšimus 
puolė į areštantų rotą, 
ten j vainą nesiunčia.

beteko brolio.
* — O kur gi tavo brolis, 
kad jau tiek metų aš jo ne
mačiau?

—Aš jau neturiu brolio.
—Ar jis mirė?
—Dar blogiau! Pali ko

kunigu...

Tarpe vyčių.
Vytis I:—Klausykit, bro

liai, jeigu męs vadinamės 
raiteliais, tai turime įsitai
syt prie batų ir pintimis.

Vytis Ji;—O kam tas rei-

Vytis I:—Kaip tai kam? 
Juk visi raiteliai nešioja

Vytis II:—.Jeigu taip, tai 
po vieną pintiną galim pri-

Vytis I:—Kaip tai po vie
ną? Kibą tu sudumavo- 
jai?...

Vytis II:—Visai ne! Juk 
jeigu įdūrsi arklį ir vieną 
šoną, tai ir kitas šonas taip-

Bedievio mintįs.
Jeigu po šiai karei ir pats 

popiežius paliktų karalium 
visos žemės, tai ubagams 
dvasioje ir tuomet nebūtų 
jokios naudos, nes jie vis- 
viena nieko daugiau negaus, 
kaip tik karalystę dangaus.

Ji žino.
Ponia:—Mare, prieš vaiko 

maudymą pertikrink vande
nį su termometru, kad ne
būtų nei peršaltas, nei per
šėtas.

Tarnaite (žemaitė): — 
Kuns ans termometrs tink 
puoni!—atsakė tarnaitė. — 
A ša tyk beplovusi, j ogia iš 
tuola sugriebiu, ar unduo 
karŠts, ar šalta. Kap vaks 
raudons, tai unduo per-

Mokykloje.
Mokytojas:—Kokie dan-

Ss pas žmogų vėliausiai at- karšts, o kap uns pamėlst, 
randa? tai peršalta

Newarkiedai! Kalėdų ir Naujų Metų
Dovanas (prezentus) pirkite pas vier.atinj lietuvišką jubdlierių 

(jewelry) VINCĄ URMANAVIČIŲ, 151 Ferry St., Newark, N. J-, 
Pas jj 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 
tavorų vertės $1.50. Reikalaukite kortų.

Meldžiamieji, nepamirškite at silankyti,

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJ!:

KALENDORIUS
1916 metams.

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar oeturėjo, tiesa nebuvo I as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikaliugą kalendoriuj žinių, 
jame yra keletas skyrių, kuri uose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: ’’.pysakos, eiles, Atralpsuiei iš bistorijea, hygienos, drau
gijinio gyvenimo ir tt.« S.L..A Kalendorinje tasite straipsnius goriau
sių rašytojų amerikiečių.

°S.L.A. KALENDORIUS”, gražiais 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.

TEATRININKŲ ATYDAI!
Pranešame, kad męs išrandavoja- 

ne drabužius del teatrų, istoriškų ir 
komiškų, taipgi ir drabužius dėl mas
karadų. Išrandavojame už žemų kai
rių. Pas mus ga’ima gauti drabužius 
dėl visokių veikalų, kaip tai “Keis
tučio”, “Mi daugio”,, “Živilės” ir lutų.

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

i AkušerkaĮ
©

Sutaisau receptus bu didžiausia 
atyda. nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikon daktarų 

TaJ vienatini lietuviška aptiek® 
Bostone ir Massachusettu valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aft prisiųsiu 
nėr «x presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
AptlekoriUH ir Savininkas

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

Tel. So.Boaton 21014 ir 2101S.

GERA PROGA!
Grxmat’ka angliškos kalbos 

mokintis be mokytoje (apda
ryta ..................................... $1.00

Vaikų Draugą* arba kaip 
mokintis skaityti ir rašyti 
be mokytėje  .......... lifte

Nauja* Būdas mokintis ra
šyti be mokytojo........ . 10c

Aritmetika mokinimui*! ro
tondų, nu paveikslais (ap
daryta) ......................  3ftc

VU® $1.60
Kas Ktclųa Iškirpę*? šitą ap- 

ųarainimą iš “Laisvė#” t* ll.Oft 
money orierlu, tai g*u« vi*u» 4 
knygaa 60c. pigiau.\

' P. MIKOLA (N1S
R. F. D., Route 2 

Hudson. NL Y.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- 
NA S VISAME 80.

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

JONAS MATHUS
(lietuvio Savininkas)

312 —344 W. Broadway 
SOv Boston, Mass.

(Dešimts. žingsnių nuo Lietuvių 
Labdary sies Draugijos namo.)

gaspeditie 
visada turi savo namuose buteliuką 

O-ro Richttr'io

PO-EXPELLER
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, pcrsišal- 

d.mo, išminai mimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“JKARA”
2£hi. ir t>Oc. liutoliuiuu vieoto ftptlokoB® urbk 

Ktu^lnl nuo
I’. AD. RtCttTUR tfc CO.

74-80 WMlklngtoft Street, New York, N. i

fliltfl galit# gauti •ka
li iaus.io • tautų. pulkim degtinas 
ir skanwus vyno. Itatiurriavima* 
puikiausias, urtuikiUe, ® p*r»l- 
tikr inidtft.

61 S. 2nd hL, Brooklyn

©
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Btilliant Piamond
Ring (Tiffany)

/SCO Coupon*).

Beaded Bag, S’4"
long, background
of white crystal
beads, interwoven
with gold,
green, rose, ruby 
and put pie crys
tal bead (tinge at 
bottom, gilt frame

and chain.

(vieną dol), o likusiu* ui-

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

Tarpe 23 ir 24 gatvių.

J nerukyt geriausius 
Geriau.,! ia visų kitų

Gryni, Skani 
užganėdinanti

išimtinai ju^s ruko
»•?’P.a i”

IScnlc Set. comptitted of 
, fork and

and fitted with

COU

Lady’s Open
race Wateh. 

2)rwrl move
ttietit, gold 

£i.< ; tn 2Q-yeat 
gold tilled

guaranteed
caae, wttb

genuine cut
diamond in

P. LiuftUrd Co., Uc., N»w York Ck>.—Ert. 1760. track o( case.

PIGUS IŠPARDAVIMAS
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami ga<u» 

pirm užmokėjimo pinigų.

Geriausia dvieiliai Viannoa Aimonika su vital* 
>Mibaltiais, minom! ir manomi basai, 21 klaviftis, 11 
batų, minornų batų atskiri pHtno balsai. Viskas 
kaatvlrčiausial padaryta. Prima 4 balsų, tekunda 
kasų dalis, 6 tanų. liduada malonų baisų.

KAINA $2 dėt Tekia j»at armonika dviejų ta- 
KAINA 2B doL

Viena* armonika* aa 21 klaviriu, 
•als. Kaina Hs.tų. Tokia armonika 
klaviiiu, 11 baaų, su plieniniais 
Kaina S11.M.

