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Vokiečiai 
Vilniuj.

Nori taikintis 
su Belgija.

Juodkalnija vėl kariauja Rus"į a

Maskoliškas dienraštis 
“Russkoje Slovo” praneša 
pluoštą žinių apie vokiečių 
elgimąsi ir pasi laikymą Vil
niuje.

Laikraštis tvirtina, kad 
vokiečiai ištiesų išvogė Auš
ros Vaitų Panelės Šven
čiausios paveikslą.

Vilniuje nuolat būna areš
tu ir todėl žmonės nekaip < 
žiūri į vokiečius.

Milicija, kuri įsikūrė tvar
kos užlaikymui, esanti pa
leista. Obyvatelių Komite
tas taip-pat esąs paleistas. 
Miestą valdo kariškas gu
bernatorius. Įvesta daug 
Visokių mokesčių. Vyrus 
verčia dirbti prie kariškų 
darbų.

Vilniuje nėra mėsos ir 
duonos. Maistas esąs labai 
pabrangęs.

Mieste viešpatauja bedar
bes, kadangi fabrikai susto
jo ėję.

Krutančių paveikslų teat
rai esą uždaryti. Vilniuje 
pardavinėjama tiktai “Til- 
ziter Zeitung”, oficialis or
ganas Lietuvos general-gu- 
bernatoriaus.

Tarpe Vilniaus ir Kybar
tų, o taip-pat tarpe Vilniaus 
ir Liepojaus jau vaikščioja 
traukiniai, bet jie daugiau
sia panaudojami kariume- 
nės gabenimui.

Įvažiuoti į Vilnių, o taip- 
pat išvažiuoti galima tik su 
ypatingu leidimu.

Nuo redakcijos.— Rodosi, 
jkad Maskvos dienraštis per
daug vienpusiai aprašo vil
niečių bėdas.

KALIU APIE TAIKĄ SU 
BELGIJA.

frankfurter Zeitung, žy
mus Vokietijos dienraštis, 
kalba apie tai, kad Vokietija 
galėtą padaryti su Belgija 
taiką skyrium. Belgija nė
ra padėjusi savo parašo po 
žodžiu, kad talkininkai ne- 
sltaikins skyrium, todėl ji 
esanti laisva bile kada susi
taikinti.

Tūli sako, kad Frankfur
ter Zeitung išreikštos nuo
mones paeina iš valdiškų 
versmių.

K AIZ E R IS V A Rš A VO J E.
Lenkas pabėgėlis iš Var

šuvos pasakoja apie atsilan
kymą tame mieste kaizerio 
Viiliaus. Jisai įžengė mies
tan be jokių didelių ceremo
nijų. Apie jo atvykimą te
žinojo tik patįs augšciausi 
valdininkai. Kaizeris mie
gojo Zamkowy palociuj. 
Tame palociuj paskutinį sy
kį miegojo karalius Stanis
lovas Poniatowskis 1798 me
tais.

Sako, kad kaizeris todėl 
atvykęs Varšavon, kad Var- 
šavos priemiesty, Pragoj, 
ammunicijos dirbtuvėje kilo 
streikas.

Po kaizerio išvažiavimui 
iš Varšavos geperal-guber- 
natorius von Bėseler labiau 
suminkštėjo sulyg gyvento
ją

J uodkalniečiai (mon tene- 
igrai) vėl jau kariauja su 
j Austrija. Austrija buvo iš
stačius j>ersunkias išlygas ir 
Juodkalnijos karalius Mika

lojus atsisakė pasiduoti.Tai
pgi, laikinas nusiginklavimas

i linu.

skirta generolas Maitino 
vich. • j

f.

; nijos sostinę Cettinje, eina 
• toliau į kalnus.

Juodkalnieeiai renka savo 
kariumenę j Scutari 
tuo miestu /vyksiąs 
musys.

Vy r i au si u ko man d i e r i u m

rolas esąs didžiausias aust
rų priešas ir buvo priešin
gas karaliui Mikalojui, no- 
i’ė j u šia m s u si ta i ki n t.

Sakoma, kad Albanija su
teiksianti Juodkalnijai pa- 
gelbą. Essad Paša einąs su 
20,000 albaniečių kareivių, 
kad padėjus juodkal me
čiams sumušti austrus.

Juodkalnijos karalienė 
Milena ir pirmasai mvdste- 
ris šiuomi laiku randasi Ita-

į ! p

jbą, kad ir Švedijai reikia 
I ginkluoties, kadangi stiprio
sios valstybės dabar nepai- 
I so neutraliteto.

Iš tos priežasties Stock- 
holme, Švedijos sustinė j, ki

lio daug kalbų.
Švedijos santikiai su Ang- 

lija darosi vis aštresni.

1/undonas.— Rusų kariu-į karalienę Eleną, kadangi ji 
menė, kuriai pavyko at-;yra įpykusi ant italų už jų 
stumti turkus per visą I ron* j kritikavimą karaliaus Mika- 
tą, jau bombarduoja išlauki- Į. . Toodkalniios kąramus fortus Erzerumo — di-l ^ortkalmjos Kara
tižiosios Turkijos tvirtovės. Piene važiuoja tiesiai į Lyo-

RUSAI PRIEŠ TURKUS.
Petrogradas. — Kaukazo 

fronte rusams pradeda visai 
gerai sekties. Rusai užėmė i 
miestą Hassan K aha h, 20 

Kadan- mylių nuo Erzerumo didžio-

ną, Franciją, kur yra per
kelta Juodkalnijos valdžia.

ŽIŪRI, KĄ VEIKIA ISPA
NIJA?

Talkininkai uoliai daboja, 
ką veikia Ispanija, 
gi Portugalijoj yra labai ne~‘sios turkų tvirtovės, 
ramu, tai dalis Ispanijos po- šys, pirm užimsiant tą mies-> 
litikierių gundo savo šalį 
ūži m ti Po rtugal i j ą.

Ispanijoj mano, kad Ang
lija perdaug užimta su Vo
kietija ir todėl negales padė-

I Anglijoj jau seniai paste
bima, kad Ispanijos karalius 
labiau pri taria Vokietijai, 
negu talkininkams.

VILHELMAS MINTAU
JOJE.

“Rygos Garsas” rašo:
Iš Mintaujos einąs vokie- 

ta buvęs labai smarkus, čių laikraštis “Mit. _ Zeit.” 
Kuomet turkų eiles tapo de-1 smulkiai aprašo Vilhelmo 
moralizuotos,* jos pradėjo:fpsilankymą Mintaujoj. Vil- 
bčgti linkui Erzerumo. Ru
sai paėmė 1,500 turkų į ne
laisvę.

Rusai praneša, jog visame 
fronte per 100 mylių jie lai
mi.

mare VASILČIKOVIENĖ, 
VOKIETIJOS PRIETE- į 

LIŪS. •
Petrogradas. — Lietuvos į 

dvarponė, kunigaikštienė 
Marė Vasilčikovienė, kurios 
vyras turi didžiausius dva
rus Kauno gub., yra areš
tuota Petrograde, todėl kad 
vedė agitaciją už greičiaus) 
susitaikymą su Vokietija.

Seniau ta kunigaikštiene 
buvusi prie caro rūmo. Ve-' 
liaus ji visą laiką gyvenusi 
užsieniuose ir, kaip mena
ma, buvus nelegališka žmo
na Austrijos kunigaikščio 
Lichtenstein. '

Neseniai kunigaikštienė 
Vasilčikovienė rašiusi laišką 
Dūmos pirmininkui Ro- 
dziankai, piršdamosi su tai
kinį Rusiją su Austro-Ger- 
manija. Rodzianka per
siuntė tą laišką užsienių da
lykų ministeriui Sazonovui, 
o šis persiuntė jį vidaus da
lykų ministeriui Chvostovui. 
Chvostovas liepė šnipams 
saugot Vasilčikovienės gy
venamąją vietą. Nepoilgam ■ 
ji tapo areštuota ir išsiųstai 
J tūlą dvarą pietų Rusijon. 
Ten ji randasi po areštu.

Laikraščiai, rašydami a- 
pie tai, vadina ją vokiečių ir 
austrų agentu. Iš tos prie
žasties nurodoma, kad tarpe 
augštųjų biurokratų ir net 
pačiame caro dvare jau se
niai eina agitacija, kad su
si taikinį su Vokietija ir 
Austro - Vengrija.

f 11
BELGIJOJ.

Belgijos valdžia praneša, 
jog laike vokiečių įsiverži
mo Belgijon, ten tapo sude
ginta 18,207 namai.

CARAS FERDINANDAS 
KELIASI DIDYBĖN.

Niše, Serbijoj, susiėjo Vo
kietijos kaizeris ir Bulgari
jos caras Ferdinandas. Iš 
priežasties jų pribuvimo, į- 
vyko didelis bankietas, kur 
abudu valdovai pasakė pra
kalbas.

Caras pasakė, jog šiais, 
1916 metais, turėsianti įvyk
ti taikli.

Kaizeris jam suteikė ciną 
Prūsijos feldmaršalo.

Kaizeris savo prakalboj 
begalo išgyrė Bulgariją ir 
carą Ferdinandą. Kaizeris 
pranašavo Bulgarijai pui
kius laikus.

Bulgarija po šiai karei ti
kisi atgauti visą Makedoni
ją ir šio to priedų.

- iriu.,

JAPONAI PRIEŠ 
ANGLUS.

Dalis Japonijos spaudos 
veda smarkią agitaciją prieš 
Angliją ir nurodo, kad ji y- 
ra bloga talkininkė.

Kuomet prasidėjo visa- 
svietinė karė, Japonija ma
nė, kad į kelias savaites vis
kas bus užbaigta ir talkinin
kai laimes. Dabar gi pasi
rodė, kad Anglija jokios 
spėkos neturinti. Dienraš
tis “Jamato” talpina straip- 
snį antgalviu “Pranešimas 
Anglijai”, kur aiškiai sako
ma, kad talkininkai šią karę 
tikrai pralaimės. Anglija 
ir Japonija negales ant il
giau pasilikti draugais.

Bet dalykas tame, kad 
gudrus japonų politikieriai 
mato, jog Anglija gali su
drausti Japoniją nuo šeimi
ninkavimo Chinijoj;tuo tar
pu, Japonijos tikslu yra ga
lutinai užgrobti Chiniją.

Japonijos imperialistai 
supranta, kad jiems šioje 
karėje reikia ką nors dau
giau gauti, negu jie gavo. 
Japonijos valdžia nedrau
džia laikraščiams rašyti 
prieš Angliją.

Austrų kariumenė Juod
kalnijoj veikia. Generolas 
Koevess su savo armija 
drožia ant Antivari.

Juodkalnijos . sostapylė 
perkelta Francijon į miestą 
Lyon. Taigi, Francijoj ’ 
bar randasi Belgijos 
Juodkalnijos valdžios.

da- 
ir

PRAŠO PAGELBOS.
Juodkalnijos karalius Mi 

kalėjus kreipėsi prie talki 
rinku,rinkli, prašydamas tuojaus 
suteikti tai nelaimingai ša
trai pagalbos. Talkininkai 
turi padėti, jeigu jie nenori, 

i kad Juodkalnija būtų visiš-. 
•kai sunaikinta,

ITALUOS MINISTERIS,.
Pirmasai Italijos ministe-

reneijoj, nurodo, jog ši karo 
dar negreit, pasibaigsianti ir

daugiausia kantrumo, 
tik, ministeris mano,

K A R A L11J S SKUNDŽIAS I 
AMERIKAI.

tanti nas skundžiasi Ameri
kos visuomenei ant anglų ir 
Prancūzų. Jisai nu rodo,kad 
talkininkai užėmė Graikijai

Karalius sakosi neinąs nei 
už vokiečius, nei už talki
ninkus. Jam tik rupi pačios 
Graikijos gerove.

JAPONAI MEX1KOJE?
“The World” gavo tele-

Pinal kalnuose randasi 
kempėse apie 300 japomi ka
reivių. T_. 
mylių nuo 
žiaus.

Kaip ten 
dar niekas 
gandas, kad ir daugiau to
kių japoniškų liogerių yra 
pi etinėj Californijoj. Japo
nai būk tai norį užimti tą 
dalį Californijos.

Mexikos valdžia taip-pat 
tuomi yra susirūpinusi. Ji 
sakosi, pradės tyrinėjimą,ar 
taip ištikrųjų yra.

Pa vieta randasi 20
Amerikos rube-

ištik rujų yra, 
nežino, bet eina

SOCIALISTŲ DEPUTACI
JA PAS PREZIDENTĄ.

! 25 d.sausio Socialistų Par- 
Senelė Jones sutaikė A- tijos deputacija, susidedanti 

menkos mainierių konvenci- iš Hillquito, J. Maurerio, ir 
jos narius, kurie jau buvo E. Dėbso vyks pas preziden- 
bepradedą pykties. Ji liepė tą Suvienytų Valstijų ir at- 
jiems būti vienybėj ir dele- kreips jo atydą į kongres- 
gatai paklausė. Senelė Jo- mano Meyerio Londono re- 
nes dalyvauja kiekvienoj žolinei ją, reikalaujančią tai- 
mainierių konvencijoj. įbos.

ESME

ko s.

AUSTRAI NEPASK AN DI
NŲ “PERSIA”.

Austrų valdžia informavo 
Amerikos ambasadorių 
Viennoje F. C. Penfieldą, 
jog tai ne austrų submarina 
lorpedavusi lai va “Persia”. 
Austrija todėl už torpedavi-

helmas, sako, per Mažeikius 
atvažiavęs Mintaujon lap
kričio 4 d. rytą visai nelau
kiamas. Net ir generolas 
Beievas apie jo atvažiavimą 
nieko nežinojęs, ir nebuvęs 
tuotarpu Mintaujoj. Jį Vil
helmas pasišaukęs net nuo 
Dvinsko, kurBelovas darba
vęsis prie žiemos apsikasi- 
mo darbų. Iš stoties Vil
helmas nuvykęs miestan ir 
apsilankęs Rygos fronto ar
mijos štabe ir teiravęsis a- 
pie jos veikimą. Kada Min-

SUNAIKINTA 163 ŽĖGLL 
NIAI LAIVAI.

Rusų mininkai, sulyg rusų 
oficialio pranešimo, sunaiki
no Anatolijos pakrašty 163 
/eglinius laivus, prideran
čius Turkijai. 73 laivai ve
žė provizijas dėl kariume- 
nės.

SAKO, RUSAI SURENGĖ 
ŽORESO UŽMUŠIMĄ.
Žoreso užmušimas buvo 

suplenuotas Rusijos val
džios. Tokis pranešimas 
atėjo iš Lozanos, Šveicarija; 
Rusija bijojusi, kad Žore- 
sas nepadarytų įspūdžio sa
vo autoritetu ant valdžios. 
I laikraščiai spausdi na

mą negalinti imti jokios at- atvažiavo Belovas,
o o d TYl C! ’ ” “ ” ”~ — •w' — —-■ — —

Prancūzai ir anglai sako-
si todėl užėmę Graikijos ......... ”
salą Korfu, kad tonais buvu
si baza vokiečių ir austrų 
submarinų, veikusių Vidur
žemio jūroje.

š VEDI JOS KA RALI A US 
PRAKALBA, 

Londonas. — 
parlamentą, karalius Gusta
vas pasakė smarkią prakai

PULKININKAS HOUSE 
BERLYNE.

Berlynas. — Prezidento 
Wilsono specialia pasiunti
nys pulkininkas House da- 

,x , bar randasi Berlyne. Jisai,
straipsnius apie tai, kaip ru- apsistojo pas Amerikos am- 
sų slaptos policijos virširim- basadonu Gerardą.
kas vykų į Paryžių, kad pri- 

Atveriant rengus Žoreso užmušimą.
Tik vargiai tam viskam 

galima tikėti.

kas vykų į Paryžių, kad pri-

Vilhelmas leidosi Doles link 
-------- čia 

Graiidios -Ps apžiūrėjęs kariumenę ir
• įsakęs Rygą paimti, nors tai 
kažinkiek atsieitų, iki pava
sario 1916 m.: “Maho ore
liai, karės narsuoliai, tiktai 
dar truputį pasistengkite ir 
tikslas bus atsiektas. Kada 
Dauguvą pereisime, tada 
pergalėtojais eisime ramy
bės keliu”. Taip Vilhelmas 
baigęs kalbėti. Paskui jis 

Igailinęsis, kad neteko maty- 
ties su karingais Tukumo 
gynėjais. Vakare vėl išva
žiavo Mintaujon. Tą pačią 

I diena Vilius išvažiavo per

i

kad tai lyginai tie žmonės, į

4$

bai ninku tapo

PERSIJOJE

i#

5

SUPYKO ANT ITALŲ.
Juodkalnijos karalienė 

Milena nei neapsistojo Ry
me pas savo dukterį Italijos

zYngnjos ministerial: Asquith ir Lloyd George 
Asquith vėl nusiskundė, kad Anglijos ammunicijos dirb
tuvėse trūksta darbininkų. ____ - ....