8 bal
iui 1) 

balMUa

6 gtrūnų balalaika 
mechaniški kolalial, 7 

^'4 A riaponų, kaina S3.7B.
> < ] Tokia pat geresnis iš 

dirtdmo M A4>.
•iuntlnya pertikrinamas ge- 

flauHlalr «pecljal.u»tat»—meistrais, todėl nsi jokie • ua 1 gadinim e serali atsitikti. RalkalaukUs iiliua- 
tj-Kwto kataliogo, kuris siunčiamas dykai

MOSCOW MUSIC CO. 
Dept. M

Viri užsakymai lialunčlaml ta pačia diena. Prirl išriunčiarit

♦ S CANAL STREET, NEW YORK, N. Y.

asurastr-

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

kalba, tai nereikia gir- 
vieta atsakanti »lė* pa

keleivingų. Kambariai u visais pa
rankamais. Prašau kreiptis i tą vie
tą, o būsit s užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkas 
291 Wythe Ave., Corn. So.lsA 84. 

BROOKLYN. N. Y.
Tai. Greenpoint 279

kaip draugai 
tis. žinoma,

Jei neturite, tai tuoj užsirašykite

“JAUNĄJĄ LIETUVĄ
t<u paveikslais literatūros, mokslo ir visuomenės mėnraštį.
“JAUNOJI LIETUVA** eina kas mėnuo didelio formato 48 puaL, 

spausdinama ant gražios paveikslų popieros.
“JAUNOJE LIETUVOJE” kiekviename numervie snausdinama 

rinktinės dailiosios literatūros veikalų (eilių, apsakymėlių ir kt), 
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; II. Ruožai iš politikos ir visuomenė* gy

venimo; III. Spauda ir gyvenimo atbalsiai; IV. Srioviu ir partiją 
gyvenimas; V. Literatūros apžvalga; VI. Jaunimo Balnai; VIL 
Moksleiviu keliai.

Kaina metams $3.00, pusei metų $1.60. Vienas numeria 25c.
Meldžiame užsisakyti tuojau;

“JAUNOJI LIETUVA”
2257 W 23id PI ('hktfft I1L
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anyg. pagelb. A. Jakšty#, 
103 Liberty SL, Ansonia, Conn.

Knyg. Rašt. P. Rageišūi, 
*113 N. MainSL, Ansonia, Conn.

fl/ * M « 9

©3.35 2

14 kvortą
a iširti čyst-une van* 
gerti pusę stiklelio

4) Nutarta, kaip ' greit 
atsidarys Šerų pardavinėji
mas^ surengti prakalbas. 
Prakalbas rengti dideles ir 
kviesti gerus kalbėtojus. 
Tame komitete yra J. V. 
Sweetra, J. Dobinis ir Dva
reckas.

5) Nutarta šiuos kelis, 
kaipo naujus tarimus, pa-

Ar Jus Kosite?
6-tas suvažiavimas A. P.

U A. dr-jos įvyko 19 d.
odžio. Suv. atidarė prez.
Liepa. Sekretorius J.

Mažiukna peršaukė komite-, , _ . . - . „ , . -
tą, kuris visas buvo. Potam skelbti į Laisvę , kaipo or- 
perstatė Parčewskį ir Kir-1 tfane sąryšio, ir delegatai 

_____ i_x__ I unf dromniu cncinnLinmeržiūrėti mandatus. I ant draugijų susirinkimų 
egatais buvo. Nuo Pavalo atsmesti ir perskai- 

1-mos kuopos: J.Užkuraitis, tyd- Ai ,
J. Kozieva. A. Tamošiūnas, | , L S —Atskirai kiekvienai 
A. Simonavičia. J. Rūkas, J. draugijai tarimai nebus 

siuntinėjama.
N. L. Sąryšio Sekret.

z J. A. Janušionis.
Palkotas, Mulevicia, J. Dar

2 kuopos: J. Briedis, M. 
Ginvold, Balčius, M. Kiškis, 
A. Masilionis, K. Gopas, A. 
Sutkus, V. Belas, K. Zabie
la, A. Brazauskas, M. Na
vickas.

3 kuopos: P. Mažulis, V. 
Ramanauskas, Čirvinskas, 
Muminkaitis.

4 kuopos: J. Mieliauskas, 
Kvederis, F. Pikšris, E. 
Pšalkauskas, I. Bašinskas, 
J. Stulgaitis.

5 kuopos: A. Sebistinas, J. 
Mankevičius.

6 kuopos: M.Grizelevičius (
7 kuopos: J. Zaronskis, P. 

Volungevičius, J. Maskeliū
nas, S. Kirmius, K. Caras.

8 kuopos: J. Mickevičia, 
A. Tėvelis.

9 kuopos: A. Juodsnukis.
Viso delegatų buvo 40. 

Perstatyta į su v. komitetą 
J. Maskeliūnas, V. Belas ir 
J. Rūkas. Balsavimas slap
tas. Perstatyta skaityt bal
sus Briedis ir A. Sutkus. J. 
Maskeliūnas gavo 18 balsų, 
V. Belas—13 balsų ir J. Rū
kas 5 balsus.

Sekr. perstatyta S. Kir
mius, J. Mažiukna ir P. Ma
žuolis. Balsavime gauna— 
S. Kirmius 19 b.. Mažiukna 
16 b. Kirmius liekasi sek
retorium. Maršalka vien
balsiai aprenkama Kiškis. 
Presos komisijon vienbalsiai 
J. Mickevičius ir Ig. Bašins
kas.

Komitetas užima vietas. 
Protokolą 5 suvažiavimo 
perskaito Mažiukna. Užta
kis turi patemyjimą. 
diskusijų protokolas vien
balsiai priimamas.

Raportas Centro prezi
dento Liepo. Žodžiu atmes
ta ir pareikalauta raštu.

Raportas centro sekreto
riaus žodžiu. Samulionis į- 
nešė, o J. Mickevičius parė
mė, tai ir priėmė viešu bal
savimu.

Raportas finansų nesu
pratime skaitymas (?Red.) 
Piknikų bylų kasier. K. Va- 
rašis. Priėmimas bus su pa
baiga metų. Pagarsint or
gane. Tuomi laiku C. prez. 
paduoda raportą raštu. 
Lieka priimtas, kontrolės 
komisija nepasirašiusi 
nansų knygoj. Palikta 
sausio 15—-16. Viską 
garsint per organą.

Raportas kasieriaus 
ihitas vienbalsiai.

Raportas komisijos t* • * S * e .

L. D. L. DR-JOS 5-tos KUO
POS DRAUGAI Te- 

MYKITE!
Minėtos kuopos susirin

kimas atsibus 9 sausio-J an., 
1916 m., 9:30 vai ryte, 104 
Wallace St., Newark, N. J. 
Visi nariai būtinai atsilan
kyki t ant šio susirinkimo 
nes bus paskutinis menesi 
nis, ką susirinkimai buvo 
laikomi reguliariškai kas 
mėnesį. Dabar reikės nutar
ti, kaip Linkiai laikysime su
sirinkimus, užsimokėti vi
sas mokestis ant "1916 m., 
ir išsidirbti kuopoj vidujinę 
tvarką, kaip laikyti susirin
kimus ir t. p.

Draugiškai D. L. D. 5 kp.
Sekret. J. A. Janušionis.

Jei teip, tai sustabdykite 
Tai yra lengva padaryti, 
Jys imsite

Severn’s

ji t 
jei

KmSJo Rdotato*.
“Afi pagava* dideli 

Salti ir nuolatos kosd* 
juft, paraAė p. W. Wo- 
lofrayn, Weirton, i r W. 
Va^ Ir jnlgtt aS,paimda
vau Htlklų Salto vaft- 
dėna, koaūjirnaa paai da
rydavo labinote trauk- 
člojantia Pirbdaunaa 
blokinių dlrbtnvėįd arU 
iniliiniško karščio, aš 
turėjau gortl vatidonL 
AA pomkaičian apgarai- 
nlinij apie Suvoroa Bal
zamą Plaučiam*, ir, 'IS- 
vartojuij 25 centų bon- 
kuto, kotrulia asu tojo, ir 

jančiuoa gerai ir 
HvelkaL “

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos Tardai ir adresai: 
Pirm. J. Basti*
1830 So. Sheridan Rd., Waukegan, 
Pirm. i-Hgeit). M. Ambraziūnaa

. Uti Lincoln St., Waukegan, 
. < kr. S*. Deikua.

.21 cuGiH)<ng8 Ave., Waukegan,
■ <n 8<-kr v liudzinska#

I4D* \ unorian St., Waukegan, 
Kariienub M. Kairaitis

166—lOtli SL, North Chicago,
Kawos Globėjai: J. Vačie, 1349 Lincoln 
SL/ Waukrgm. fll. 2. M. Rėki*, 1329 
,\0 Lvk on Sl, North Chicago, Ill. 
Maryaiki« K. Navickas,

1120 Victorian St., Waukegan, Ill. 
Sutrinkimai atsibūna pirmą nedėl- 

dieni po 12-tai dienai kiekvieno mi 
nerio, pirmą vai. po pietą F. Delkau* 
rfveiainėje, lOth gatvė,North Chicago 
III.

Balsam for Lungs
(Sevoros Balzamą. Plaučiams) laiku. Pamėginkite jf Tino 
peršaliniŲ, užk'imimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50c visose aptickose.

Skaudfijlmal Krntlndje,
if jvnlrijs kiti Hopfijlmal Ir ukinidiMt- 
mai yra greitai išvaromi, trinant go- 
rai SEVUBOS GQTHARD AXTE.TVM 
(Sovirra’a Gothard Oil). Jinai yra 
puikun raminantia linimontaa. Kainom 
26 ir 50c už Imnkij. Viaoao apUokoae.

Sovoroa Medlkalirtkiwi K.Uandottaa.

tOltt nwtanin yru dabar gatavai Ifiplft- 
tinimui Jūsų aplietojo, arba UoBtog 
nuo mtimy. Tikrai gan kite vieniu kopi
ja ir laikykite ja parankioje vietojo 
per viaua molua.

W. F. SEVERĄ CO.. CEDAR RAPIDS. IOWA

DAKTARAS

Matulaitis

LIETUVIŲ APŠVIETOS DRAUGI 
JOS, BROOKLYN, N. VIR

ŠININKŲ ADRESAI. 
Pirmininkas S. Vaičekausk**, 

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y 
Protokolų raštininkas A. Petraška, 

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y 
Finansų raštininkas A. Plečkaiti#, 

228 Madison St., 
Hoboken, N. 

Iždininkae B. Vaičekauskas, 
524 89th SL, Brooklyn, N.

TK£JCS DLVYTJL 
nrba

TRlL<JANK^\___ _
S n'Ji Jo t j gydančių žolių 'f iolfių

SutainylA nu degtine atba virintu vandeniu 
yra gerianihi v ' aitra karčiu

vynu •
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispeps ••), i:,/ :tr>ą, riemenį. 
dieglius šonuose, krut.rčje ir nugaroje, 
patrūkimą, sunl iną ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pats o apetitą.
V ARTO’! M 

aup

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

t; o E
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SAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ 
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2218. 
u

2227.

1841.
II

2221

1841.
44

2841
Kx# užslrašy#
pas man*

NUSILEIDO Ir M AR8 A K Priaee VaAakav*

Bedford Ave., Tarpe 2-ros 
Lnum gatvių 

BROOKLYN. N. Y.
Kalbame Lietuviškai.

8 kuopos A- J. Normuna*.
2317 Cherry AIL, S.S. PittsburghJPa.
9 kuopos, K. Stasinskaa 

Box 283, Arnold, Pa

čia BOYLSTON ST., BOSTON.MASS
Netoli didžiojo miesto knygyno.

Offiso valandos: nuo 10—12 valandai
“ “ 44 7—& v. vakare

Šventadieniai# nuo 10—4 v. po pietų

Nue
Nuo
Nuo
m BERRY ST., BROOKLYN, N. 1!

8PECUALISTA8
PLAUČIŲ 

Valandos.
4—10 ryt# 
12—2 po pf*«

Calephon# 595 Graenpolnt

Daktaras J

Gailiu# gMUti l>*»
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.Y

Sunnyside, Colo., Kalėdų 
aukos.

25 d. gruodžio keli vai
kinai, susiėję pas J. Smitą, 
paaukavo nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams. P, 
Kuthsen ir W, Menevičius 
pratarė apie aukas. Ant to 
visi ir sutiko. Šie aukauto
jų vardai: P. Kuthsen—$2; 
M. Eičius—$1.25; P. Ju
lius, J. Welsh, J. Vosilius, 
M. Vosilius, W. Menevičius, 
A. Šmitienė —po $1.00; O. 
Šmitienė—75c.; viso labo 
aukų surinkta $10.00 ir pa
siųsta į “Laisvės” redakciją, 
už ką tariu visiems širdingą 
ačiū.

P. Kuthsen.
Nuo red.—Ačiū jums už 

aukas, kūnas pasiuntėm 
Lietuvos Šelpimo Fondui.

fi- 
iki 
pa-

Raportas komisijos apie 
ligonį 4 kp. priimtas vien
balsiai.

Prie neužbaigtų reikalų. 
Ženkleliai dar nepadaryti. 
Metinį protokolą priėmė vie
šu balsavimu.