.■

18 MEXIKOS RAZBAI- 
NLNKŲ UŽMUŠTA.

]8 Vilios raz-‘§iaufius Dvinskan ir sušuti
nu žudyta ' ’ ~ ........ "jvo su Ilindenburgti.

(kurie dalyvavo amerikiečių! Rygos darbininkai kitų 
kerdynėse Santa Ysabel. miestų fabrikuose gauna 

--------------  i greit darba ir noriai esti 
BOMBARDAVO BULGA- 'priimami. Petrapily Rygos 

RIJOS UOSTĄ. ' daibininkus skaito pavyz- 
•Sofia.-—Talkininkų laivy- dingais, nes jie moka atlikti

kurna, yra du rūstesni ir la
binus išsilavinę už čiabuvius 
darbininkus. 'Piktai pasta- 

• ruoju laiku sunkinus galima 
gauti darbą Petrapily, nes 

'jau perdaug čia privažiavo 
pilio fabri- 
dabar dirba

užsidegė laivas.
Norvegų laivas Sygr 

kinis išplaukė iš New Yor-(kuose daug 
ko, gabendamas karės reik-(mergaičių iš Rygos, ypatin- 
menų Rusijos valdžiai i VIa- gai fabrikuose dirbančiuose 
divostoką, užsidegė kaip tik kares reikalams. Tačiaus 

e iš uosto. užmokestis nevisuomet esti
a tuojautės sugrįžo geresnis, negu Rvgoje. Ge- 
Manoma, kad čia vėl rai sekasi Petrapily inote- 
darbas teutoniškų a- riškosioms parikmacherėms* 

gentį). i kurių čia lig šiol nebūdavo.
-- Dabar Petrapily atsirado 

naujas a m a tas—mo te ri škos 
Rusai praneša ir apie pa- plaukų taisytojos, ir net 

sisekimus Persijoje. Mies-j skutėjos. Abelnai, Rygos 
telis Saltanabad esąs jau darbininkai ir darbininkės 
rusų rankose.-------------------I svetur gauna geresnes vie-

Kita rusų kariuinenės ko-1tas, nes geriaus moka dar
iniui eina ant Kermanšah, bą, esti sąžiningesnės ir la- 
150 mylių į rytus nuo Kut- biaus apsišvietusius. Lietu* 
el-Amara, kur turku kariu- 
menė yra apsiautus! anglus.

Petrograde labai nudžiu
gę dėl rusų laimėjimų Kau
kaze ir Persijoje.

viai ir lietuvaitės savo blai
vumu ir dora žymiai augš- 
čiaus stovi už čiabuvius pet- 
rapiliečius rusus, todėl no
riai esti samdomi. Taigi už
laikyki m ir toiiaus sa
vo dorą, o jinai atneš mums, 
netikt amžiną laimę, bet it 
naudą kasdieniniame gyv>» 
nime, >



HlWH q^IWIT1 <Wi IWn^yVWRWffW'. w* :̂ > »WI|' '• WWW^MWIIRPWR

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Jersey City, N. J., lietuvių 

Ūkėsų Kliubas verstinai 
verčia savo narius tapti šios 
šalies piliečiais.

Pavyzdys kitiems kliu- 
bams.

Socialistų Partija neturės 
šiais metais visuotino su
važiavimo—toks nutarimas 
partijos narių didžiumos. 
Reikia apgailėti tų nutari
mų, nes suvažiavimas buvo 
įtyn reikalingas. Šiais me
tais rinkimai S. V. preziden
to. Suvažiavimas būtų da
vęs didesnį impulsų partijos 
veikimui agitacijos lauke. 
Antra vertus, partijai būti
nai reikėjo nustatyt savo 
aiškių pažiūrų, kaip atsineš
ti į tokios rųšies agitato
rius, kaip Ch. Edw. Russell 
ir išdalies Lunn. Pastaruo
ju laiku dalis socialistų 
spaudos, ypač New York 
(•all, stengiasi sušvelnint į- 
spūdį, kokį padare Russellio 
karingoji agitacija. Drg. 
J. Wanhoppe ragina suteik
ti tokiems žmonėms, kaip 
Ch. Ed. Russell, laisvę nuo
monės... kad jie galėtų de
lno ralizuot partijos visuo
menę.

Soc. mokslo laikraštis 
“The New Review” praneša, 
jog francūzai ir vokiečiai 
socialistai tarptautiečiai 
greitu laiku pradės leisti 
žurnalų vokiečių ir francū- 
zų kalbomis. Tame žurnale 
bendradarbiaus Lenin, Bo- 
urderon, A. Pannekoek, R. 
Luxemburg, F. Mehring, 
Lazzari ir kiti. Tų rašytojų 
straipsniai bus verčiami ir 
anglų kalbon ir talpinami 
“The New Review”, kuris 
prisilaiko internacionalistiš- 
kos pozicijos.

Nuo vasario mėnesio “The 
New Review” iš dukart mė
nesinio vėlei pataps mėnesi
niu. '

“VIEN. LIETUVNINKŲ”.
“Vienybei Lietuvninkų” 

nepatiko mūsų pastaba apie 
“Tėvynės” partyviškumą. 
Ji, “Vien. Liet.”, mananti, 
kad “Tėv.” galinti būti or
ganu naujos partijos. Pa
žiūrėsim, kas iš to išeis.

Jeigu “Tėvynė” būtij pa
siuntusi suvažiaviman ko
respondentų ar korespon
dentus—nieko nebūtume sa
kę. Sąjungos Centro žmo
nės buvo nuėję pasiklausyti, 
kas jame dedasi. Jie nepri
sidėjo prie naujos partijos. 
Jiems ir j galva neatėjo ta 
mintis.

Kad p. Živatkauskas daly
vavo tame suvažiavime, męs 
nežinojom, rašydami pasta
ba. Dabar žinosime ir jei
gu pasirodys, kad jisai yra 
narys naujos partijos, tai 
dalykas bus plačiau apkal
bėtas. Dviem dievam nega
lima tarnauti.

“Vien. Liet.” smarkiai ba
ra “Laisvę”, kodėl ši nuro
dė, prie kokio doros išgve ri
mo veda mūsų žmones tėvo 
Fabijono agitacija. Męs 
citavom ir kunigų išleistų 
knygutę, šaukiančią prie 
mobilizacijos, nurodėm į 
tvirkinančia įtekmę vyčių 
prakalbų, nurodėm į Simp- 
sono fanatikų darbus. Ir 
visgi “V. L.” peikia ne fa
natikus, ne tų jų purvinų a- 
gitacijų, bet “Laisvę”, kuri 
pavadino “Darbininkų” gel- 
tonlapiu (geltona spalva — 
tai popiežiška spalva), o p. 
Kemešį general-gubernato- 
rium. Bet tuos, kurie skel
bia mobilizacijas ir rengia 
kariumenę—kaipgi juos va
dint?

Iš to matyti, kad “V. L.” 
vistik daugiau pritaria kle
rikalams.

APIE VIENYBĘ...
Dabar madoje kalbėti a- 

pie vienybę. Apie ją kalba 
mitinguose, laikraščiuose, 
redakcijose, ant gatvių, prie 
stiklo alaus; kalba visi, kas 
tik nori pasirodyt esąs bė

gančių reikalų kurse. Apie 
vienybę kalba čia, Amerikoj, 
ją garbina Lietuvoj, Rusi
joj. Didžiausiais vienybės 
meisteriais dedasi mūsų kle
rikalai.

Dėl pavyzdžio paimsime 
“Lietuvių Balsų” (p. M. Yčo 
organų) ir “Rygos Garsų” 
(kun. J. Tumo pusdienraš- 
tį.) Tuodu laikraščiu šaukia 
vienvbėn po katalikystės ir 
tautiškumo pastoge. Ir ta 
jų agitacija už vienybę neat
skiriamai susirišo su agita
cija už klerikalų hegemoni
jų. Jie neapkenčia kitaip 
manančių žmonių, kiša 
jiems koja ant kiekvieno 
žingsnio.

Įsidėmėkit. Petrogrado 
lietuviai pirmeiviai sumanė 
išleidinėt “Naująją Lietu
va”, kurios redaktorium 
naši rašo dūmietis M. Januš
kevičius.

“Rygos Garsas” jau palei
do savo kurtus ir liepė jiems 
vyti pirmeivius į pelkes. 
“Rygos Garsas” jau diskre
dituoja jam netinkamą laik
raštį, jau lygina jį su žydais 
ir kuo kitu, jau išanksto 
plepa apie jo nenaudingu
mą.

Įsivyravę klerikalai nori, 
kad viskas būtų po jų kont
role ir tiktai tokia vienybė 
jų skelbiama ir paturima.

Tų pabojo ir “Socialdemo
kratas”, L. S. D. P. Užsienio 
Biuro organas, kuris penk
tame savo numery rašo:

“Lietuvių buržuazija 
turi galingų įrankį žmo
nėms savo rankose laiky
ti: tai yra klerikalų šel
piamoji draugija, kuri 
taip puikiai padeda jai va
lyt reakcijini savo dar
bą”.
Klerikalų šelpiamoji drau

gija ir jos organas “Liet. 
Balsas” yra aiškiai klerika- 
liškos politikos išreiškėjais. 
Tos draugijos mokyklose 
viešpatauja klerikaljška 
dvasia ir jeigu kas prieš tai 
išdrįsta prasitarti, tuomet 
visi reakcijos tarnai nesavo 
balsu šaukia apie vienybės 
griovimų.

Išeina sulyg tos hotentotų 
doros: jeigu aš tavo pačią 
pasisavinu—tai gerai, tai 
dora 1

$10,000,000 ANT REVO
LIUCIJOS.

Klerikališki katalikai nė
ra principialiais revoliucijos 
priešais. Jie stoja už revo
liuciją, jeigu revoliucija 
naudinga “šventos” bažny
čios sustiprinimui.

Niekam nėra sek re tas,kad 
Amerikos klerikalai ir mo
raliai ir materialiai remia 
k o n t r e v o Ii uc i j i n į j u dė j i m a 

' Mexikoje. Mexikai reikia 
tokių žmonių, kaip Porfirio 
Diaz—dar visai neseniai pa
sakė mū^ų katalikų galvi- 
nis, Baltimorės Gibbons.Męs 
žinome, kad juodoji spėka 
rėmė tyrona Diazą, taip ly
giai, kaip ji rėmė neseniai 
mirusį banditų Huertą. A- 
merikos klerikalai panaudo
ja visą įtekmę, kad savotiš
kai informavus mūsų val
džią apie Mexikos dalykus.

Katalikų klerikalai, susi
dėję su Hearsto didlapiais, 
siundo amerikiečius prieš 
Mexikos konstitucijinę val
džią. Jie šaukia, kad Mexi
kos valdžia bedieviška, bet 
atsako jiems New York 
Call:

“Klausimai, kurie su
skaldė mexikiečius į parti
jų partijėles, yra socia
liai ir ekonominiai klausi
mai. Jie tiek bendro turi 
su religija, kiek ir su te
orijom chemiško synte- 
zio”.
Mexikos konstitucionalis- 

tai ir revoliucijonieriai, gy
venanti Suvienytose Valsti
jose, rengiasi išleisti didelę 
informacijų knygą ir jie sa
ko turį faktų, jog Amerikos 
katalikai renka $10,000.000, 
kad sukėlus naują revoliuci
ją Mexikoj.

DAR DeL A. JANULAI
ČIO LAIŠKO.

“Dilgėlės” rašo:
“Laisvė” (N3) rašo vėl 

apie A. Janulaičio laišką 
į “Dilgėlių” redakciją, dūlio atskaita už gruodžio 
Turbūt pasidrąšinus kitais' mėn. 1915 m. parodo, jog tą

' ” ................ ’v mėnesį aukų įplaukė $230. , 1Iluoų wu/a<u, MUVV1
Staptelėkit ir pagalvokit! Brooklyno Seime—darbuo- 

Bčgyje vieno menesio de- ties nukentėjusiai Lietuvai 
šimts tūkstančių progresy- —nėra tuštaus egojizmo žo- 
viškų Amerikos lietuvių su- džiai—tai mes turime išpil- 
dėjo savo broliams . gelbėti dyti tą savo prižadą. Kartą 
tik tuos kelis šimtelius. (pasiėmę kokio nors darbo 

dirbti, turime jį dabąigti 
arba užleisti vietą tiems, ku
rie nori dirbti.

soc. laikraščiais, ji jau iš
važiuoja paprastu savo 
žodžių smarkumu. Ten 
yra jau ir “renegatai”, ir 
Kuzma su savo taktika,ir 
kiti prilyginimai. Bet pas
kui sako, kad, girdi, Ja
nulaičio męs nestatom ant 
vienos lentos su Kuzma. 
Tai, rodos, kam da rašyt 
tokį straipsnį su tais pri
lyginimais?”
“Laisves” straipsnis prieš 

A. Janulaitį buvo parašytas 
atsargiam tone. Męs nu ro
dom, kad advokatas A. J., 
piešdamas vienybę, patsai 
kaip tik priešingai elgiasi; 
męs išreiškėm nusistebėji
mą, kaip tai Vilniaus socia
listai susitarė su klerikalais, 
praeidami pro pirmeivius. 
Nesuklydome paminėję ir 
icnegatą Kuzmą. Jeigu 
“Dilgėles” mano, kad jis ne 
renegatas, tai kaip jį va
dint?

Dabar “Dilgėlių” drau
gams reikės atkreipti savo 
malonią atydą į V. Kapsu
ko straipsnį prieš A. Janu
laitį, tūpusį “Kovoje”. Ten 
žodžių smarkumas dešimte
riopai augščiau pašokęs, ne
gu atsargiame “Laisvės” 
straipsnyje.

Jeigu “Dilgeles” ’ užgiria 
adv. A. Janulaičio vienybės 
receptus (burgfrieden!), tai 
kodėl jos liepia šluot iš In
ternacionalo tautiškos vie
nybes pasekėjus, visus tuos 
Heines, Zudekumus, Herves 
ir kitus? Tai daugiau, ne
gu nenuoseklu.

Męs gi elgiamės nuosek
liai: burgfriedeno (tautiš
kos vienybės) pasekėjus 
męs peikiame, nepaisydami 
ar jie vokiečiai, ar francū
zai ar lietuviai.

KO VERTI POLITIŠKI 
PRIŽADAI?

Demokratų partija laike 
savo konvencijos 1912 me
tais, Baltimore, Md., pada
re nutarimų, kad preziden- 

tarnauti tiktai vieną termi
ną (4 metus). Demokratų 
konvencijos nuomone, prie 
Suvienytų Valstijų konstitu
cijos reiktų padaryti vieną 
prezidentavimo terminą už- 
giriančią pataisą. Demokra
tu konvencija davė įsakymą 
savo kandidatui į preziden
tus laikyties to principo. 
Kaip žinoma, tuo kandidatu 
buvo dabartinis prezidentas 
Wilsonas.

Sulyg šito prižado demo
kratų konvencijos jos kan
didatas į prezidentus, kuris 
vėliau tapo prezidentu,nega
li antru sykiu vary ties ant 
prezidento, kuomet šiais 
metais užsibaigs jo prezi
dentavimo terminas.

Demokratiškos partijos 
platforma surišo rankas p. 
Wilsonui, todėl kad jisai bu
vo išrinktas, pasiremiant 
tos platformas principais. 
Rodosi, Wilsonas negalėjo 
mainyti savo žodžio.

Bet Wilsonas dabar jau 
kitokia žmogus, negu jis bu
vo Baltimorės konvencijos 
laikais. Tuomet dar jis bu
vo politiškas romantikas, 
tuomet dar jisai kalbėjo a- 
pie new “freedom” (naują 
liuosybę).