(Pabaiga bus sek. N-ry).
Suvažiavimo sekr.

S. Kirmius.

Gaskins City, III
Aukos L. Š. F. Per kalė

das, 25 groudžio, pas P. 
Šalandj buvo mūsų gražus 
pasikalbėjimas ir nutarėm 
sušelpti Lietuvą. Aukavo 
šios ypatos: W. Jesinskas, 
F. Bienciavičius, M. Planu- 
tis, A. čižauskas, M. Lutvin- 
skas, P. Talandis, A. M. Ge- 
reltauskas, J. Šiupienis, A. 
D. Gereltauskas —. po 50c.; 
P. Vaitkevičius, K. Matulis, 
K. Klimavičius, J. N. Na
vickas — po 25 c.;A. N. 
Norkūnas—20c.; K. S. Ta- 
tiška—15c.; K. Bartavč—10 
c.; viso $5.95 .

Pasidarbavo
M. Liutvinski.

Nuo red.—$5.95 pasiun

Ne war ko Draugijų S 
ryšio nauji reikalai.

86 Horatio St., New York, N. Y.
Pajieškau darbo prie kriaučių šapos 

už gaspadorių. Aš esu kriaušius a- 
mate gerai išsilavinęs, todėl kam rei
kalinga, duokit greitai žinią laišku 
šiuo adresu:

PRANAS VALAITIS
148 Knickerbocker A ve.,Brooklyn,N.Y. 

Netoli Jefferson Ave.
(104—2)

30 d. gruodžio š. m. atsi
buvo sąryšio konferencija, 
kurioje padaryta šie nauji 
žingsniai pirmyn.

1) Galutinai bus įkorpo- 
ruota kooperacija dėl sve
tainės įgyjimo su pabaiga 
sausio (January), 1916 me
tų. Šerai gal bus atidaryti 
pradžioje vasario (Feb.), 
1916 m.

2) Išrinkta komitetas iš 5
ypatų įkorporuoti ir pasira
šyti ant čarterio, į kurį įėjo 
A. Žolynas, J. Adams, A. M. 
Stanelis, J. Dobinis ir P. Pli- 
kaitis. ‘ I

3) Išrinkta komitetas iš 
3 ypatų: J. V. Sweetra, J. 
Dobinis, J. Bečis parašyti 
kooperacijai konstituciją- |

(ierų patai 
symu!

G va ran tuo 
tas ant

20 melą!
Jždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 

Užplonibavinių# 50c ir augŠČiau.
švalytna# ......................................... 50c
.’žplojnbavimaa auka* ............... $1.00

Skaudantį dantį duok Ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
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DF. V. K. DRAUGIJOS VIRAINI N 
KAI IK JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL 
Prezidentą# A. Atkočiūnas, 

Box 566, Steger, 
Vjce-presidentas W. Stoškus, 

Box 435, Steger,
Pn»r.#k. raštlnlnMa# J. Dambrau^t**, 

864 L Box, St4-^mr, Iii 
Iždo raštininkas A- Salasevieia, 

Box 141, Steyer, Ill. 
lidfrdnkas (kamienu#) 1. aneaau#, 

Box <82, Steger, lb 
Knygyne raštir<tnitaw F. Stritfko, 

Box 666, Steger. Ill 
Cwygya* lidjnioaaa J DamldariėU 

Box 497, dteger, Ih 
Wsufi'lr'flk'te**! atstbflne ye plrwaa 

niexvtMAe eaineele nedi'toj, E. A. •*

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA 
JOSEPH LIPMAN, M, D.

Specijaltataa 'MoteriAkei Ligą, 
luta zvevr Yarx
OFISO VALANDOJ

vai. ryte; nuo L iki 2 ra». t” 
uuo 7 uu K vai. va.<ar-».

iki 
piet u 

Nedčliomis p*K»l »ot*rtx 
Egzaminavimai DYKAi. lit) 

rtarne ir pagailom# fisa# ilga# ir pa 
gelbstJjme. Iš kitur atvažiavualeet# U 
juuimuu paxupmaiue vietą, *•» *yu« 
til. Reikalui esant, kreipkite#, mę# a> 
įlūrėsnne ir duosime pnet»lliką r*aą 
r'atamavima# visai pigu*. NrtMlri 
cite mane an Irate.

DR. J. LIPMAN
414 K. 44th St, NEW YOEK.N.l 

Laibame lietavlškal.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILU, VALDYBA:

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

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

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

500 S. Clinton St., Co’linsville, 
Iždininkas J. Willumat,

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

306 Strong Ave., Collinsville, 111. 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio 1-rną ir 3-čią nedėldienį, 1-mą. va
landą po pietų, Saliei salėj,kajnpas E. 
Main ir N.Morrison A”'®,, Collinsvill*, 
Illinois.

Bpecijaiuxa# nufemtnlMM 
kainos ant trumpo laiko. Ba- 
•iskubinkite įgyti šitą graaea- 
fnna irti 6 lietsvišką dalai 

aditą, kaštuoja $12.44 
Gvarantuotas ant 10 metų, ši
tą gramafoną siunčiam# kiek
vienam su tiesa apžiflrėjiaaa 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite augrąšiaM 
atgal. Reikalaudami, priaiųskL 
te $1.00, likusiu# ažinohisit* 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonu būsite pilaaJ 
užganėdintL

Kievski Phonograph Ca 
4 Orchard Street, Dep, D.

NEW YORK

SERGANTIEJI!

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų aprčdalų, 

kaip t*i skrybėlių, marškinių, 
kalnlerių ir tL Paa man* ta- 
vora# gera# ir kaino# žemos.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N
(Arti Berry Bt.)

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekme# 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai *pripažinus ru simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENe 
Jauiii4kait6

Sl» Walnut SL, NEWARKrN.J.
Telefoną# ^40^1 Market.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, ROCKFCRD, ILL^

VIRŠININKŲ VARDAI IK 
AN1 RAŠAI.

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

Vice-pirmininka* F. Raškevičius,
539 Island Av«

Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 
622 So. Uulm St

Finansų r*štinluk»4 J. Stružas, 
1125—8th St.

Iždininkas St. Buzinskis,
539 Island Are.

Kasos Globėjai:
M. Geruliūtė, 

1109 S. Winnebagw St.
Ona Savrasevičiiitė,

o39 Island Ave
Maršalka A. Neverauskaa,

411 So. Church St.

Ar nustojote sveikatą ii
po dienai, meta* po metui 
gydymu sergančių žmonių.

aš išgy-

priežasties lijjoa?

KUOMI UŽSIIMI?
Mokantis rašyt, skaityt, gali atlikt: 

drukoriškus darbus, visokius tikietus, 
popieras knygeles atspausti ir tt AŠ 
turiu atliekamą spaustuvę del parda
vimo, gali visą atpirkti arba kas tik 
tau būt reikalinga. AŠ užsiimu muzi
kes spaudimu, tai kitos dalįs, maši- 
tos viskas užlalkyt . Nupirkęs nesi- 
tos viskas užlaikyk Nupirkęs nesi- 
graudysi. Rašyk

G. A. BARONAS
McKEES VOCKS, PA.
(104—1)

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

Aptiekorius ir Chemistas 
215 Roebling SU Cor. So. 2nd 

BROOKLYN. N. Y.

ŽINIA DĖL SERGANČIŲ
Vyrui, būdami silpni, apimti ner

viškumo per palaidą gyvenimą aroa 
nuaidi,imą prieš sveikatos įslacyr.Dis, 
kas i-uėda kūno spėkas ir duoda ii : ut 
pirmos pažiūros pažinti. Jūs išsigy- 
dysite, vartodami tą gyduolę “Tolstoj 
New Man Tablets”. 1‘risiųskit mums 
vieną dolerį ir męs prisiusime tą gy
duolę tau. Rašyk, tuojaus.
CHICAGO RUSSIAN M. O. HOUSE, 
3031 So. Union Ave., Chicago, 111.

Dept. L. ' 
(98—106)

LIETUVIŠKA

APTIEK A
Žemiau paminėta* gyduole# galim# 

apturėti per paėtą:
auo Reumatizmo ....................... $1.00
tvraujo Valytojas......................   $1.00
Vidurių Reguliatorių# ................. 50c
frojanka................... 25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduole# nuo 
visokių t’jfų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačią.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
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“Naujienas , 
tasai gaus sa
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Kelelvį”ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, 
“Lietuvą”.
“Amerikon*

arba knygų ver- 
Taigi Tamista už $5.00 

Naujienas” Ir dar

Lietuvį” ar ’’Šakę 
tės S2.00. “
gauni dienraštį “Naujienas” 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta- 
mist* atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
jienas”gausi dar vieną visai, dykai pe» 
metus laiko. Tai būk pirmas pri* do 
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue.

Rochester,, N. Y

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

vę” metams ir prisius $2.00, t»a ap- 
I 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, Coon.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus,

226 Magazine St., Carnegie, 
Centro Sekretorius J. Mažiukna, 
1111 Market St.JSf.S. Pittsburgh, 
Centro iždininkas K. Varašia,
Ik and Carson Sts.,S.S. PittsburghsPa

furtų Kontrolės Komisija:
J. Gataveckas,

109 Cros» St., Carnegie,
. Urlakis,

231 Forbes St., Pittsbvrgh, 
Samulionis,

Box 63, McKee# Rocks, 
Kuopų eekreturių adreaai:

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

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

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

4 kuopos, Ig. Rasineka*, 2104 
Carson St, S. S., Pittsburgh, P*.

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

6 kuopos—3. Pūkas,
Box Lock 476 Export, Pa. 

kuopos, S. Kirmius,
2220 Tustin SįL, PittaburghJPa. 

kuopos Al. J. Normuna*.

DRAUGIJOS.
Kurios apsirinku ‘"Laiavą’ 

tavo organu:
LIRTUVIŲ KELIONEI PAŠRLPOR 
DRAUGIJOS. CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRWSAI. 

Ce*tx« Valdybai 
Pirmhdnkas J. dkirmont*#,

71 Hud#en Av*., Br**klya, N. T
S. Karvelis, 111 Ainrik Bt, 

Breekly*, N. T 
lidinlnka# J Batkevičia,

88 B*, t-nd Bt., Breekly*, N. T 
Kuopą Sek re tori ą adresai:

k«op*e Broeklyne — L. Deveiki#, 
146 Metropolitan A v*. Kr**

keep*# Brooklyn# — V. Vitk<
H H«d#*n Ava. Breekly*, N. Y

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONIA, CONN.. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

103 Liberty St., Ansonia, Cobb. 
Vice-pirminlnkaa W. Ullee.

228 N. State St., Ansonia. Com. 
Nut. Raštininkas 3. G. Valtkevlčfu#.

P O. Box 123, Ansonia. Cena 
Finansų Raštininką* J p ^hipas

P. 0. Box 830, Ansonia, Conn, 
iždininką* J MorkwiP

P O. Bnnr 123. Amoate, Cmmu 
<nygiu# S. Tlškertė-ina,

P. O. Box 144, Antonia, Cana.

ADRESAI VIRŠININKU ‘’LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA. VMS.
IMrrulninka* A. F ak ii*,

461 Jonas it,
Vlo-pln*Įninka# K. B r* te vi Čia,

266 Exchange HL 
1’re to kėlų raitininkas F. Bartkus,

1064 Jenna St
Finansų raitininką# K. Arlauakia, 

818 Jonno St
Iždininką# J. Bereikia, 670 Jonno BL 
iždo globėjai: J. Sukeli#, 260 Ex
change BL, J. Bagdonas, 14 Congree# 
St, J. Bagvllaa, 858 Dayton St Mar
šalkos; V. Rullnokia, 261 N. Chicago 
St, J. Kasiuli*, 663 Garden St Duri
ninkas J. Žiliu#, 614 Market St

gūdžia A. Bubolia, 813 Quine* Stl
Vėliavų ooMjal: P. Miliauskas, 801 

Caledonia St ir J. Jurevlčla, 188 
Maia St

LIETUVIU PREHERIŲ UNTJO8 M 
SKYRIAUS A r w VIRBI. 

NINKU ADRESAI t •
Fresldentas A. Droblilu,

M Ten F/vck St. Breekly*, N. T
Protokolų raštininkas A. Bus**, 

858 Grand St. Rrook’yn. N. Y
Ffaaaaų ratHnlnkaa K KHaažlBaae

13 fttac* 8 L. Rreeklr*. N. Y 
Tldfafaka* P Pata«h>«

Diena 
užsiimu 
Persist*tykite sau, kiek 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiat* 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą Ir specijalistą
DR. LEONARD LANDES

Jis jums be pinigų patars, ką da
ryti, kad išge’bėti gyvastį, Ir paaiš
kina apie ligą- Gydau per 20 metų 
riBokias ligas •” did*i*vsiomi# pa
sekmėm^, kaip nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparat* ir X-spindufiai, per kurią 
matyt siaurai kūno. Ne kiekviena* 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiška# iš
tyrinėjimas šlapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikit* paą 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofl#o valandos: nuo 10 ryto fki 8' 

vai. vakaro. šventadieniai# nue 10
146 E. 22nd St. (I^exington ir 3rd Avė.)