Bet jau pradžioje 1913 
metų savo laiške Palmeriui 
Wilsonas išsireiškė toje 
prasmėje, kad demokratų 
nutarimui jisai nepritaria. 
Jau tuomet, matyties, jisai 
spekuliavo siūlyties į prezi
dentus ant antro termino. 
Dabar Wilsonas jau nė ne
užsimena apie Baltimorės 
tarimus. Jisai pasirodė to
kiu jau pigiu politikierium, 
kaip ir didelė dauguma de
mokratų ir republikoiių po
litikierių. _ 4

LAISVE

Taiikikomęsdasigyvenom!
Reikale Lietuvos Šelpimo Fondo

Tai iki ko męs dasigyve- 
nom!

Lietuvos Šelpimo Fondo 
finansų sekretoriaus T.Dun- 
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mėnesį aukų įplaukė $230.

tik tuos kelis šimtelius.
Nėra ką sakyti, puikiai gi 

męs užbaigėm pereitus me
tus!

Darbai eina taip, kaip re
tai kada eidavo. Bedarbių 
veik nesimato. Kiekvienas 
žmogus yra prie pinigo.

Klerikalai duoda mums 
pavyzdį. Štai tik vienose 
prakalbose, kur kalbėjo p. S. 
Šimkus, Rochesterio kleri
kalai ir klerikališki tauti
ninkai sumetė suvirs du 
šimtu dolerių.

Klerikalai perivienas pra
kalbas parode tokį jau duos- 
numą, kokį parodė dešimtįs 
tūkstančių progresyviškų 
žmonių visoje plačioje Ame
rikoje bėgyje ištiso mėne
sio !!

Čia yra kuo susirūpinti. 
Lengvai nušvilpti ant to 
persergėjimo būtų lygu be
gėdiškam kvatojimui, kuo
met artymas pagelbos šau
kiasi.

Kuomet klerikalai mobili
zuoja savo spėkas ir išnau
doja kiekvieną poziciją sa
vo įtekmei sustiprinti, męs 
apskelbėm neoficialę demo
bilizaciją ir atsisakome ur
mu veikti. Męs, socialistai 
ir radikalai, pasuojam tada, 
kada mums ypačiai reikia 
parodyt sumanumą ir ener
giją

Neseniai “Laisvė” jau nu
rodė Lietuvos Šelpimo Fon
do Komitetui, kad jisai apsi
žiūrėtų ir, laiku susigriebęs, 
stvertųsi darbo, pasikvies
damas talkon vietos komite
tus. Mūsų persergėjimas 
buvo kaip tik į laiką. Gruo
dis pasirodė dar blogesnis, 
negu buvo lapkritys ir jeigu 
sausio mėnesį bus padarytas 
toksai jau regresas, tuomet 
Lietuvos Šelpimo Fondo Ko
mitetas galės pasiimti vaka- 
ciją!

“Laisvėje” tūpusį straips
nį atkartojo ir “Naujienos”. 
Rodosi, jeigu du labai įtek
mingi laikraščiai atsiliepė 
taip svarbiu klausimu ir ra
ginto ragino L. Š. F. valdy
bą labiau pradėti veikti, tai 
Fondo viršininkai turėjo 
priimti tas pastabas didelėn 
atydon. Jie privalėjo atsi
liepti savo išaiškinimais ir 
sumanymais. - Jie privalėjo 

šiol ir kaip jie mano ateity
je veikti.

Tačiaus nei vienas L. š. F. 
viršininkas neatsiliepė ir to
dėl męs klausiame:

Kur yra L. š. F. preziden
tas Kazimieras Gugis?

Kur yra vice-prezidentas
S. Mankus?

Kur yra susinėsimų sek
retoriai M. M. Rice-Herman 
ir J. Neviackas?

Kur yra f in. sekretoriai
T. Dundulis ir J. Stasiulevi
čius?

Kur yra iždininkas K.Šid- 
lauskas?

Kur yra ir ką veikia iždo 
globėjai ?

Jeigu dar ne metas pabus
ti ir atsiliepti, tai kuomet 
išauš tas palaimintas ryto- 
jus!?

Męs tvirtinant, kad pasta
ruosius kelis mėnesius męs 
nepatemijom nei vieno pra
nešimo—paraginimo visuo
menei rinkti aukas. Agita
cija tarpe svetimtaučių vi
siškai apleista. Daugelis 
vietos komitetų nieko nevei
kia ir centro valdyba neturi 
su jais ryšių. Centro valdy
ba nepalaiko jokių ryšių su 
mūsų spauda.

Męs antru kartu atsilie- 
piam šiuo klausimu. Męs 

kaistam iš gėdos, kad mūsų 
progresyviškas Fondas per 
visų mėnesį tiek aukų surin
ko, kiek tūlo miesto klerika
lai per vienas prakalbas su
rinko.

Jeigu mūsų žodžiai, duoti 

mažų vaikų benas iš 60 ypa- Dūmos atstovas drg. .Lom- 
tų pasveikino angliakasių tatidze. Jis 1907 metis sy

kiu su kitais antrosios Dū
mos atstovais tapo nuteis
tas j katorgą ir ten užbaigė 
savo gyvenimą. Ar tai ga
lima įsivaizdinti, kiek jis 

Lietuvių Socialistų laik- esiraoos turėjo nernešti varpo tiek
(John White, unijos prezi-'koko išbūdamas katorgoj? 

. Pasveikinimo pra-bP kruvinojo caro valdžia 
kalbas palakė kelių lygiai ’ nukankino ir kankino pa- 
unijų delegatai. Kalbėjo bmgvėle per aštuonis me- 
senasis ir dabartinis miesto i tus. Draugas Lomtatidze 
majorai, kalbėjo ir tūlos ku-|katorgoj gavo tuberkuliozą 
nigas, bet geriausia j 
ant delegatų padarė vietoj 
teisdarys, kuris prasitarė, 
jog iš 40,000 bylu neturėięj 
nei vienos mainieriu bylos

raščiai sakosi turį mažiuj i
mažiausia 30,000 skaitytojų. 
Tai yra armija susipratusių 
žmonių.

Lietuvos šelpimo Fondas 
veik per pusantrų metų su
rinko tik $12,000.

Ant kiekvieno socialistiš- 
ko laikraščio skaitytojo ne
išpuola nei po 50 centų.

Ką jūs ant to pasakysit?
Mums rodosi, kad jau blo

giau ir būti negali.

Kiekvicnas Lietuvos šel
pimo Fondo vietos komite
tas prašomas apsvarstyti 
viršuj pakeltus klausimus ir 
pagalvoti, kas reikia daryti, 
kad pataisius dalykų stovį.

KĄ KITI FONDAI VEI
KIA?

Pereitais, 1915 metais,Žy
dų Šelpimo Fondas pasiun
tė saviškiams sušelpti dau
giau negu pusantro miliono 
dolerių.

Šiais metais žydai mano 
surinkti daugiau, negu pen
kis milionus. Žinoma, męs 
negalim susilygint su žy
dais, bet visgi męs galim 
daug daugiau padaryti, ne

Iš laikraščių
“Brooklyn Eagle” klau

sia: jeigu Austro Germani- 
ja tik per 17 menesių priver
tė pasiduot Juodkalniją, tai 
Kick laiko ims, kolei ji pri
vers pasiduoti Angliją?

D u ruoš ilgas laikas.

“Magdcburger Volkss- 
tinime” (vokiečių soc.-dem. 
lai kr.) sako: “pereitais me
tais tapo užkariauta tris 
spėkos: Belgija, Serbija ir 
Vokietijos socialdemokrati-

Taip, ir socialdemokrati
ja, tik ačiū dievui, ne visa, 
o tik jos dalis.

“Dva Groszo” Varšavoje 
išeinantis endekiškas švilpu
kas ėjo už rusus, kol Lenki
joj buvo Nikolai Nikola ie- 
vič. bet kaip greit Lenkiją 
užėmė vokiečiai. “Dva Gro
sze” pradėjo galvą guldyt 
už kaizerį.

Tai jums pazyzdys tau
tiškos etikos!

“The New Renublic” juo
kiasi iš tų tyrinėjimo komi
sijų, kurios dabar Youngs- 
towne. Pirmą savaitę jos 
ūžia labai smarkiai, antrų 

vaitę apie jąs nieko negirdė
ti.

Reikėtų nuolatinio autori- 
tetiško tribunalo.

re-“Milwaukee Leader” 
daktorius E. Untermann vis 
dar nesutinka su S. P. nu
tarimu pasiųsti 3 delegatus 
pas prezidentą, kad parė
mus Mevero Londono taikos 
rezoliuciją.

Bet Soc. Partija jau ne 
pirmu sykiu siunčia delega
ciją pas prezidentą, 
minkime W. 
streiko laikus,

Iš mainierių kon
vencijos.

(Nuo mūsų korespondento).

Indianapolis, Ind.—18 d. 
sausio čia atsivėrė konven
cija United Mine Workers 
of America. Delegatų su
važiavo kaip iš kietųjų ang
lių, taip ir iš minkštųjų a- 

• pie 12 šimtų (anglų spauda 
jau paskelbė, kad delegatų 
yra 15 šimtų—tiek tai vė
liau suvažiuos).

Delegatams suėjus į Tan- 
linson svetainę ryte 9:30

i unijos delegatus. Tas benas 
buvo susidaręs iš narių lai
kraščių pardavėjų unijos. 
Muzika padarė ant delegatų 
labai puikų ūpų. Kelis sy- 

s pasirodė ant estrados

Viršininkams užėmus sa
vo vietąs, buvo nutraukia-

Pirmoji sesija užsidarė 11: 
15. Antroji sesija atsidarė 
1 vai. po pieta. Antroji 
sesija buvo karšta. J. White, 
prezidentas, F. J. Hayes, vi- 
ce-prezidentas ir W. Green, 
generalis sekretorius išdavė 
savo raportus.

19 d. sausio išrinkta Wa
ge Scale Committe, kurios 
prezidentu paskirta Van 
Bittner iš vakarines Penn- 
sylvanijos.

Konvencijoj yra ir lietu
viu mainieriu.

Prezidentas White ir sek
retorius Green žiūri labai 
optimistiškai į ateitį. Jie 
nurodo, kad Amerikoj da
bar gana geri laikai ir todėl 
mainieriai gali reikalauti 
geresnių algų.

Adolfas Germer, delega
tas iš Mount Olive. Illinois, 
smarkiai užsipuolė ant 
White už nelegališką pinigų 
švaistymą.

20 d. sausio Wage Scale 
komisija labai smarkiai dir
bo. Nuo jos nutarimų daug 
kas priklauso, bet ginčai dėl 
Germerio užmetimu, kad pi
nigai mėtomi be kontroles, 
nepasibaigė. Didžiuma 
konvencijos nepritaria Ger- 
meriui.

Senelė Jones visus sutai- 

pasakė: “Boys, listen to nio- 
thcr.let mother talk to you”. 
Ji liepė visiems susitaikini 
ir paduoti vieni kitiems ran-

ATSIMINIMAS.
1905 metų ruduo. Aš 

tuomet gyvenau dar tolinus 
nuo Lietuvos, nei dabar, bet 
nuolat galėjau susižinoti su 
su ja. “Vilniaus Žinios” kas
dien atsilankydavo. Lap
kričio men. jos atnešė kvies
lį į lietuvių suvažiavimą. 
Užstojo lapkr. 21 d., kad ir 
negalėjau išpildyti savo 
troškimo—paukščiu nulėkti 
tai bent telegrama galėjau 
pasiekti saviškius. — Ne
kantriai laukiau tos dienos, 
kada gausiu “Vilniaus Ži
nių” numerius, kuriuose bus 
aprašyti suvažiavimo posė
džiai: kalbos, ginčai, nuta
rimai.—Kankino baimė ir a- 
bejonė, ar gerai eis posė
džiai, ar kas neatsitiks. Juk 
tat pirmasai mūsų viešas di
delis susirinkimas! Ir koks 
džiaugspias skaityti suva
žiavimo aprašymą! Geras 
buvo istorijos momentas. 
Smagu ir malonu atsiminti 
tokios gyvenimo valandos! 
Tie atsiminimai stiprina 

Atsi- dvasią šių dienų baisioms 
Virginijos nelaimėms kęsti.

(IŠ “L. Balso”)

Atminčiai draug 
Lomtatidze.

Męs, gyvenadami toli nuc 
savo tėvynės ir būdami veik 
visai atskirti, visai negalime 
nersistyti, kas ten dedasi. 
Tiesa, dabar daug rašoma 
ir kalbama apie tuos vargus, 
kuriuos pagimdė karės, bet 
veik nieko nerašoma apie tų 
vargus, kurie kovojo ir ko
voja už žmonijos gerovę.

Pabaigoj lapkričio mėne
sio užbaigė savo vargingo 
gyvenimo dienas antrosios

įspūdį | ir nuo jo mirė. Pastaruoju 
■laiku, kada jis visai silpnas 
i buvo, valdžia nugabeno į 
! Saratovo katorgos kalėjimo 
' Ūe’onbuti,kuriame jis ir nėr 
priskyrė su retežiais, užc 
tais caro valdžios.

Draugas Lomtatidze bu
vo jaunas žmogus—34 meti 
amžiaus. Baigęs buvo tih 
pradinę mokyklą. Jau 1900 
metais, pabaigęs pradinę 
mokyklą ir turėdamas ne- 
panrasta gabumą, praėjo 
dalyvauti gruzinu socialde
mokratu laikrašty, kaino 
’ueletristas. 1902 metais jis 
ta m na tvirtu marksistu ir 
uoliai pradeda darbuotis 
tarpe darbininkų ir valstie-

Dar būnant jam jaunikai
čiu ir neprigulint nrie so
cialdemokratu partijos, val
džia buvo patraukus atsako
mybėn už politišką prasikal
ama. Mat, 1900 metais ant 
Kaukazo, Kutaiske buvo 
° ta tomas scenoj juodašim
tiškas veikalas “Kontraban- 
distai”. Kadangi minėtas 
veikalas sukelia tamsiosios . 
minios noanvkantą prieš 
žydus, tai Lomtatidze suor
ganizavo progresyviškesnę 
publiką ir laike to lošimo 
sukėlė dideli triukšmą. Val
džia jį suareštavo ir teisė, 
kaipo “politišką prasikaltė
li”. Laike teismo Lomtati
dze pasakė karštą prakalbą, 
užtariančią žydus. Teisėjai 
nusistebėjo iš jo gabumo ir 
naklausė, kokią mokslo ša
ka jis yra bailes. Kaltina
masis su pasididžiavimu at
sakė: “Pradinę mokyklą”.

Pagalinus, drg. Lomtati
dze tampa išrinktas j antra 
Dūmą ir caro valdžia, išva 
kvdama Dūma, nuteisia 
katorgom Būdamas kator
goj tangi nelenkė savo 
sprando prieš budelius, bet 
ant kiekvieno žingsnio kėlė 
protestus, per tai valdžia

Jo kūnas, paliuosuotas iš 
retežių, tapo nusiųstas ant 
Kaukazo, tėvynėn ir ten pa
laidotas. Ant jo grabo už
dėta 42 vainiku; laike laido
tuvių pasakyta keliatas pra
kalbu. Ketvirtos Dūmos 
socialdemokratų frakcija į 
laidotuves nusiuntė savo 2 
stovą drg. Čechenkelį, kun. 
pasakė prakalbą. Apart 
kitko jis pasakė:

“Ketvirtos Dūmos social
demokratų frakcija paliepė 
man varde jos ir varde de
mokratiškos visuomenės ati
duoti tau, didis kankini,pa
skutinį ačiū. Tu buvai ant
ros Dūmos šios frakcijos 
nariu ir męs tavim didžiuo
jamės. Tu su savo draugais 
ėjai tiesiu keliu ir męs da
bar sekame jūsų pėdomis”. 
Draugo Lomtatidze vargin
gam padėjime pasiliko mc 
teris ir kūdikis.

Tai taip caro bernai da^ 
buojasi, nuo kurių mūsų pa 
trio tai laukia malonybių.

dvenčioniški8A
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Iš lietuvių drutuolių 
gyvenimo.

Petras Žilinskas (Michai- 
lovas-Železnovas) šiuom lai
ku dalyvauja tarptautiška- 
rne turnamente New York o 
Manhattan Opera House, 
lenais imtynėse dalyvauja 
tokie spėkos milžinai, kaip 
Wladek Zbyszko, simpatiš
kasis amerikietis D-ras Rol
ler, pasaulio championas A- 
berg, garsusis Lurich (jis 
suvaliojo Stanislowa Zbysz
ko ir Geo. Hackenschmidtą) labai didelį kreditą.

densgesellschaft, Bern,Swit
zerland.