4 po pietų.
York City

Naujausi » Liet'ivisk

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. DwUa. 
DIEDUKAS. Polka. Prinee V ai# kava Kapaftja. 
VILNIAUS RŪTA. 
“DR1NOPOL1B”. Marias. KelambŲoe Orkeetoa. 
KAS SUKATOS VAKARĖLĮ. 
NUOSTABU. Marša*. R*pabUko«i Gvardijee Orkeatn*. 
SIUVĖJA. Monologą*. 
PO DUGALVIU ERELIU. Maria*. Px<«ee VMM 
Kaulija. 
ANT VIENOS GALVOS. Monelega*. 
2UAVŲ MARŠAS. Prince Vabkav* Kapelfj*. 
PAMYLĖJAU VAKAR 
DRAUGE. Polka-Masark*. GrieM lUpabllkeaą Qia#M3#e 
Orkestrą. 
MANO LAIVAS.
I SVEIKATĄ. Marša*. GrieM Frlaee V ataka v* ■.•peAfcfe 
EINU PER DVARELI
GAILA TĖVYNĖS. Mari** lepabUkeną Gr&rdUee 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GI RIALU
LINKSMINKIMĖS. Peik*. Priae* Valskav* Ka»«K)*. 
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. P*lk*. KelamhŲe# Orte.tr*.
SAULELĖ 
Kapellja. 
LIETUVA 
TEKA. 
BIRUTĖ Ir 
DARBININKU MARSELIETĖ h- RTiKELKTMW KOTĄ 
NEMUNO VILNYS. (Dr**. V. Kudirka) Valca*. 
SUDIEV (Dr-a# V Kudirka). Masurt*. 
VARPELIS. (Dr-a* V K*dirk*). Valca*. 
MANO MIELAS Pelke

TĖVYNĖ MOŠŲ b TYKIAI NEMUNĖMS



VIETINES ŽINIOS.'te™^
Pranešame, kad J. Vez- 

džiūnas nusipirko Restaura
ciją po N168 Roebling St. 
Sekančiam panedėly, 10 sau
sio, jau bus atidaryta ir no
rintieji jau galės gauti val
gyti.

Vv. —viešą eentralį Pirkti su visais daiktais, 
knygyną, kuris lėsuos $210.-.kaij> tai: laikrodėliais, žiė- 
000. Tokiu būdu dar viena dais, knygomis, gramafo- ... ’------- - u- 

$3,000. Priežastis pardavi
mo —- apsirgimas savinin
ko. Norintieji pirkti kreip
kitės ypatiškai ar per laiš- 

; kus sekančiu antrašu:
W-. WAIDULIS 

112 Grand st.,Brooklyn,N.Y.

vieša ir naudinga įstaiga at- Parsiduoda
siras mūsų mieste.

Atbalsiai Brooklyno gaisro.
Grand Jury pripažino kal

tais Celia Diamond, jos vy
rą E. L. Diamond, Samuel 
Barkin ir S. Simon dėlei iš
kilusio Brooklyne ant N. 6Draugiškas vakarėlis.

Pereitą subatą Rand St. gaisro, kuriame žuvo 21 
School bute, New Yorke, į- ypata. Apkaltintiems grę-
vyko draugiškas . vakarėlis, 
kurį surengė propagandistų 
ratelis prie IV rajono L. S. 
S. Vakarėlyje dalyvavo a- 
pie 40 draugų ir draugių. 
Išpradžių svečiai pavalgė 
vakarienės, gražiai besišne
kėdami. Reikia paminėti, 
kad jokių svaiginančių gė
rynių nebuvo vartota. Pas
kui sekė trumpos prakalbė- 
lės C. A. Hermano. Prusei- 
kos, Petrikienės, Šalčio, M. 
M. Rice-Herman, Pago
čiau s ir J. Šukio. Gaspa- 
doriuni buvo drg. M. Juke-

šia sunki bausmė.

CAKSI DUODA.
Parsiduoda grosernė geroje vietoje., 

puikus biznis, lietuvių apgyventoj 
vietoj. Parsiduoda iš priežasties sa 
vininko nesveikatos. Atsišaukite J 
” Laisvę”.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sųsiuvinys.
Knygute 25c.

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

Išleido
UETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 BROAD vV A Y,

SO. BOSTON, MASS.

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviams vieta pas 

DRAUGELI.
Skanu* 
gardi arielka, 
elius, visokia 

ffizL vynas, kvepen- 
cigarai ir 

rag? puikus užkan- 
'^gįr.džiai. Salė dfi 

mitingų. Ne- 
pamirškit šios 
atsakančios 

tttfy vietos,o būsite 
ažgančdinti.

' Palei Wythe 
Ave.

Grand St, Brooklyn.

PETRĄ
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Po prakalbėlių svečiai šo
ko, žaidė, deklamavo ir tasai 
švarus pasilinksminimas tę
sėsi iki 2 valandai.

Propagandistų mokyklos 
Kravcevi-mokiniai: Pilka, 

čius ir Machuka 
vo prelekcijas, labai nuosek-

Tai bent

rašo

is narni

ve > teisingi rase- 
Farp kitko parašy- 
k apie 10 žmonių 
calbose ir iš tu pa 
tutr laisvamani i ir

, mano melagystę. Ir neturi 
gėdos kitus melagiais vadin
ti, kuomet tų “melu” nega
li sukritikuoti! Gerinus bū-

* tu, kad tylėtume t, tai nors 
ant juoko savęs neišstaty- 
tumėt bedalis Vaclovas.

So. Brooklyn, N. Y.
> 2 d. sausio buvo p rakai-
• bos L. S. S. 20 kuopos. Kal- 
, bėjo F. J. Bagočius temoj 
'‘Socializmas, kuomi jis yra 
ir ką jis nori atsiekti?” Ka
da kalbėtojas pradėjo kalbė
ti, tai publiką net nustebino 
Favo kalbos nuoseklumu.

spūdį ant darbininkų. Pa
baigus prakalbą, publika ne-

nes. Reikia pastebėti, 
kad mūsų publika nesusiren
ka ant pagarsinto laiko, kiti 
atėjo pusantros valandos 
vėliaus ir paskui gailisi, kad 
negirdėjo visos prakalbos.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $4.07. V. Januška.

Subatoje, 8 d. sausio, bus 
Kings County Centrališko 
komiteto susirinkimas, La
bor Lyceum, 949 Willoughby

vakare. Todėl L. S. S. 19 
kp. išrinktasis komitetas tu
ri neatbūtinai atsilankyti į 
tą susirinkimą.

19 kp. Sekretorius.

1 Pėtnyčioj, 17 d. sausio,bus 
metinis susirinkimas Lietu
vių Gimnastikos Kliubo po 
N375 So. 1st St., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 8 vai. vaka
re. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų.

Sekr. Ankudavičius.