Rašyt reikia vokiškai. 
Reikia tik aiškiai nurodyt 
savo giminių adresus. No
rint, kad savas laiškas būtų 
pasiųstas, reikia jį įdėti į 
konventą, uždėti ant jo ad
resą, įdėti į vidurį (neužlipi
nant) internacionalę štampą 
už 6 centus. Tą viską neuž
lipi n t, tik sudėt j kitą dides
nį konventą, ant kurio uždė
ti viršminėtos Šveicarijos 
draugijos adresas.

Šveicarijos lietuviai kuni
gai įkūrė informacijų ir pi
nigų siuntimo draugiją: Ad
resas Rev. A. Steponavičius, 
Albertinum, Fribourg, Svvit- 
zeri-ind.

Jeigu jūs manote, kad jū
sų ariynneji liko po vokie
čiai^. ra«vk'to š’taip: Ger
many—Berlin, U. S. General 
t onsulat. An die Keiserli- 
che Polizei Direktion Tilzit, 
Ostp.

Der ergebenst Unterzei- 
chnete bittet die Keiserliche
Polizei — Direktion ihm bei 
der Ermittelung seiner An- 
gehoerigen u nd z war 
m ei ne... Eite r (tėvai) Bru
der (brolis), Schwester (se
suo) Schwieger(švogeris)— 
svainis) behilflich zu sein.

ir šiuomi laiku kumščiuojasi 
Brooklyno Broadway Spor
ting Club. New Yorko 
“Globe” sporto skyriaus re
daktorius sako, kad nors J. 
Čepulionį ’ 
bet jisai yra 
can”. J. Čepulionis seniau Kreis.... 

buvo New Castle, Pa., mai- Gouvern.... _____ _
meris, o dabar jisai garsus .tauen gewohnt und habe ich 
visoj Amerikoj ir to sporto i Ausbruch dės Krieges 
žinovai atiduoda Čepuliomui 1Aichts mehr von meinen

• . Jisai Amrehoerigen Versuche zu

vadina lietuviu, p)įe Genannten haben in 
a real amen-, porf (kaimo vardas, 

(apskričio vardas) 
.... (gubernijos) Li

Jisai Angehoerigen Versuche
ir Strangler Lewis (drutuo- yra vidutinės svaros čampi- (jeren Ermittelung blieben

onas ir didelis Amerikos pu- fnichtlos 
blikos favoritas. J. Čepulio
nis dar negali įveikti Mc-1 x

°-V. su kuriuo jisai dabar gehenst bitten nach dem zjHiMincn Iz via Ir H n e e
( v eroliebe der Familie... 
I (vardas ir pavardė) Nach- 
.forschungen ausstellen un 
'deren Resultat mir durch 
Vermittelung desKeiserliche 
Deutschen Konsulat hier- 
selbst mitteilen zu wollen.

Hochachtungsvoll (pasi
rašyti savo vardas ir pavar
dė ir padėti pilnas Ameri
kos adresas).

lis iš Kentucky). Mūsiškis 
P. Žilinskas užima jų tarpe 
žymią vietą. Jį vadina ir a- 
fišose garsina, kaipo 
“human spring” (žmogus 
sprenžina). Iš visų drūtuo- 
lių P. Žilinskas patsai augs- gių, kad nabagas vos bepa- j 
čiausias. Tai stačiai milži- eina.
niška figūra. i Chip mano tuojaus vykti

—Kaip jums patinka A- į Australiją ir įgyti pasaulio 
merika? — paklausiau. jčampiono titulą. Gal būti 

—Nieko sau. Vasarą sma- jam tai ir pasiseks.
giai pasivažinėjau. Buvau I Chip labai mažai ryšių 
tarp tautiško j parodoj, Flo- teturi su lietuviais, bet šiaip 
ridoj, net Cuboj. Nuo 2 d. jisai labai linksmas vaiki- 
spalių iki 3 d. gruodžio bu- nas.
vau Montreal, Canada, par-1 Nėra tos dienos, kad ang- 
kviestas Canadian Athletic lų dienraščiai neminėtų apie 
Club. Ten turėjau penkias Čepulionį. 
imtynes ir pavyko laimėti. |

Montrealy P.žilinskas bu- . ------ =

kumščiuojasi Brooklvne,bet 
jisai užduoda tam tiek smū-

Reporteris.

vo užėjęs pas lietuvius. Jie!ten turi savo kliubą ir žada! intOFHiaClJOS DlllSlĮ 
statyt savo narna. 1 •• • •skaitymams.Montrealy imtynės atsi- • 
būdavo Summer Park, 
telpa 12,000 žmonių.

kur| 
Iš! Kaip susinešti su Lietuvoj 

Montreal P. Žilinskas važia- gyvenančiais giminėmis? 
vo į Kansas City, Kansas 
Ten ėmėsi su J. Stecheriu— 
didžiausiu specialistu “catch | . _
as catch can” imtynių būde, susirašyt su belaisviais ir 
Pažymėsiu, kad “catch as taip tolinus?
catch can” imtynių būdas; Tais klausimais daugelis 
labai grubijoniškas . Ono- 'kreipiasi i redakciją. Ne-

Kaip atrasti, kur gyvena 
; giminės pabėgėliai ?

žinią ir kaip

Ich mochte die Keiserli
che Polizei —Direktion er-

Margos mintis 
apie viską.

Maliauskas pyksta, kad 
apie jo iškalbumą rašydami 
žmonės pastebi, jog jis že
maičiuoja. Tamstele, atsi
mink, ką Tomistai Tumpalė 
iš Žvaginių Andriejave pas 
Frojumą, duodama sūrius 
ant kelionės sakė, kada su 
Puplesiene ir Genutale pa
skutiniu sykiu sveikino: 
“Meilas Ontonėli, del Deivo 
meilės, valgyk šios sūrelius 
iv neužmiršk mūs šventos. Opo-'kreipiasi į redakciją.

nentai gali panaudoti visas 'galėdami kiekvienam atsky- (Žemaitejos ir tu Pažvelsio 
________ „ • ............. Iiui-im Oil + i .» i-c-o n zlz. I fl IV V 11 Vili’ 1107101 TVliie 1įmones savo priešui par-H ium suteikti atsakymą, de- 

blokšti. Daug švariau išro-! dam laikraštin tiek infor- 
do greko - romaniškasis im- Įmacijų, kiek patįs jų turime, 
tynių būdas. j Rašydami vokiečių užim-

P. Žilinskas sakosi turįs ton Lietuvon, žymėkite ant 
titulą Amerikos čampiono. !konvento sekamai: Russian

17 d. sausio Manhattan Lithuania, via Germany.
Opera House P. Žilinskas ė-

alksnynų, kur vėžiai patįs į 
keselį lenda!” Ar tad. taip 
užlaikai įsakymus savo ge
ra dėjos?

Vardan Teisybės” mits 
v.isoki Jonai, Jurai ir Balt
rai rašinėja įvairius paaiš
kinimus, pasiteisinimus, etc. 

teiraukitės apie Beveik kiekvienam laikraš-
V it: mse. j nvuuo
i bežen- tais niekais. “Vardan Tei- 

59, Petro- sybės”! O kiekvienas šeš
kas save giria, kitus kolioja, 
ir meluoja susiriesdamas 
magaryčioms. Ir taip ta 
vargšė Teisybė yra vadalio- 
jama visų.

Opera House P. Žilinskas ė- Jeigu spėjate, kad jūsų 
mesi su Mulleriu. Į 4 minu- giminės yra pabėgę Rusijos 
tas Muller buvo parmestas' gilumom f * 
ir ant pečių paguldytas. 181 juos sekančiose vietose: Į ty kelios špaltos užimtos 
d. sausio toj pačioj vietoj Biuro po regis tracii ___
jis ėmėsi su Strangler Le- cev, žukovskaja 
wis. Apie Strangler Lewis Į grad arba Centralnoje biuro 
reikia pasakyti, kad tai du-,<> bežencach, Kuznecki pere- 
žas, miklus vyras ir ameri-'ulok N 3 Moskva. Rašykit 
kiečių publika jam labai,ten rusiškai.
simpatizuoja. 17 d. sausio; Jeigu, kaip spėjat, jūsų 
Strangler Lewis apveikė giminės papuolė Vokietijos 
Wladeką Zbyszko, ko stačiai nelaisvėn, rašykit vokiškai: 
nebuvo galima laukti. Per' An die Kriegsgcfangencn 
1 vai. 20 minučių tęsėsi im-'Briefstalle, Berlin, Germa- 
tynės. Visiems išrodė, kad; ny.
Zbyszko bus viršus. Zbysz- Petrogrado lietuvių cent- 
ko sugriebė Lewis’ą ir pra- ralis komitetas suorganiza- 
dėjo sukti. Apsuko kokia vo tam tikrą biurą susiraši- 
15 sykių ir buvo jau begul-1 rėti su pasilikusiais Lietu- 
dąs, tik štai Lewis kokiu taijvoje (po vokiečiais). Tame 
nepaprastu ypu parbloškė j biure laiškai bus 1 
Zbyszką. Tas įvyko viena-' vokiečių kalbor. k ~ — 
me akiemirksny. Strangler leliją siunčiami nurodytu ad- 
Lewis pasirodė drūtesnis už resu. Laiško pradžioje nu- 
P. Žilinską, bet ėmėsi juodu rodykit adresą to žmogaus, 
labai smarkiai ir publika kuriam norit pasjųst laišką, 
buvo stačiai užhipnotizuota Gale laiško parašykit savo 
tomis milžiniškomis ristyne-' adresą ir pavardę ir laiškan 
nis.

Mar’ attan Opera House 
P. Žilinskas išbus dar kelias 
savaites. Paskui jisai ma
nąs apsigyventi Chicagoje.

George Chip (Jurgis Če- 
pulionis) yra kumštininkas

Kemėšis užtikrina mus,kad 
tokia “Šakė” negalėtų gy
vuoti katalikiškoj Lietuvoj. 
Męs tą žinom. Žinome ir 
tai, kad gėdinimas mergai
čių ir mulkinimas bei išnau
dojimas žmonių per kunigus 
siaustu tain, kaip siaučia 
katalikiškoj Pietinėj Ame- 

i verčiami (rikoj arba Ispanijoj. Bet 
vokiečių kalbon ir per šve- klausimas, mielas jėzuite, 

: -.K.i... „j !yra, Į<aįp ilgai, jūs mislijąt,
lietuviai leis Romos tamsiai 
katalikų ir doriškų supu
vėlių armijai siausti savo 
tėvų žemėj? Vaktuokitės, 
kad junis nenrisipitu Inbai 
greitai su savo cimborijoms, 
plotkomis ir patepimais 
kraustyties, kur nors į Bor
neo, Tahiti arba Fiji salas.

įdėkit 3 štampas po 5 cen
tus. Centralio komiteto ši
toks adresas: Petrograd, 
Baskov per. 29, kv. 10 Ko
mitetui “Lietuvai”.

Laiškus Lietuvon galima 
siųsti ir šiuo adresu JFrie-

Tikras demokratas Rim
ka jau rodo savo demokra-

tiškus dantukus, kurie net 
nekuriems socialistams pa
tiko. štai rašydamas apie 
Jaunų Socialistų Lygą, jis 
priduria: “Tai L. S. Sąjun
gai narių žvejojimo var
žas”. Ponui Rimkai, tur
būt, širdužė skauda, kad kas 
į tą varžą nepapultų, nes 
mat, tarp papuolusių galėtų 
pasitaikyt ir koks vėžys...

Verta būtų atidaryti nau- 
'ją fondą ir parinkti aukų 
pasiuntimui kun. Kemešio ir 
gerb. Sirvydo į pragarą,— 
pirmąjį organizuot ten juo- 
zapinius darbininkus ir vy
čius, o antrąjį tvert skyrius 
savo Bepartyviškosios par
tijos. Atsidūsėtume tada ir 
męs, Amerikos lietuviai, 
nors kiek liuosiau, nusikratę 
tais peštukizmo exponen- 
tais. O dirva jiems ten di
delė ir derlinga!

Dr. Graičiūnas, nulupęs
trečią silkę ir atsisukęs į 
lietuvių visuomenės darbi
ninkus šaukia: “Jūs vado
vai! Atsisakykit — rezig- 
nuokit”. Taigi, skubinkitės 
atsisakyt. “Draugas” nuo 
dr. Graičiūno agentūrą at
ėmė, L. S. S. ir S. L. A. jo
kio biznio neduoda, žmonės 
kaip tyčia neserga, o jei ir 
serga, paraliai žino, kur ei
na. Taigi, skubinkitės re
zignuokite, nes dr. Graičiū
nas, Sirvydas, Grikštas,Ke
mėšis, Laukis ir dr. Rut
kauskas eina prie darbo! 
Vyrai, prasiskleiskit, dary
kit kelią!

Nu, ponas Balevič - Balu
ti,kaip ten ištikrųjų buvo 
su tais Kudirkos raštais, 
Gabriu ir su $500.00. Ar 
“commission” buvo tokis, 
kaip už knygas pirktas Val
paraiso Lietuvių Literatiš
kos Draugijos S. A, padova
notais pinigais?

Fritzas.

VITEBSKAS.
Kaip visur, taip ir čia yra 

daugel pabėgėlių,tarp jų ne
maža ir lietuvių kareivių.

Darbuojasi lietuvių komi
tetas. Į jį eina “Lietuvių 

Į Balso”, kuriuo norintieji 
be kliūčių gali naudoties. 
Skaudu žiūrėti, kaip mūsų 

| lietuvės valkiojasi su karei
viais po arbatnamius ir ka- 
zarmes ir tvirksta. Tų liūd
nų žinių eina ir iš kitų mies
tų.

Brangus lietuviai ir lietu
vaitės! Nors užgulė mus 
didelis vargas, bet nenusto
kime vilties grįžę Lietuvon. 
Taupykime savo tautą, gel
bėkime ją nuo pražūties ir 
ištvirkimo. Glauskimės į 
Lietuvių Komitetą, laikraš
tį, savo tėvelius, kurie gi
liausiai myli Lietuvą ir sva
joja savo kaulus sudėti nu- 
mylėtoj žemelėj. Tebūna 
mūsų kūnas Rusijoj, bet 
siela Lietuvoj.

(Iš ‘“Liet. Balso”)
MM

LAIVAKORTES
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
j visas dalis svieto. 

Reikalingas popierai 
parūpiname. 

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

pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 85th SL, 

Chicago, HL 
Valstybinis Bankas

Kxwlpldtia rait.w ar ypatilkal.
A. PETftATIS.

Skyriau* Vedėjo.

John P. White.

Streiklaužių Agentūros.

(Pabaiga).
Vienos streiklaužių agentūros prižiū

rėtojas pasisakė, kad jis per 24 valandas 
galįs išsiųsti į bile kur 10 tūkstančių ap
ginkluotų streiklaužių. Jis pripažino, kad 
daugelis iš jo vyrų yra sėdėję kalėjime,kad 
jie yra gabus šovikai, kad jie turi palinki
mą prie pasibaisėtinų scenų, kurios surištos 
su streiko suardymu.

Tos agentūros yra suardžiuSios šimtą 
streikų. Streiklaužius veža specialiais trū
kiais, po ginkluotų sargų apsauga. - Agen
tūros padaro sutartį su kompanijomis, ku
rioms prižada pristatyti tam tikrą skaičių 
streiklaužių už sutartą mokestį, specialiai 
aprobuoja išlaidas už streiklaužių ginkluo
tą apsaugą ir pristatymą į vietą. Streik
laužiams nevalia išeiti iš trūkio. Uždraus
ta kalbėti su nepažįstamais žmonėmis. A- 
genturos prižada pristatyti streiklaužius į 
miestą, kur streiklaužiai reikalaujami, ir 
suvesti juos tam tikron užtvaron (stock
ade), kas padaroma jų apsistojimui.

Toji streiklaužių pristatymo pramonė 
yra taip gerai suorganizuota, kad trim ar 
keturiom agentūrom priklauso veik visas 
monopolius.

Tikrinimas, kad kiekviena agentūra 
pažįsta savo žmones, kaipo tokius, kuriems 
galima pasitikėti, kad jie elgsies įstatymų 
rybose, yra juokinga neteisybė. Pramoni- 
jos prietikių komisijos tyrinėjimai darodė, 
kad toks tvirtinimas neteisingas. Tą pačią 
savaitę, kada vienas iš tų agentų tvirtino 
tai komisijai—to paties agento advokatas 
pasakė tūlam šerifui, kad nuo jo ginamo 
agento negalima esą reikalauti, idant jis 
užtikrintų ir padėtų kauciją už “nei prieš 
ką neatsakančių mušeikų gaują (a bunch 
of irresponsible thugs), nesą negalima ži
noti, kur tie žmonės bus už pusės valandos, 
kaip tik jie liks laisvi.

Viduramžių kryžiokių ir godžių dvari
ninkų paprotys, surinkti ir apginkluoti 
bandas karės tarnų, idant jie apiplėšinėtų 
ir skerstų apielinkės gyventojus, nėra bar- 
bariškesnis už šios šalies organizuotų mu
šeikų palaikymą. O vienok mūsų valdžia 
tik palaiko, bet apgina ir apsaugoja.

Profesionalių streiklaužių ir profesio
nalių ginkluotų sargų tikroji užduotis yra 
padaryti betvarkę ir pakelti maištą. Kuo 
didesnį sukels triukšmą, tuo kritiškesne pa
darys streiko situaciją, tada daugiau rei
kės sargų, geriau sutiks kompanijos mokė
ti agentūrai reikalaujamą sumą pinigų už 
apsaugojimą nuosavybės. Jei tiktai streik
laužiams ir ginkluotiems sargams pavyks
ta privesti streikierius iki pasipriešinimui 
ir surengti kruvinas skerdynes, tada jau 
padaryta tokia situacija, kad išgązdinti fa
brikantai gatavi imti dar daugiau streik
laužių ir mokėti agentūroms tiek, kiek tik 
jos reikalauja.

Tokiu, būdu netik darbininkai ir drau
gija būna terorizuojama, bet ir savininkai 
fabrikų lieka po plėga tų mušeikų agentū
rų. O profesionalių streiklaužių organi- 
zuotojai ramiai sėdėdami savo ofisuose 
New Yorke juokiasi, skaitydami laikraš
čiuose straipsnius apie tai, kad kas nors 
reikėtų (Taryti, idant neatsikartotų tokie at
sitikimai, kaip Ludlowe, Bayonne ir kitur.

Kongresui įteiktam pramonijos prieti
kių komisijos pranešime nurodyta labai 
daug faktų ir pavyzdžių, kas aiškiausia tai 
priparodo. Pasiskaitykit kontraktus pada
rytus Harrimano gelžkelio linijos su streik
laužių agentūromis. Pasiskaitykit Wad
dello ir jo advokatų prisipažinimus tai ko
misijai, kuri tyrinėjo Bayonnės streiko 
nuotikius. Skaitykit pasakojimus apie 
grasinamą žmogžudystes ir anarchiją, ką 
surengė streiklaužiai ir ginkluoti sargai 
Colorado j.

Streiklaužis nėra darbininkas. Jis yra 
valkata ir mušeika. Jis siunčiamas ten, 
kur yra streikas, idant terorizuotų strei
kierius, kad pakeltų betvarkę ir surengtų 
žudynes, kad apjuodintų streikierius pub
likos akyse, suverčiant ant jų atsakomybę 
už tuos prasikaltimus ir betvarkę, kas jau 
išanksto kapitalistų su streiklaužių agen
tūromis buvo surengta.

Betvarkė ir žmonių smaugimas ?yra 
streiklaužiui svarbiausiu dalyku, nes jo 
kasdieninė duona priklauso nuo betvarkės 
ir skerdynių. Vien jau tik tas, kad žmogus 
apsiima tarnauti, kaipo profesionalis 
streiklaužis, liūdyja, jog tas žmogus yra 
taip žemai nupuolęs, kad jis nepaiso, ką 
mano ir sako kiti žmonės. Jis nepaiso nei 
pats savęs, nei kito žmogaus.

Visuose streikuose, kur tik atsitiko be
tvarkė ir kruvini susirėmimai, skerdynės 
prasidėjo su ginkluotų sargų ir profesiona
lių streiklaužių pribuvimu. Jie nelaukia ir 
neaikvoja laiko. Prie pirmos progos jie ei
na link savo tikslo—sukurstyti, sumušti ir

apšaudyti streikierius. Kada jie 1915 sau
sio mėnesyje šaudė į ramių streikierių mi
nią Roosevelte, kur liko sužeista ir nužu
dyta 21 žmogus, tada jie elgėsi pilnai pagal 
savo programo.

Tankiai kapitalistai, darydami sutartį 
su streiklaužių agentūromis, žino, kad jie 
atsiduoda i rankas tų agentūrų ir turi pri
silaikyti provokacijos ir grąsinimo politi
kos. Bet būna ir tokių atsitikimų, kad ka
pitalistas padaro sutartį su streiklaužių 
agentūromis visai nenujausdamas, jog to
kiu būdu jis atiduoda savo interesų apgyni
mą profesionaliems mušeikoms. Pasitaiko, 
kad fabrikantai patįs gauna nukentėti nuo 
tų ginkluotų sargų. Didelės agentūros iš
siunčia netik streiklaužius, bet ir gerai iš
lavintus kapitonus, ginkluotus sargus ir 
slaptos policijos agentus, kurie paima visą 
vadovavimą kovoj savo rankose ir paliuo- 
suoja fabrikantą nuo faktiškos, bet ne nuo 
morališkos atsakomybės. To viso pasek
mėms būna tokie atsitikimai, kokie pergy
venti Coloradoj, West Virginijoj ir kitur. 
Kad tai prašalinti, kongresas privalo pa
naikinti streiklaužystę, kaipo atskirą pra
monės šaką ir profesiją.

Kada profesionaliai mušeikos pasiekia 
streiko vietą ir “susitvarko”, tada agentū
ros siunčia ten kitokios rūšies streiklau
žius. Iš visų didmiesčių kampų surenka 
valkatas, negrus iš pietinių valstijų ir šiaip 
nupuolusius ateivius, kurie už duonos plu
tą ima siūlomą darbą. Tie antros rūšies 
streiklaužiai nėra taip pavojingi, kaip tie 
profesionaliai, tačiau jie visgi nėra pagei
daujami. Mūsų laikų sąlygos retai kada 
duoda progą darbininkui pasirinkti užsi- . 
ėmimą. Yra čieli kaimai ir miesteliai, kas 
priklauso nuo vienos pramonijos šakos, ku
ri priklauso vienai kompanijai. Streikie- 
riai, kurių vietoj pastatyti streiklaužiai, 
turi apleisti savo gyvenimo vietą ir eiti j 
platų pasaulį j ieškoti darbo kur kitur. To
kiu būdu tūkstančius darbininkų padaro 
pasaulio klajūnais, kurie neturi nei pasto
gės.

Imant tai atydon, aiškiai suprantama, 
kad šios šalies unijistai šiltai pritaria su
manymui, kad būtų uždrausta vežti streik
laužius iš vienos valstijos kiton.

Vertė Barabošius.

DeL ZIMMERWALDO KONFEREN
CIJOS.

Į Zimmerwaldo konferenciją mūsų at
stovas negalėjo nuvykt, nes neturėjo užsie; 
nių pasporto. Męs pasiuntėme tokį laišką, 
bet “laisvosios” Britanijos cenzūra jį du 
kartu sulaikė: '

Tarptautinei Socialistų Komisijai Berne.
Gerbiami Draugai! Dėlei nepriklauso

mų nuo mūsų sąlygų Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos atstovybė negalėjo dalyvau
ti tarptautinėj socialistų konferencijoj 
Zimmerwalde (Šveicarijoj). Bet, susipaži
nę su tos konferencijos manifestu, męs pra
nešame, kad mūsų organizacija visiškai su
tinka su pamatiniais manifesto dėsniais, ir 
męs prašome padėti ir mūsų parašą prie 
pasirašusiujų po manifestu. Męs iš savo 
pusės prisižadame visomis galimomis prie
monėmis veikti, kad įkūnijus tarptautinės 
socialistų konferencijos pastatytuosius už
davinius, kad kuogreičiausia karei pada
rius galą ir pradėjus visomis pajiegomis re> 
voliucijinę klesų kovą dėl socializmo (3 pas
kutinės eilutės buvo išbrauktos Francūzi- 
jos cenzūros).

Tegyvuoja tarptautinė proletarų vie
nybė !

Tegyvuoja naujoji Tarptautinė!
Glasgow L. S. D. P. Užsienių Biuras. 

1915-24-IX.
(Iš “Soc.-Dem”). į

--------:o:------

PABĖGUSIEMS Iš NELAISVĖS ’ 
PAG ELBA.

Rusų miestų sąjungos belaisvių sky
rius gauna prašymų padėti belaisviams pa
bėgėliams, grįžusiems invalidams ir prieŠi- - 
ninku suimtiems ir paskui paleistiems dėl 
ligos ar senatvės gyventojams. Visiems 
šitiems žmonėms labai reikalinga paŠelpa. . 
Skyrius kreipiasi į visuomenę ir prašo 
jiems padėti. Aukas skyrius priima kas 
dieną nuo 10 ligi 5 vai. d. (B. Koniušennaja, 
N12). Siunčiant aukos, reikia parašyti, 
kam ar kuriam tikslui jos skiriamos.

VALSČIŲ RAŠTININKŲ ŠEIMYNOMS
PAŠELPA. ‘ Ja

Vyriausioji taryba, vidaus reikalų mi
nisterijai pasirūpinus, rado reikalingu įsa
kyti, kad įstaigos, šelpdamos pašauktųjų 
karėn šeimynas, ypačiai žiūrėtų valsčių bei 
gminų raštininkų šeimynų, pašelpos reika
laujančių. ’ 1
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vergija yra kur-kas mažiau pelninga, negu 
dabartinė alginė sistema.

Iš šito atžvilgio istorija Metodistų baž
nyčios yra istorija ir kitų Amerikos bažny
čių.

(Tąsa).
gaujas, kad užpult tuos “niekšus”, kurie ne
panorėjo tikėt į tų gerųjų žmonių išgalvo
tus šventus užrašus. Bet gali mums už-

Fred D. Warren.

Kodėl bažnyčia priešinasi 
socializmui?

Vertė J. V. Stalioraitis.
Baptistų bažnyčia.

Nereikia manyti, kad Metodistų baž
nyčia buvo vienintėlė, kuri gynė vergiją,— 
arba kad ji buvo vienintėlė bažnytinė orga- 

. . . . I nizacija, kuri prie to buvo priversta ekono
mes!, kad tie pasielgimai buvo tik pavienių mįškųjų aplinkybių. Pasiklausykite prane- 
ypatų pasielgimai ir kad bažnyčia su tuomi a išleisto charleston Baptist Associa- 
neturėjo nieko bendro. Labai gerai, męs1 
pažiūrėsime giliau ir pamatysime, ką pati 
bažnyčia kalba šiame klausime. Beje, prie 
gos turime patėmyti, kad bažnytinės kon
ferencijos ar šiaip susirinkimai visiškai ne
pakelia vergijos klausimo šiandien—ir ne
pakelia jo net nuo 1865 metų. Kodėl? Dėl
to, kad ekonomiškoji išdirbimo forma — 
būdas gaminimo maisto ir drabužių —ta
po pakeista iš vergijos į alginę sistemą. 
Bažnyčia seka šitą draugijos formą ir ant 
šito naujojo pamato tapo įsteigta nauja eti
ka ir naujos doros taisyklės.

Vergija tapo panaikinta —jinai išny
ko, jinai liovėsi buvus sistema, kuri reikala
vo apgynimo ir palaikymo, ir tuomet baž
nyčia štai kąip užgiedojo:—kad vergija, tai 
buvo nedora įstaiga, kad jinai (ęsėsi nuo 
neatmenamų amžių ir tt

Dabar jie mums atrodo beprotiškais 
tie argumentai ir į juos męs tikėtume tik 
tuomet, jeigu nežinotume, kad vergija buvo 
nepraktiška, kad jinai atgyveno savo kliką 
ir kad čia yra kiti geresni būdai, kad iš- 
naudot darbą.

Geriau pirkt darbo spėką,negu darbininkus.
Bet pakol vergija buvo ekonomiškos iš- 

dirbystės forma, pakol diakonai, vikarai, 
prabaščiai ir vyskupai buvo vergų savinin- 
kaisr-7-jinai lošė svarbiausią rolę. Tiesa, 
per tūlą laiką ji buvo ignoruojama, ir gal 
būtų buvus ignoruojama iki šių dienų per 
tūlus šventraščio aiškintojus, jeigu ji ne
būtų susilaukusi priešų iš kylančios kapi
talistų klesos, kurie suprato, kad daug ge- 

/ riau pirkt darbininką ant vienos dienos, ne
gu ant viso amžiaus ir tuomet štai męs ma
tome, kaip tie nusipenėję parazitai kryps
ta kiton pusėn ir kiša tuos kvailus, viršuj 
nurodytus, argumentus. Šitoji permaina 
tapo padaryta vien dėl ekonominių (finan
sinių) išrokavinių—ir aš kviečiu bent kurį 
iš jūsų, kad prirodytumėt kitokias priežas
tis.

~ As netikiu, kad bent vienas iš jūsų su
tiksite, jog tie dvasiškiai 1780 metais gavo 
apreiškimą nuo Dievo, kad vergija yra blo
ga—ir vėla 1836 metais gavo kitą apreiški
mą, aiškiai prirodantį, kad vergija yra ge
ra. Kurgi kitur jūs eisite jieškoti tų prie
žasčių, jeigu ne ekonomiškuose vergų inte
resuose, kad išaiškinti bažnyčios užsilaiky
mą tame klausime?

Bažnyčia paprastai savo religijos tai
sykles tveria ant ekonomikos ir pritaiko 
jąs prie ekonomiškų aplinkybių. Ir jeigu 
dar reikia patvirtinimo, tai štai jis:— *

t i on 1835 metais:
“Žemiaus pasirašęs stengsis čia pripa

rodyti, kad viršminėtoji associacija nema
no, būk šventraštis išreiškė tą faktą, kad 
vergija yra doros klausimas. Dvasiškas 
mūsų religijos autorius vergiją pamatavo, 
kaipo dalį draugijoj esančių institucijų; į 
kurią jeigu ji nepriešinga religijai, nebuvo 
reikalo jam kištis, bet, kaipo visiškai sveti
mą dalyką, palikt žmonių valiai. Priimda
mas šitą, kaipo vieną iš daleistinų draugi
jos sutvarkymo formų, jis pavedė religijai 
nurodyti abiem pusėm priedermes, kylan
čias iš tų santikių.

Šitas klausimas, męs tikime, yra gry
nai politiškai ekonomiškas klausimas. Jis 
savyje apima vien tą, ar šalies darbininkai 
turi būti perkami ir parduodami ir patįs 
likt nuosavybe, kaip kad šioj valstijoj yra 
ar turi jie būt samdomi, ir vien jų darbas 
gali būti skaitomas nuosavybe, kaip kad tū
lose kitose valstijose. Kitaip sakant, ar 
darbdaviai turi ant kart pirkt visą darbi
ninko laiką, sutikdami duoti darbininkui 
nuolatinį užlaikymą ir apsaugą nuo tų, ką 
turi galę parduoti jį, ar jie turi būt aprube- 
žiuoti, kad jį pirkt tik tam tikromis dalimis 
ir be prižadų užlaikymo ir apsaugos. Ponų 
teisė, kad valdyti vergų laiką yra pripa
žinta per visagalintį su tverto ją, kuris, be 
abejonės, tą tiesą suteikė tam, kam panorė
jo. Ir dėl tos tai priežasties tiesotas val
dytojas gali pilnai tą teisę pasilaikyti; ji 
nėra daugiau doros įstatams priešinga,kaip 
toji, kad jis gali naudotis ypatiškąja gam
tos dovana, kuria jį sutvertojas apdovano
jo, pasilaikyt pinigus arba žemės plotus, 
paveldėtus nuo jo protėvių arba įgytus iš 
jo pramonės. Ir nei draugija, nei pavienė 
ypata neturi tiesos reikalauti nuo jo atsisa
kymo, be pilno atlyginimo kaip viename, 
taip ir kitame atsitikime”.

Jūs, turbūt, suprasite, kad šitas baptis
tų kunigas, kuris parašė viršminėtą atsi
šaukimą,yra tyrinėjęs darbininkų klausimą. 
Tėmykite, štai ką savyje veria darbininkų 
klausimas:—šalies darbininkai turi būti 
perkami ir parduodami ir patįs likt nuosa
vybe, kaip pirm karės, ar jie turi būt sam
domi ir vien jų darbas turi likt nuosavybe, 
kaip kad šiandien!