15 d. sausio svetainėj Pa
lace Hall, 89—93 Grand St., 
bus pundukų balius Lietu
vių Gimnastikos Kliubo. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga ypatai 25c. Moterįs, 
kurios atneš punduką kokių 
nors dovanų, bus įleidžiamos 
uždyką.

visus vietos ir apielinkių 
lietuvius kviečiame atsilan
kyti. L. G. K. Komitetas.

Brooklyne statys viešą 
central} knygyną.

Brooklyne pienuojama sta-

M. &V. FURNITURE Co.
Majauskas & Vidžiūnas. Props. t ,

Užsimokės kiekveinam a įeit, ir persitikrint 
apie gerumą mūsų fomišių, ir apie žemą kainą. 
NIEKO ANT RANKOS, $1 ANT SAVAITES.

Vaikas už sužeidimą ran
kos gavo $10,000.

Tūlam Frank K. Wiegel, 
kuris dirbo Henry Bosch 
kompanijoj, sužeidė dešinę 
ranką. Dabar teismas nu
sprendė, kąd kompanija už 
sužeidimą rankos tam vai
kui užmokėtų $10,000.

Kada valdžia pradėjo ty
rinėti, tai .paaiškėjo, kad mi
nėtas Wiegel turėjo toj 
kompanijoj dirbti po 18 vai. 
į parą. -

PARSIDUODA.
Parsiduoda veik nauji forničiai 

(rakandai) už prieinamų kainų. No
rėdami įgyt gerų ■ forničių už ne
brangių kainų del keturių kambarių, 
kreipkitės šiuo adresu:

1G6 Hope St., Brooklyn, N. Y 
(2-5)

PAKSIDUADA
Parsiduoda 

žemą kainų, 
ties savininko 
na gerai, ir 
rintieji pirkt, 
ofisų, 183 Roebling St., Brooklyn, N 
N.

RĘSTA URAC1JA. 
restauracija už labai 
Parsiduoda iš priežas- 
nesveikatos. Biznis ei- 
geroj vietoj. No- 

atsišauk:te į “Laisvės”

Pasia iškinimas,
Lietuvių Kelionei

PARSIDUODA.
Parsiduoda klinštoris už labai pri

einamų kainų. Priežastis pardavimo, 
turiu išvažiuot į kitų miestų. B znis 
ema gerai, nes vieta randasi geroj 
vietoj Turiu parduot į penkias die
nas. Norintieji pirkt atsišaukit greit 
į •• l.a'svės” ofisių, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

sis man atleisti, kad aš, iš-
! rinktas Centro sekretorium, 1 
iikišiol nieko neveikiau. Prie- 
žast’s neveikimo, tai nega-1 i»a 
vimas knyga. Mat, r/ir-

Keikaungos mergino.- 
ant manimi: apsiūk 
prosyt. Darbas i n

Wild I A M
mokine

ivat’.angi musų

mu

draugystės. Aš tai 
pradėsiu veikti, ne

1S, O I 
man.

jai do

ium,i

t; i

.u

įgy

Extra pardavimas 
Brooklyne.

Puikus mūrinis namas 2 familijų, 
kambariai su maudynėmis $1,800, 

Dai'us mūrinis 
12 kambarių,

8 
jmokėt reikia $500. 
namas 3 f am iii joms, 
randos $36.000 ant mėnesio-—$3,400. 
Pulkus mūrinis namas 8 familijų, 32 
kambariai, randos $92.00, parsiduoda 
už $7,000, įmokėti reikia $1,000. Par
duodame visokius namus, lotus, dirb
tuves ir krautuves. Taipgi ir išran
da vojame. Norėdami gauti paskolų 
ant namo, kreipkitės pas mus, o bū
sit geriausia aprūpinti. Gyvendami 
bile kokioj valstijoj, susižeidus kreip
kitės pas mus, būsit aprūpinti geriau
siais advokatais ir teisingai. Parduo
dame geriausių mainų anglis, kaina 
nuo $5.50 iki $7.00 už tonų ir už tų 
pačių kainų pristatome j namus. Par
duodame visokias maldaknyges, kny
gutes ir brostvas. Su pagarba 

BERNARD ZINIS
Rea! Estate and Insurance 

131 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Telephone Greenpoint 3355.

RESTOURACIJA
Visi kokio tik nebūtų valgiai pada- I 

remi kuogeriausiai, o ypatingai KO-

o m<
ome.

j I <i‘< Roebling St

DhMISTAS
darbu užganėdinti.

g v arautuotaa.

(’?:l

Telefonas 1490 Greenpoint

S. VITKUNAS.
LIETUVŠKAS MUVORIUS 

Mano vežimai ir karietos po N248 
Berry St.

Ofisas: 126 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

I‘agamina geriausius 
viskas valgius. Pietus

J-)C !

Ahjošius Grinkcvičius

j Y Puikiausia Fotografiją

N.. Y.
J ‘II

! it

cs 

» r-■<

GJ

Karpetų, lovų, šildomų pečių, siuvamų mašinų.

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

L1EFUVLU APTIEKA.
reikalingų šiam 

jų apt.ekų, galime 
nras randasi šito-! 

io vaikams ir dide- 
reumatizn <» Bon- 
oaki;-.- 25 ir 50c,

Šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų 
sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dv 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. T 
kių vaistų: 1) MJXTURAS, labai geras nuo kokių vaistų: 1) MLXTURAS, laba 
tiems, bonka 25c. ORRAPH'AS 
ka 25- ir 50c. 3. Tikra lietuvis

Ki.;.-

visokių CREAM’Ų dč! v< id 
durių. Bonka 50 c. Kraujo

perluotos ir 
ojas dėl vi-

OU.

-uprantama, patys draugys
tės nariai privalo stengtis 
mums padėti. Jeigu nariai 
alsi d ės vien tik, ant komite- 
■tą, tuomet nieko .gero nega
li 1SC1L1.**

Turiu pažymėti, kad Lie-

re susivienyti su Liet. Ke
lionės Pašelpos draugyste. 
Tuomet, matomai, reikės 
vardas permainyti.

Dabar centro valdyba su
sideda iš sekančių narių:

Žilinskas, 
Brooklyn,tx

Pirmininkas J. Skirmon-

Pirmininko pagelbinin- 
kas V. Virbalis, 555 Driggs

Iždininkas P. Jankauckas,
So. 1st St., Brooklyn, N.

VI. Žilinskas.

Didelis Balius.
8 d. sausio Palace Hali 

svetainėj, 89—93 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., bus didelis 
penktas metinis balius Lie
tuvių Amerikos Ukėsu Kliu
bo. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Įžanga vyrams 25c., mo
terims—15c. Padėjimas
drapanų dykai.

Visi vietos ir apelinkių lie
tuviai malonėkite atsilanky
ti.

Komitetas.