KĄ GALI MOTERIS NU
VEIKTI?

Paprastai dauguma vyrų 
sako, kad moterįs nieko ne
gali nuveikti, per tai joms 
nereikia nei lygių su vyrais 
teisių. Ir ištikrųju, argi 
galima daug ką laukti nuo 
moterų, jeigu jos turėtų ly
gias su vyrais teises? — pri
duria kiti.

Neseniai Colorados. vals
tijoj tapo išrinkta į legisla- 
tūrą ponia A. L. Riddle. Ant 
kiek ji yra populiariška, pa
rodo tas, kad už ją balsavo 
50,000 vyrų. Riddle yra or
ganizatorė farmerių drau
gijos. Kada susitvėrė far
merių draugija ir turėjo 500 
narių ir 14 skyrių, tai Rid
dle tapo išrinkta organiza
tore. Rodosi, kiekvienas 
gali suprasti, kad farmerius 
organizuoti labai sunku, bet 
štai, po dviejų metų jos dar
bavimosi, farmerių draugija 
turėjo 5,009 ir 92 skyrių. 
Ponia Riddle taip energiš
kai darbavosi, kad tankiai 
po kelias valandas vaikščio
jo paskui ariantį farmerį ir 
agitavo prisirašyti prie 
draugijos.

Dabar, kada ji randasi į- 
statymdavystėj, vėl darbuo
jasi energiškai ir turi pasi
sekimą. Kada būna apkal
bama apie naujų įstatymų 
išleidimą, ji filosofuoja, kai
po motina. Pavyzdžiui, ka
da buvo kalbama apie pa
naikinimą karčiamų, Riddle 
pasakė:

“Aš žinau iš savo patyri
mų, kad kūdikiui nieko ne
gali padaryti sakydama:

čių durų. Bet ar jūs žino
te, kad ten joms ir vieta.

glausti tokių mergaičių, tai 
jos turi visai uždaryti savo 
k romelių duris. I^ai tas vy
rų, kuris jaučiasi be nuodė
mes, pirmas paduoda savo

tymo!”
Ir ką jūs manot, ar vyrai 

nesusigėdo? Nei vienas ne
išdrįso balsuoti už priėmimą 
to įstatymo.

Paskui ponia Riddle pasa
kė:

“Šiame momente reika
linga buvo, kad jstatymda- 
vystėj dalyvautų moteris ir 
aš vyrams daviau suprasti, 
kad joj esu”.

Ponia Riddle gyvena ant 
farmos ir dirba. Kada pa
sibaigia laukų darbai ir kū
dikiai pradeda eiti į mokyk
lą, ji nusiriša savo žiurkštą, 
važiuoja į jstatymdavystės 
posėdžius ir ten tankiai su
laiko vyrus nuo neapgalvo
ti) žingsnių.

Kaip matot, jeigu moterįs 
turėti) lygias su vyrais tei
ses, tai jos daug gero su
teiktų dėl labo žmoni hs.

švencion iškis.

L. M. P. S. REIKALUOSE. 
Centro sekretorės pusmeti
nis raportas nuo liepos įnėn. 

1915 m., iki sausio mėn. 
1916 metų.

Draugės I
Beabejo kiekvienai 

susi vieny j irno narei 
žingeidu žinoti, kiek

mūsų 
yra 
mūs 

Sus-mas užaugo per pereitą

labai rūpinasi prie tos kuo
pos prigulėti. Jeigu daugiau 
moterų prisidėtų, tuomet 
sustiprėjus jiegomis, . jos 
daugiau pradėtų veikti.

Apart to, vietos moterįs 
turi gerą progą prasilavin
ti lankydamosios ant L. S, 
S. Jaunimo Ratelio lavini
mosi vakarų. Minėtas Ra
udis rengia diskusijas ir 
tankiai diskusuoja moteris 
paliečiančius klausimus.

Senas kareivis.

GREAT NECK, N. Y.
2 d. sausio buvo susirin

kimas Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų draugystės. Reikia 
pastebėti, kad ši draugys
tė nariais neskaitlinga, bet 
ir tie nenori į susirinkimus 
lankytis. Matomai, jie visi 
atsideda ant valdybos ir ma
žumos veikimo. Aš nieko 
nesakyčia, kad valdyba bei 
mažuma narių viską spręsi 
tų ir tie nuosprendžiai di
džiumai patiktų, bet dabar 
kaip tik pasitaiko atbulai. 
Kada mažuma ką nors nuta
ria ir tas nekuriems nepa
tinka, tuomet iškįla nesusi
pratimų ir net vaidų.

Štai ir šiame susirinkime Į ša, jog paskutiniais dvejais 
protokolą skaitant pastebė-1 metais labai sunku gauti 
ta, kad draugystė nutarė 
dovanoti tris dolerius J. G., 
kuriuos ji, pardavinėjant ti- 
kietus, pametė.

Tūlas O. B. pasako, būk 
jam sakęs S., kad J. G. pa
metus tris dolerius, o jos vy
ras radęs. Suprantama, tą 
dalyką tik dabar pranešė, o 
iki šiol niekas nieko nesakė. 
Šis dalykas išrišt atidėtas 
sekančiam susirinkimui.

J. G. nelaukdama susirin
kimo, nubėgo pas S. ir ra

TRŪKSTA DAINININKIŲ
Kompanija, kuri užsiima 

pristatymu j visus teatrus 
chorams dainininkių, prane-

Apginančios vergiją konferencijos 
rezoliucijos.

i Georgia valstijos metinė konferencija 
vienbalsiai sprendžia—

Kadangi mūsų bažnyčios disciplinoj 
yra pasarga, kuri sako, jog męs esame la- 
bjaus, negu kuomet nors persitikrinę, jog 
vergija yra nedora ir, kadangi viršminėtoji 
pasarga per tūlus tapo iškraipyta ir pavar
tota, kaipo įrankis, kad prirodyti, jog Me
todistų Episcopalų bažnyčia mano, kad ver
gija yra nedorybė; todėl—tegul bus nutar
ta, kad Georgia valstijos metinė konferen
cija pripažįsta, jog vergija, kokia dabar 
praktikuojama Suvienytose Valstijose, yra 
moralė blogybė; ir—

Nutarta, kad męs į vergiją žiūrime, 
kaipo į naminę ir civilišką įstaigą, ir kaipo 
su tokia, męs, kaipo Kristaus tarnai, nega
lime—neprivalome nieko daugiaus daryti, 
kaip tik stengtis pagerinti vergo gyvenimo 
sąlygas per išmeldimą jam, kaipo ir jo po
nui, Kristaus malonės ir prirengimo ir vie
no ir kito kelionėn į amžinastį”.

Yra ir daugiau panašios pušies argu
mentų, kurie šiandien mums atrodo vien 
paikystėmis. Bažnyčia visuomet žadėjo 
vergui vietą rojuj, jeigu tik jis bus nuolan
kus ir širdingai darbuosis ponui, kuris pa
laikė bažnyčią.

Ir vėla persikeitimas.
1884 metais Metodistų bažnyčia vergi

jos klausime skilo pusiau, šiaurinis spar
nas karštai rėmė pažvalgas šiaurinių ka
pitalistų, kad vergija, kuri negana pelnin
ga, yra taip-pat ir nedora; iš gi kitos pusės 
pietinis sparnas laikėsi savo nuomonės, kad 
vergija, kuri pelninga, yra-gana dora, ir 
laikėsi tos nuomonės iki tolei, kol toji sis
tema tapo visiškai panaikinta per naują 
ekonomiškąją tvarką, kuri aiškiai rodė, kad

Bažnyčia apie apsivedimo klausimą.
Kad p risi taikinti prie ekonomiškųjų ap

linkybių, aiškiausias pavyzdys bažnytinių 
dorybių tapo pakeistas per tąją pat Baptis 
tų bažnyčią, štai jis, ir kad pertikrinti jus, 
jog čia nėra klaidos, aš privesiu Savannah 
River Baptist Church Association of Minis
ters suvažiavimo užrašus. Tas Suvažiavi
mas buvo laikytas 1835 metuose.

Buvo apkalbamas sekantis klausimas: 
“Atsitikime, jeigu poros visiškai persiski- 
ria, ar galima daleist joms vėla susi
tuokti?”

Štai čia atsakymas:—
Vergai tiki, jog Dievo akyse tik toki 

persiskyrimai yra palaiminti, kurie įvyksta 
per mirtį. Užgint antrą apsivedimą, reikš
tų netik išstatyt ypatas ant didesnio skur
do ir pagundos, bet susilauktų ir pati baž
nyčia papeikimo už pataikavimą ponams, 
kurie, galima tikėtis, nesutiktij su panašiais 
įstatymais ir tąja dvasia, kuri tvarko tarpe 
krikščionių apsivedimą. Vergai yra belais
viais ir jų persiskyrimai, kurie įvyksta vien 
per mirtį, yra neišvengtinais.

Rhodes’o Suvienytų Valstijų istorija, 
paaiškindama viršminėtąją situaciją ant 
317 puslapio, sako:

“Tiesos nei vienoj valstijoj nepripaži
no vergų apsivedimo; visose valstijose buvo 
pripažintas Romiškasis principas, kad kū
dikis seka motinos sąlygas. Vien tik Loui- 
sianoj nebuvo įstatymo, varžančio staigų 
atsiskyrimą vyro nuo moteries arba kūdi
kių nuo tėvų. Bažnyčia savo praktiką pri
taikė prie įstatymų. Klausimas tapo pa
duotas Savannah River Baptist Associa- 
cijai, kad jeigu vergai persiskirtų, ar gali
ma jiems daleist vėla apsivest. Atsakymas 
buvo patvirtintas, kadangi persiskyrimas 
buvo lyginamas su mirčia ir kunigai tikėjo, 
kad tik toks Dievo akyse bus palaimintu”. 
Negalima užgint antrą apsivedimą, nes 
vergai turi būti nuolankus savo ponams ir 
auklėt jiems naują gentkartę”.

(Toliaus bus).

‘Taip nedalyk, nes tai blo- pusmetį narių skaitlium ir 
gas darbas’, arba: ‘Tu nepri- ką kuopos yra nuveikusios, 
valai taip pasielgti’, nes jam;Nors visos kuopos savo gy- 
visuomet norėsis tas pada-' vavime yra jaunos, bet per 
ryti ir ta mintis niekados iš pereitą pusmetį daug dar- 
galvos neišeis. Blogą nega- bavosi ant visuomenės dir- 
lima nei draudžiant, nei vos, su rengdamos eiles pra- 
mušant panaikinti: tik tun-, kalbų, paskaitų, teatrališkų 
met blogumai išnyks, jeigu perstatymų ir tt. Tūlos 

1 1 kuopos darbavosi nenuil
stančiai, todėl yra viltis,kad 
ateityje jos dar daugiau 
darbuosis, stiprindamos sa-

ine rginų. Daugumą muzi-" 
kališkų veikalų, kuriuose 
turi dalyvauti merginų cho
rai, prisieina atidėti arba 
išmesti tas vietas, kur cho
rai dalyvauja, nes nėra už
tektinai merginų - cho ris- v • cių.

1910 metais Suvienytose 
Valstijose įvairiuose teat- 
raiose buvo statoma 200 mu
zikai iškų komedijų. Dabar- 
gi statoma nedaugiau, kaip 
50. Viršminėtais metais ant 

dus jį stuboj/iškoliojo vi-į scenos dalyvavo virš 12 tūk- 
sokiais žodžiais. S. patrau-1 stančių merginų, o dabar 
ke ją teisman už apšmeiži-J dalyvauja nedaugiau 3 tuk
iną ir turėjo užsimokėti $5 stančių.
bausmės. I Taipgi trūksta merginų

Ar tai gražu tampytis po 'ir dėl krutančių paveikslų.
teismus? Suprantama, jei-| Kodėl taip? Atsakymas 
gu ant kiekvieno susirinki- pabai greitas ir aiškus: visų- 
mo atsilankytų visi nariai, pirmiausia, jog teatruose 
tuomet, be abejonės, neiškil- lobai mažai apmo
tų tokių nesusipratimų ir ka paprastom dainininkėm. 

’ .’Antra—tai teatrų adminis
tracija su jomis elgiasi taip, 
kaip su paprastom tarnai
tėm. Per tai merginos ir 
nenori užsiimti minėta pro
fesija.

nereiktų po teismus tampy
tis. Be abejonės, jeigu ir 
šis klausimas savo laiku bū
tų buvęs pakeltas, tuomet, 
ant vietos esant S., būtų bu
vęs išrištas.

Draugystės Narė.

• I

f Hi.

juos pakeisime kuo nors ge
resniu, jeigu kūdikis ras tin
kamesnį užsiėmimą, tuomet 
jis pamirš ir apie draudžia
mus dalykus. Tas pats yra 
ir kovoj su karčiamomis”..

Man rodosi, kad vyrams 
tokia mintis niekad nebūtu «■

Per pereitą pusmetį susi
tvėrė trįs naujos kuopos: 
9-ta kuopa Chicago, Ill., iš 
7 narių; 10-ta Newark, N.

Kada Denver’e buvo įneš
tas sumanymas, kad 
tas paskirtų tam 
kvartalus, kuriuose galėtų 
būti paleistuvystės namai 
ir daktarai visuomet egza
minuotų paleistuves, kad 
vyrai neužsikrėstų lytiško
mis ligomis, o ant užlaiky
tųjų tų namų uždėti augš- 
tus mokesčius, tai diskusi
jos ėjo labai karštos ir veik 
visi vyrai išsireiškė už įve-. 
dimą tokių įstatymų. Ponia 
Riddle visą laiką klausėsi. 
Kada jau diskusijos pradė
jo eiti prie pabaigos, tai ji 
atsistojo ir raitodama savo 
rankoves, tartum rengda
mos! prie skalbimo, tarė: 

“Tamstos, aš tik tuomet 
balsuosiu už įvedimą šio į- 
statymo, kuomet prie jo bus 
pridėtas dar vienas para
grafas, kad 
tikrais kvartalus, kuriuose 
turės gyventi visi tie vyrai, 
kurie lanko paleistuvystės 
namus ir užsiima su paleis
tuvėmis. Ir kas per vienos prirašytume kodaugiausiai 
tos paleistuvės, dėl kurių' 
jūs norite paskirti tam tik
rus kvartalus? Iš kur jos 
yra atvykusios? O gal iš 
neapgyventų vyrais salų? 
Aš manau, kad jom būtų 
geriau gyventi ant tokių sa
lų, negu čia. Ar jūs neži
note, o gal užmiršote, kad 
tos visos paleistuvės, ku
riom jūs norite paskirti 
tam tikrus kvartalus, yra 
Denvero miesto mergaitės! 

“Jūs sakote, kad jos iš
drįsta ateiti net prie bažny-

mies- 
tikrus

askirti tam

ladelphijoj iš 17 narių. Viso 
naujų narių prisirašė per tą 

paiką 62. Laiškų sus-mo rei
kaluose parašiau 143. Iš
siuntinėjau 10 konstitucijų,1 
reikalaujančiom platesnių 
žinių. Perėjo I ir II refe
rendumai, apie kurių pasek
mes pranešiau kuopoms. 
Per pereitą pusmetį mūs 
sus-mas pusėtinai daug pa
sididino; taipgi gana daug 
išplatinom ir literatūros 
moterų klausime, bet dar 
daugely vietų reikia mums 
pasidarbuoti, dar daug lie
tuviškose kolionijose mums 
reikia išbudint moterų, męs 
iš vyrų puses pagelbininkų 
turime daug, kur tik atsi
šaukėme, ten mums suteikė 
kokią nors pagelbą. Todėl 
turim tik pačios kodaugiau- 
siai darbuotis, kad šiais me
tais daugiau sujudintume 
Amerikoje esančias lietuves 
moteris, kad sutvertume ko- 

1 daugiausiai naujų kuopų ir 

naujų narių prie esančių 
kuopų. Kuomet bus mūs di
desnės spėkos, męs galėsim 
pasirūpint užtektinai litera
tūros, gvildenančios moterų 
reikalus ir esant didesnėm' 
spėkom, galėsime daug dau
giau gero atnešti pačios sau 
ir plačiajai visuomenei. To
dėl darbuokimės, atsiminki
me, kad męs turime išbudint i 
savo drauges, paskendusias 
dar nežinėje ir prietaruose.

L. M. P. S. A. centro sekr. ■ 
K. Petrikienė.

J. V. Kertukuį Cleveland, 
Ohio.—Apie tą vakarą ir 
prakalbas jau buvo minėta. 
Atleiskite, kad negalim SU

ROCKFORD, ILL.
Čia gyvuoja Lietuvių Mo

terų Progresyviško Susivie- ( 
nyjimo 5 kuopa, kuri po tru-: naudoti, 
pūtį ir darbuojasi ant vi-! Vaikinui, Detroit, Mich.-— 
suomeniškos dirvos. Tik Apie tas prakalbas patalpi- 
gaila, kad vietos moterįs ne- nom anksčiau gautą.

Juokas
KAINA

35 centai.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVE

Tik ką išėjo iš spaudos 
. garsaus rusų rašytojau!

LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas

Telephone Yards 551 or 155

TIKRA LIETUVIŠKA APTIEKA
Męs užlaikome kuogeriausius vaistus. Su didele atyda ispiUom 

receptus kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimus per 
laiškus suteikiam dykai.

Savin’nkas ir Provisoriue

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

NAUJA KNYGA

Toje knygoje aprašoma 
visos karės baisenybės. Ją 
perskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant karės lauko. 
Todėl pasistengk tuojau per
skaityti.

Reikahuk šiuo adresu: 
“LAISVft"

IBS Roebling 8L, Brooklyn, N. ¥



G ar d nerio Džimis.
Tiesą pasakius^ toks išsi-

bet į

BINGHAMTON, N. Y.
Sausio 15 d. buvo balius

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

Na. 1 Third Ave., cor. 7th St.. New York City

laisve

KORESPONDENCIJOS
Nenuorama.

smais pasikalbėjimais.

Žmonių sui rinko manius.

tokį keikūnų suareštuoti ir

Ujo ir oras buvo labai bjau- prašalinta virš 60 ypatų, aiškiai permatome, kad lie-

«•

rus, bet žmonių susirinko į 
pusantro šimto. Susirinku-

tuvių. Vargšai tapo išmesti 
iš darbo ir atimta duonos 
kąsnis. Kur dabar jiems 
dingti ?

karas buvo be svaiginančių 
gėrymų.

GRAND RAPIDS. MICH.
Vyčių prakalbos.

Jau buvo “Laisvėj” minė
ta, kad ir mūsų mieste susi
tvėrė vyčių rota. Tiesa, ir

mų, ką jos nariai yra užmu
šę arba apiplėšę, bet šiuom 
sykiu lai dar pasilieka.

“L.” Reporteris.

Viso $11.50.
A. J. Kasputis.

HARTFORD, CONN.
9 d. sausio buvo sukvies

tas gražus lietuvių būrelis šieji liko užganėdinti. Va-
T v T v 1 1 1 • Y • _ _

tarpe kurių randasi ir lie- tuviam katalikam įgriso Ro-
mos jungas, jau jie jieško 
būdo bei kelio, kaip nusikra
tyti tą Romos agentų jun
gą, kurį lietuviai virš per 
500 metų vilko. Jau mokslo 
šviesa blaško dogmas ir ža
dina lietuvius iš letargo.

V. Jurkšietis.
pas p. J. Bagdoną ir V. E. 
Keleniūtę - Bagdonienę pa
minėjimui 5 metų sukaktu
vių po jų apsivedimui. Rei
kia pažymėti, kad atsilan
kiusieji svečiai buvo visi žy-: 
mus inteligentai ir todėl vi-: 
sas vakaras prasitęsė drau-'lio. 
giškais pasitarimais ir link- įkalas “Piršlybos”.

SO. OMAHA, NEB.
2 d. sausio buvo vakaras 

M. D. Teatrališko Rate- 
Sulošta juokingas vei- 

. Aktoriai 
smais pasikalbėjimais. savo užduotis atliko labai 

Svečiams besilinksminant, puikiai ir publika užtektinai
L. Š. F. kolektoriui drg. A J prisijuokė. Paskui buvo ke-
J. K. paaiškinus reikalingu-' liatas deklamacijų. Progra
mą sušelpti Lietuvoj nuken- mui pasibaigus prasidėjo 
tėjusių nuo karės, padary ta šokiai 
kolekta. Aukavo šios ypa- 
toe: J. Bagdonas, F. f 
Naunčikas, M. Kelenienė, J. 
Norkevičius, J. Veiveris, M. 
Nikzentaitienė, J. Nikzen- 
taitis ir J. Geraitis — po $1;
M. Naumavičiūtė, S. Norke
vičius, E. Morkūnienė ir A. 
Morkūnas — po 50c.; V. E. 
Bagdonienė, K. Norkevičius, 
A. Popikiūtė, W. Lesauskas,
K. Lesauskienė ir M. Nau-

r arti 200. Užsilaikymas bu- 
F. ;vo ramus. Bus keliatas do

lerių ir pelno.
Reikia pažymėti, kad Te

atrališkas Ratelis išsilavinęs 
gerai ir savo užduotis atlie
ka puikiai. F. B.

SCHENECTADY, N. Y.
* Nors nesmagu būtų pra

nešti apie tūlų mūsų lietu
vių negražius pasielgimus, 
bet ir tylėti negalima. Žino
ma, to viso priežastimi yra 
girtuoklystė. Tiesa, nors čia 
mažas lietuvių būrelis, bet 
ir tarpe to būrelio atsiranda 
tokių,kurie nuo svaigalų ne

Štai kad ir per Kalėdas 
tūli gerokai jsikaušę pridarė 
visokių nemalonumų, bet to 
dar neužteko.

8 cLsausio buvo inaskų ba
dus moterų “Birutės” drau
gystės. Susirinkusieji labai 
dailiai linksminosi iki pat 
pabaigai. Bet štai, pasibai
gus baliui, du giriu vyru, K. 
ir D., pradėjo kelti triukš
mą ir trįs kliubo nariai pra
šalinę juos iš svetainės, pra
dėjo tarp savęs peštis ir taip 
apsipešė, kad ant rytojaus 
kiekvienas turėjo kariškas 
žaizdas. Žinoma, ir čia peš
tynių nebūtų buvę, jei ne 
svaiginanti gėry m ai. Tūlas 
vaikinas veik blaivas į tą 
kompaniją įsipainiojo, bet ir 
jį pateisinti negalima, nes 
nereikėjo su girtuokliais su
sidėti. Tūlas jaunas, pažan
gus ir darbštus vaikinas, pa
kol negirtas, o kaip tik pasi
geria, tai pirmas prie pešty
nių.

Vyrai, ar jūs nedarote gė
dą visiems L.A.K. nariams? 
Negana, kad save žeminate, 
oet dar ir kitų vardus ter- 
šiate, kurie visai su svaiga
lais neužsiima. Jūs savo 
pasielgimais tik suteikiate 
mūsų priešams medegą.

Ar nereikėtų mums iš sa
vo tarpo prašalinti svaigi
nančių gėrymų ir bandyti 
rengti balius, įvairius pasi
linksminimus be svaiginan
čių gėrymų, kaip kad daro 
mūsų draugai amsterdainie- 
čiai. Aš esu persitikrinęs, 
kad tuomet iš mūsų tarpo 
išnyktų visi blogumai, nes 
ant kiek teko patirti, tai vi
si tie nemalonumai iškįla iš 
priežasties vartojimo svai
ginančių gėrymų.

J. Gediminas.

NIAGARA FALLS, N. Y.
Tūli korespondentai tan

kiai parašo į laikraščius nu- 
edarni vietos lietuvius, 

jie nieko neveikia ant 
visuomeniškos dirvos. Bet 
pasirodo, kad ir tie patys 
korespondentai nieko dau
giau nenuveikia, kaip tik 
papeikiančią koresponden
ciją parašo. Tiesa, nors čia 
sunku veikti, bet jeigu būtų 
noras ir energija, tai visgi šį 
tą galima būtų nuveikti.

Čia yra susitvėrus T. M. 
kuopa. 1 d. sausio mi

nėta kuopa surengė vakarą 
su perstatymu. Aktorius 
buvo parsikvietus iš Roches- 
terio, N. Y. Nors tą dieną

HAZLETON, PA.
Čia lietuvių randasi ne

mažas būrelis. Lietuvių 
biznierių veik nėra, išsky
rus karčiamninkų, kurių 
dikčiai yra ir visi puikiai 
gyvena. Lietuviai turi savo 
mūrinę bažnyčią, nors galu
tinai dar už ją neišmokėta.

Darbai daugiausia anglia- 
kasyklose; yra keliatas fab
rikų, kaip tai: šilkų audimo, 
siuvimo, plytų išdirbimo ir 
pora geležinių. Pastaruoju 
laiku geležies dirbtuvės pra
dėjo dirbti ammuniciją ir 
dabar dirba ant dviejų at
mainų, bet kaip girdėt, tai 
tu o jaus pradės dirbti ir tre
čia. Dirbtuvė gerai apsau
gota: aplink visą dirbtuvę 
apvesta dviejų eilių dratinė 
tvora ir vidurinė tvora pa
leista elektriška sriovė ir 
nakčia aplinkui dega elek
triškos šviesos.

Yra keliatas draugysčių, 
kurios turi šventųjų var
dus; taipgi yra ir laisvų, 
tarpe kurių randasi L. S. S. 
80 kuopa. Visos draugystės 
nieko neveikia, išskyrus L.S. 
80 kuopą, kuri visgi suren
gė prakalbas ir vieną vaka
rą su perstatymu.

Beje, iš visų veikliausias 
bene bus tik mūsų kunigėlis, 
kuris surengė keliatą balių 
ir piknikų su svaiginančiais 
gėrymais. Taipgi energiš
kai kovoja su socialistais ir 
laisvamaniais. Nekuriems 
socialistams ir laisvama
niams grąsino viešą boikotą 
apskelbti. Taipgi prieš Ka
lėdas buvo surengęs forus 
ir pelnas ėjo ant bažnyčios. 
Laike fėrų išleista keliolika 
bačkų alaus ir keli desėtkai 
butelių degtinės.

Žinoma,tas viskas ėjo die
vui ant garbės, o žmonėms 
ant apšvietus.

Reikia priminti, kad taipe 
vietos lietuvių girtuoklystė 
labai išsiplatinus: geria ne 
vien tamsunėliai, bet ir tie, 
kurie save vadina “pirmei
viais”. Turbūt per tai pirm
eivių vardą pasisavino, kad 
pirmutiniai į karčiamą nuei
na.

Suprantama, neapsieina 
ir nepaaukavę suvargusiai 
policijai. Kaip apskaitliuo- 
jama, tai pereitais metais 
policijai sudėjo virš tūks- 
tanties dolerių tik vieni lie
tuviai. Ar tai vietos lietu
viai neduosnųs?

Tiesa, yra ir apšviestes- 
nių lietuvių, kurie iš visų 
pajiegų darbuojasi ant vi
suomeniškos dirvos. Bet ir 
Čia mūsų kunigėlis neatsilie
ka: jis per pamokslus agi
tuoja skaityti “Darbininką” 
ir susirinkusiems į bažnyčią 
uždyką dalina.

♦ ♦

Surukus nauju metu, su- .
filminėm ir nauiu bėdų. si.. .Parapijonai kaip bema- 
VpKtiia išlepo j^tntvmus, išpirko.
Vnd komnaniioq nrivaln su-Į Dabar kįla klausimas, ko- 
žeipb’em darbininkam du n ti dėl. katalikai ^taip įdomauja 
našelną, o seniams nensiia. išpiršti, apie šventraščio pa- 
Tš tos priežasties knmnani- sakas ir perka knygeles? 
jos dabar atleidžia visus dūk Mockus paaiškino, ko- 
nesnius darbininkus. Tik kio turinio knygelės, kad 
iš vienu anpfh’aka°vklu yra pirkdami neapsigautų. Čia

pirmiau laikraščiuose buvo Draugijų Sąryšio dėlei nau- 
rašyta apie vyčių darbelius, ‘ dos steigiamam knygynui, 
bet aš visgi negalėjau su
prasti, kas per vieni tie vy
čiai ir tik dabar gavau pro
gą pilnai sunrasti, kas per 
vieni tie vyčiai.

9 d. sausio vietos vyčiai 
surengė prakalbas. Kalbėjo 
“Vyčio” redaktorius Rač- 
kus. Tikslas prakalbų — iš
keikti socialistus ir laisva- 

Daug man teko 
girdėti prakalbų, bet tokių 
dar nebuvau girdėjęs. Kal
bėjo apie2 valandas Hiko ir 
per tą visą laiką kitokių žo
džių negalima buvo išgirsti, 
kaip tik “cicilikai, vagįs, pa
leistuviai, razbaininkai,
kraugeriai, žmogžudžiai,
žalčiai, gyvates, kirmėlės ir 
kitokį perlai, kurių jau čia 
gėdijuos rašyti. Kalbėtojas 
sake, būk vyčiai kariausią 
prieš Lietuvių Socialistų Są
jungą, prieš tų žmogžu
džių, paleistuvių ir razbai- 
ninkų saiką ir patol vyčiai 
kariausią, pakol neliksią nei 
vieno socialisto. Taipgi lie
pė neskaityti socialistic laik
raščių ir prieš juos kariauti, 
nes, girdi, socialistų laik
raščiai mokiną vogti, paleis
tuvauti ir tam panašiai.

Ant kiek tas žmogelis turi 
silpną protą, tai parodo kad 
ir šis faktas: pirmiau iškei
kė socialistus bjauriausiais 
žodžiais, išvadino vagimis, 
žmogžudžiais, o paskui liepė 
katalikams imti pavyzdžius 
nuo socialistų, nes, girdi, so
cialistai turi daugiausiai lai
kraščių ir jų laikraščiai turi 
daugiausiai skaitytojų.

Kalbėtojas pasigyrė būk 
esąs Chicagos universiteto 
studentas, bet iš jo kalbos 
atrodo, kad jis gali būti 
“Stockyardo” studentu.

Ant galo buvo priduota 
raštiškų klausimų virš pus
šimčio, kuriuos aiškino pa
gal savo norą. Po viskam 
svetainėj kilo didžiausias 
triukšmas: žmones pradėjo 
reikalauti, kad kalbėtojas 
faktiškai prirodytų, kas tie 
.yra vagįs. žmogžudžiai ir 
tam panašiai.

Eina gandas, kad tūli vy
čiai buvę apsiginklavę. Tai 
matot, kaip mūsų vyčiai 
pradėjo darbuotis.

Skrajojančioje krasoje do
vaną, knygą “Moteris ir 
Socializmas”, laimėjo E. 
Bardzevičiūtė. Pelno nuo 
baliaus bus mažai, nes visai 
nebuvo išgarsinta, kadangi 
sekretorius pamiršo plaka
tus atspausdinti.

Sausio 16 d. buvo šv. Juo
zapo draugystės prakalbos. 
Kalbėtojom buvo F. živat- 
kauskaS iš Scranton, Pa. 
Kalbėjo apie naudingumą 
laisvų organizacijų ir nupei
kė tokias, kurios varžo žmo
gaus laisvę. Darbininkams 
kad pagerinti savo būvį lie
pė per rinkimus balsuoti už 
tuos žmones, kurie užtaria 
darbininkų reikalus, bet ne
įvardijo už katrą partiją. 
Juk prieš rinkimus visos 
partijos ir visi nolitikieriai 
daug žada darbininkams, 
bet kaip greit rinkimų die
na praeina, taip greit jie už
miršta savo prižadėjimus. 
Vienok po prakalbai užklau
sus, kaip kovoti su darbinin
kų išnaudotojais ir prie ko
kios partijos reikia darbi
ninkams prigulėti, tai kalbė
tojas atsakė, jog prie socia
listų. Buvo ir daugiaus 
klausimų paduota ir parapi- 
jonų pusės, ant kurių kalbė
tojas atsakinėjo.

Deklamacijas sakė: H.Žu- 
kienė, S. Vytarčiūtė ir P. 
Tvarijoniūtė.

Mūsų viešuose susirinki
muose reikėtų padaryti ge
resnę tvarką ir triukšmada
rius, kurie nežino patys ką 
kalba, išvesti lauk. Šiose 
prakalbose pasižymėjo žmo
gus vištos balsu, tankiu sa
vo kudakavimu ir dar keliū
tas, kurie patys nežino, ko 
norėjo paklausti, ar kalbėto
ją “sukritikuoti”.