Parsiduoda gera krautu
vė vyriškų aprėdalų už pri
einamą kainą, nes aš einu į 
kitą biznį. Vieta lietuviais 
ir lenkais apgyventa. Tik 
viena tokia krautuvė tarp 
lenkų ir lietuvių. Gera pro
ga kriaučiui, kuris moka 
siūt. Atsišaukite greit.

Leo. Motejunas 
751 Third Avenue,

Brooklyn, N. Y.

Skaityk! . Skaityk!
ANT PARDAVIMO KRAU

TUVĖ.
Auksinių daiktų, muzika

li škų instrumentų, knygų, 
gramafonų krautuvė, įreng
ta pagal naujausią madą. 
Krautuvė randasi širdyje 
lietuvių ir lenkų apgyvento
je vietoje. ‘ Metinė apyvarta 
neša virš $4,000. Norintiems

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $6,00 
Užplumbavimas 50c ir augsčiau 
Išvalymas ....................................... 50c.
Užplumbavimas auksu .......... $1.00

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

DR. A, FRIEDMAN
ROEBLING ST., BROOKLYN, 

kampan So. 2nd St.
Ofisas atdaras visada.
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Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Rude
ni visada yra reik liauja m* 
daug šoferių, todėl kam būd 

. narnu, jeigu' galima už- 
no «i5 0n iki St30 00 kaip 

Šoferiu. Šita mokykla išmokina 
*ru šoferiu per keturias nedč- 

■ nų. Galima mokintis dieno
mis Ir vakarais. Gvarantuoja- 
<ic, jog laiAiuus gausite.

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF MTOMOBlLE 
ENGINEERS

147 E. 40th St., New York.N.Y.

JUS GALETE BAUGIU
PLAUKUS

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
gydymas dykai 

4 DEL VYRU IR jIHuV MOTERIŲ.

Ar slinka luinu pluaka.i?
Ar pražilę tusu plaukai nuo metu? Ar 

užkrėsti kokias nors no sveikumais Ir 
limpanti Jie?

A,r ramias pin lakotos, niežas odos galvos?
Ar pllnki, bei ptfuicdl plikti? '
Ar kenkia kas iš anksčiau pasakytu Ipęu, 

tat stenkit'-s ansmmuo'1 jos. I’žsakyketo 
iluoHtrola knygute Justi prigemtų kalba: 

‘•TEISVT'E AVIE T’LAlrl<rS,"
Pnrašlta europ s ' garsingo specialisto, 

kurioje ramiau ivaii-Tos žinios:
Gražybe plauku, ---sudėjimas plauko ir 

odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
ir žUmnas—-Kulp užlaikyti sveikatų ir išnil
ginti plaukus.---Ir kaip tai i penktus sava- 
tis turėti gražius plaukus.—žili ptaukuai. 
-- Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
kilotu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galenic pertlkrentt kiekviena, kad 

gyduoles CALVAlJUKA sulaiko slinkimų 
piauku prašalina plaiskotos ir augina gra
žius plaukus U* 10 centu arba krasos 
markėms prisiusius sykiu su .Tusu antrašu. 
Męs išsluceme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.“ Išpiaukete žemiau atspau
stų kuponų ir siuskelo šianden.
Union Laboratory, Box B4S, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 546, Union, N. Y.
SlftClu i dedamas 10 centu del apmo-į 

kejimo kaštu persiutimo, meldžiu išsiųsti 
man tojaus jutru dolerine dėžutę Calvacura 
N. 1 ir knygute “Teisybe Apie Plaukus.“ 
Cl’asluBketv sykiu kuponą su jusu antrašu. >

i JČ1 
i f l ♦

Ave., Lorimer Si. ir 
Iš New Yorko, East

Turiu už garbę praneti1 savo vientau
čiams, kad nuo 1 d. gruodžio, 1915 m., at
pirkau nuo p. A. Silkworth E()TOG R A 1’1 J Ų 
GALERIJĄ, kuri randasi vienoj iš puikiau
sių Brooklyno (Grecnpoint) vietų.

Širdingai užkviečiu apsilankyti
RAPOLAS KRUČAS.

795 MANHATTAN AVENUE., 
BROOKLYN, N. Y.

P. S. Davažiuoti galima Crosstown, Union 
Graham Ave. gatvekariais iki pat vietos.
23rd St. f erų persikelti, nuo kur į ke’iatų minulų galima daeiti.

kampa* Union Ave

prl

N J.

>rne atsi- 
t laiškus

2nd Street 
r: 745 I iri gi

Novelty Manufacturer
123 Kerry St., Dept. L Newark.

.is .Medalius i 
draugystėms 

pareikalavimo

hi KARDAS, “BADt.L.S”, 
IK ŽENKI.EI IC

Visokiems piknikams, šer 
tt. Darau visokį 
Šokias antspaudas

Ant kiekviena 
siunčiu Kumpelius.

lankyti. Visas per.sh 
galima siusti pinigai?

SVENTEMS!
A D MODI Nusipirkti Gerus AK INUKl vEVERYKUS?

169 GRAND ST.,

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

Laike švenčių linksmiausiai praeina laikas klausant 
puikios gramafonų muzykės.

Puikiausius gramafonųs galite gauti pigiai pas 
J. GIRDĖS 103 Grand Street, 
-------- Brooklyn. N. Y.

Ar nori mokintis?
MI;',S IŠMOKINAME ANGLIŠKAI Už $5.00.

Antineiiki>( rokūndų) už $3. Lietuvių kalbos gramatikų už $4. Gr»f- 1 
rsšystę už $2.

Dar pirmu kartu až tokias kainas niukiname. Atsišauk šiandien, 
šitas apgarsinimas gal daugiau ne pasirodyt—naudokis proga. Visi iš- 'i 
mokėta, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi. Įdėk štampą atsakymui.

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINĖ MOKYKLA
1327 N. Robey St., Chicago, III.

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

Fa

Duodama ant išinokesčio, ant 
lengviausio termino, mokant po 
$2 00 ar $1.00 | savaitę. Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt 

kelis ruimu< nauju forniču.

Lv

198-200 Grand St.
Tarpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn N.V,
bale “Comedy” teatro. Telephone 2371 Greenpoint.

Iliustruotas Mėnesinis OAIklū Juokų Žurnalas.
Tai pirmas toks Juokų bei Satyros Ilius

truotas Žurnalas lietuvių kalboje.
TALPINA DW9 PUIKIŲ KARIKATŪRŲ IR JU9KSNGŲ PASISKAITYMŲ.

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

Adresuok: “ŠAKE”
119 Millbury Street, Worcester, Mass.

PIRKITE KALĖDOMS SKRYBĖLĖS PAS

Manhattan Hat Store
Turime Brooklyne dvi

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

užganėdintas.

krautuves:

230 GRAND ST. arti Driggs Av.
• / 

antra krautuve

479 Grand St. arti Union Avė.
BROOKLYNE