Binghamtonietis.

mos raportus apie tai pra
neša, kad ji turi išėmus iš 
miesto valdybos leidimą 
(lisence), už kurį užmokėjo 
$6 ir kitokias išlaidas pada
rius. Kuopa tą dalyką ap
svarstė gana šaltai ir di
džiuma nubalsavo atmesti 
komisijos rengiamą koncer
tą, nes tai, girdi, bus dide
lės išlaidos.

Kadangi komisijos nariai 
turėjo jau išlaidų, kurių 
kuopa nepriėmė, tai jie pri
versti buvo ne varde kuo
pos, bet ypatiškai tą koncer
tą surengti, ką, suprantama, 
ir atliko.
Na, ar už tai galima kaltin
ti tuos narius, kad jie paren
gė koncertą? Jeigu kaltin
ti, tai reikia kaltinti abidvi 
komisijas, kad jos tarpe sa
vęs nesusitarę veikia.

Dar turiu priminti, kad 
kuopa, bijodama didelių iš- 
kasčių, pralaimėjo. Kon
certas atnešė apie $10 pel
no.

ROCKFORD, ILL.
Mūsų mieste labai įėjo 

madon rengimas gužinių; 
jas rengia ne vien jaunimas, 
bet ir vedusieji. Tik niekas 
taip nepasižymi, kaip mūsų 
senberniai: sudeda po $l,už- 
orderiuoja bačką alaus, ke
lias bonkas degtinės, parsi- 
kviečia muzikantą su armo
nika, merginų ir pradeda 
linksmintis, šokti, glamonė
tis, bučiuotis ir ant galo 
peštis. Nėra tokio subatva- 
kario, kad kur nors panašių 
“iškilmių” nebūtų.

Nejaugi mūsų lietuviai 
negali apsieiti be svaiginan
čių gėrymų? Man rodosi, 
galima susieiti, pasilinks
minti, pašokti ir be tų gė
rynių. Tuos pinigus, kuriuos 
išleidžiate ant svaiginančių 
gėrymų, geriau paaukau
tu mėt sušelpimui nukentėju
sių nuo karės.

Vergas.

LAWRENCE, MASS.
18 d. sausio išėjo į strei

ką “Pacific Mill” dirbtuvės 
darbininkai. Jie reikalauja 
pakėlimo mokesties, bet ne
žinia, ar ką laimės, nes tik 
vieno departments darbi
ninkai išėjo į streiką.

M. M. S. Našlaitis.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Per mūsų banką galite pagelbsti navo giminėm* bet p»- 

užimtoje vietase vokiečiais. Męs turima

SIU ARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Berllne, uxtel galime penrfųuti pinigui i tai vietai ant 
tieaug^iau 800 markių (apie 625 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRI»- 
ŽIŪRA, TODftL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami gauti daugiau informacijų ypatl*
kai ar rąžykite lai Aką paa

bėjo ir kitų pažvalgų žmo- laiku chorų priviso jau per
ui ų blogumus, kad jie pa- daug. Nekurie pašaipoj sa- 
juokia tikėjimą ir tt. ko: “Kiek susaidžių, tiek ir

Per prakalbas rinkta ir chorų, bet jie dainuoja, kaip 
aukos sušelpimui nuo karės Žagarės ubagai Zodušnosio- 
nukentėjusių. Surinkta $20 se”.
20c. Nors publikos buvo ne- Tiesą pasakius^ toks išsi- 
daug, bet aukų surinkta ne- reiškimas ir pritinka. Cho- 
mažai. Suprantama, jos'rų yra net keliolika, bet 
surinktos per kun. Delionio dainos visuomet pavyksta, 
tiesioginį maldavimą, nes nes per daugumą chorų ge- 
jis ėjo prie kiekvieno ir mal- resni balsai išsiskirstę ir jo
davo aukauti. Aukos bus.1 ’ 1 - 1 ...
pasiųstos L. Š. F., nes jas 
priėmė vietos L. Š. F. komi
tetas.

Kada kun. Delianis atvy
ko į mūsų miestą ir nuėjo 
pas kun. Krasnicką nusam
dyti pobažnytinę svetainę, 
tai Krasnickas visai neprisi
leido. Kada kunigas Delia
nis sugrįžo ir užėjo į krau
tuvę, tai buvo atėję du po- 
licmanu ir norėjo suareš
tuoti, kaipo “apgaviką”, bet, 
suprantama, nieko nepešė. 
Iš to aiškiai matosi, kad kas 
nors policijai įskundė.

kiu būdu negali atsakančiai 
sudainuoti.

Paskutiniu laiku L. S. S. 
81 kuopos ir “Naujos Gady
nės” chorai susivienyjo ir iš 
tų dviejų chorų tikimasi pa
daryti vieną gerą. Choro 
vedėju yra p. Katilius.

Linkiu chorams laimin
gos kloties, bet geistina, kad 
jie ir dainų neužmirštų. »

P. Grikas.

Šiomis dienomis Charles 
River upėj pasiskandino tū
las lietuvis vaikinas. Prie- 
žastįs pasiskandinimo tei
singai nežinomos, bet eina 
gandas, kad meiliški ryšiai.

Uranas.

CLEVELAND, OHIO. 
“Kunigo” M. X. Mockaus 

misijos.
8,10 ir 13 d. sausio “kun.” 

M. X. Mockaus buvo misi
jos, kurias surengė šios 
draugystės: “Laisvė”, Dr. 
V. Kudirkos ir Laisvama
niai. Ant “misijų” žmonės 
lankėsi skaitlingai per visas 
dienas; ant garsiausių kal
bėtojų tiek publikos neprisi- 
rinkdavo, kaip tai: Prusei- 
kos, Bagočiaus, Dr. šliupo, 
kiek ant Mockaus. Jis kal
bėjo iš biblijos, “šventraš
čio”. labai riebiai, taip kaip 
“Šakės”Brigyta su dvasišku 
tėveliu...

Literatūros pardavė aps
čiai, dar niekad Clevelande 
tiek per prakalbas niekas 
nepardavė. Pardavinėta 
knygelės daugiausiai laisva
maniško turinio—“Keleivio” 
laidos. Paskutinę dieną, t. 
y., 13 d. sausio, Mockus par
davinėjo pienus į “peklą”ar- 
ba anie peklą, kur ji randa-

SCHENECTADY, N. Y.
Neseniai “Laisvės” re

dakcijos buvo pastebėta,kad 
Kalėdų dienoj vietos lietu
vių Apšvietus Kliubo pa
rengtame baliuj buvo varto
ta daug svaiginančių gėry
mų ir redakcija klausia, ar 
tokia žinia yra teisinga.

Aš gi turiu pasakyti, kad 
L. A. K. baliuj visai buvo 
mažai vartota svaiginančių 
gėrymų, bet daugelis žmo
nių atėjo į balių jau gerokai 
jsikaušę ir svetainėj sukėlė 
lermą. Besikalbant, ar ku
nigai yra reikalingi, priėjo 
prie A. Gudzinsko D. G. ir 
užklausė:

“Ar jūs salite apsieiti be 
Bagočiaus?”

A. G. atsakė, kad pilnai 
gali, tai jo priešas vėl užsi
puolė, kam jis Bagočių kvie
tęs į Schenectady. A. G. 
paaiškino, kad ne jis kvie
tė, bet draugijos, žodis po 
žodžio, D. G. ir metė, stiklą 
į veidą, bet nepataikė. Tuo
met A. G. prasišalino į kitą 
kambarį.

Taigi čia ne L. A. K. kal
tė, kad girti jieško prieka
bių prie laisvesnių žmonių, 
bet tų ypatų, kurios atėjo į 
balių ir ten panašiai pradė
jo elgtis. .J. V. V.

CAMBRIDGE, MASS.
Vietos Lietuvių Koopera

tyviškos Bendrovės įvyko 
metinis susirinkimas. Iš iš
duotų raportų paaiškėjo, 
kad bendrovės krautuvė per 
1915 metus turėjo apyvartos 
už $32,490.46. Pelno liko 
$501.18. Kooperacijos krau
tuvės turtas siekia $3,814.15.

Reikia atsiminti, kad ko
operatyviška krautuvė gy
vuoja pirmus metus, kurie 
buvo sunkiausi, nes daugelis 
privatinių biznierių varė 
konkurenciją, norėdami ko
operacijos krautuvę privesti 
prie bankrūto. Vienok 
krautuvė išgyveno tą sun
kųjį momentą, išlaikė visas 
konkurencijas ir dar gavo 
$501.18 pelno, kuris eina ne 
į privatišką kišenių, 
visuomenės. *

♦ e
Vietos visos pirmeiviškos 

draugystės ir kuopos jau iš
rinko naujiems metams val
dybas bei viršininkus. Ro
dosi, kad į valdybas išrink
ta darbštus nariai. Geisti
na būtų, kad vietos L. š. F. 
komitetas nors šiais metais 
pasidarbuotų.

DETROIT, MICH.
Vietinė Dailės Mylėtojų 

Draugystė, matyti, turi pa
sisekimą, nes kuomet 8 d. 
sausio buvo jos teatras 
“Marytė — vargonininko 
duktė”, tai žmonių atsilan
kė net 200, kas Detroite y- 
ra retenybė. Pats veikalas 
buvo atliktas gana silpnai. 
Jautėsi stoka gabios ran-

SAN FRANCISCO, CAL.
Tūli draugai kaip įmany

dami darbuojasi, kad grei
čiau sutverus lietuvių drau
giją. Drg. J. Adams jau se
niai susirašinėja su S. L. A. 
sekretorium ir paskutiniu 
laiku turėjome kelis pasikal
bėjimus pas p. Vaškevičių,, 
kuris su savo žmona rūpi* 
naši organizavimu San 
Francisco lietuvių. Dabar 
čia lietuvių yra daug. -Lot 
neužilgo Jie trauks į “kont- 
rus”. Valdyba buvusios lie
tuvių draugijos atgaivinti 
tą draugiją jau neapsiima. 
Vienas jų sako, kad prie 
čionykščių gyvenimo aplin
kybių, sulaukus vasaros, 
draugija turės iširti, kitas 
sako—aš esu be darbo, jūs 
organizuokite, tai ir aš pri
sidėsiu. J. Daukus malo
niai sutinka draugijoj daly- 

„ * * ' 
atsisako, nes jam, kaipo biz
nieriui, prisieina skaitytis 
>u kitų klaidingomis nuomo
nėmis.

San Francisco liet, drau
gijai darbo bus labai daug 
ir ji, be abejonės, susitvers, 
o gal ir seniau buvusioji šio
kiu ar tokiu būdu prisidės, 
nes drg. Adams tariasi su 
Los Angeles lietuviais ir ra
gina San Francisco lietu
vius. i

K. Norkus.

GARDNER, MASS.
“Laisvės” N2 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija, 
kurioje Fanatikas Vaikas, 
aprašydamas apie L. S. S. 89 
kuopos' rengiamas pramo
gas, apsilenkė su teisybe. Jis 
sako, kad ne kuopa parengė 
koncertą, bet tik du kuopos 
nariu.

Ištikrųjų gi dalykas buvo 
štai kaip: kuopa turi išrin
kus tam tikras komisijas, 
kurios rengia koncertus, 
prakalbas ir kitokias pra
mogas. Ir štai komisijos 
tarp savęs nesusitarę viena 
diena parengia koncertą ir 
prakalbas ir abidvi išduoda-

* *
10, 12 ir 15 d. sausio čia 

buvo misijos kun. Delianio. 
Jis kalbėjo temose: “Lietu
vos istorija” ir “Amerikos 
lietuvių istorija”. Į prakal
bas publikos atsilankė vidu
tiniškai. Kaslink prakalbų 
turinio, tai galima pavadinti 
bešališkomis ir kaip nuo lie
tuvio kunigo, tai ir gana ge
romis. Kalbėdamas apie “A- 
merikos lietuvių istoriją”, 
pasmerkė fanatikus ir tuos 
kunigus, kurie savo parapi- 
jonus auklėjo fanatiškoj 
dvasioj, privesdamas faktus 
ant dr. šliupo, J. Perkūno ir 
kun. Mickevičiaus užpuoli
mus ir sumušimus. Paste-

kos, kuri būtų prasišalinus (vauti, bet nuo organizavimo 
nekuriuos opius apsireiški- • • - .....................
mus. Gana juokinga buvo, 
kuomet sufliorius, iškišęs 
galvą per duris, skaito iš 
luiygos...

liet matant didelį pasi
šventimą, tikimasi ateityje 
sulaukti nuoseklesnio vai
siaus.

9 d. sausio T. M. D. paren
gė agitatyviškas prakalbas, 
kurios gana gerai pavyko. 
Išviso, rodosi, turi 24 na
rius.

Vietiniai laisvamaniai 
taip-pat pradeda kelti gal
vas... Neseniai turėjo mi
tingą; susirinko keliatas y- 
patų, pašnekėjo, pajuokavo; 
ant galo organizatorius kai-. karas 
La, kad viskas ir visur, že- Sulošta du veikalu :“Gairės 
mė, žmogus, mokslas ir' 
tam panašiai yra vien bur
bulas ir nieko daugiaus. Vi
si karštai suplojo rankom, 
padarė kolektą padengimui 
lėšų ir linksmi nuo taip 
nusisekusio mitingo išsi
skirstė.

Tomis pačiomis dienomis 
tūla po m te kėlė “smart” 
vestuves. Žinoma, neapsiėjo 
be peštynių. Vienas labai 
nukentėjo. Gerai žinomas 
saliūninkams ir katalikų a- 
bazui B. K. ten pat pirmas 
stojo į kovą. Išimti war- 
rantai ant trijų. B. K. Ke
lintą kartą Žengs į šaltąja. 
Jo draugai žada jam nukalt 
medalį už narsumą, kuomet 
patundys ant “pakūtos” 
dvyliktą kartą. Rodosi, il
gai nereikės laukti.

Pliumpt

CHICAGO, ILL.
Nors Chicago ir milžiniš

kas miestas, bet paskutiniu

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA.

27 d. lapkričio buvo va- 
i “Diego” draugijos.

ir “Žilė galvon, velnias vuo- 
degon”. Aktoriai savo už
duotis atliko gerai. Buvo 
ir pamarginimų. Pasibai
gus programai, prasidėję 
šokiai; buvo ir skrajojanti 
k rasa.

Draugystės pirmininkas 
W. Kitra aiškino apie drau
giją ir beaiškindamas pasa
kė, kad iš “Diego” gims vi
sa tarpe Argentinos lietuvių 
civilizacija ir iš “Diego” at
siradę visos kitos draugys
tės. Reikia pripažinti, Kad 
toks pasakymas visai klai
dingas.

Beje, reikia pažymėti, kad 
“Diego” draugijos pirminin
kas niekad nepavelija kito
kių pažiūrų žmonėms pakal
bėti. Štai ir šiame vakare 
norėjo pakalbėti p. A. Alek
na, bet pirmininkas nepave
lijo. Mat, Alekna priguli 
prie L. S. S. A., tai jam ir 
nedavė kalbėti.

Draugas iš Argentinos.
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lemykite LIETUVIAI!
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

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

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

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

PARDUODU firmas, lotus ir namui. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokuinentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos Ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUB LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės Šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
. Filia: 155 CLINTON AVE.,36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

e w

Telephone 191 Graanpoint

Daktaras J.
8PECIJALI8TA8 

PLAUČIU 
Valandos i

Išsimokinimas notą ant visokių 
instrumentų arba dainuoti be moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sudėtos j 8 lek
cijas, mokytojas ima po $1 už lekci
ją. 8 lekcijos—knyga |1.50, parduo
du už $1. Tik ant trumpo laiko 8 
knygas už >2. Adresuoki!

G. A. BARONAS 
MhKEES ROCKS, PA.

DAKTARAS
Matulaitis
Alt BOYL8TON 8T„ BO8TON.MA8K

Netoli didžioje missto knygyną.
Of flee valandai: nua 10—11 valandai

M M M 7—g y. vakare
Aventadlenlali nua 10—4 v. pe pieta

žemiau paminėtas gydimlaa galime 
tos galima gauti per pačtą.
Nuo Reumatizmo .........   |1.OT
Kraujo Valytojas.....................
Vidurių Reguliatoriui       Mr 
Trojanka................... 25c. 50c Ir 11.00

Ir visokias kitokias gyduolei nue 
visokių kurios čia aar nepaminl- 
apturžtl per pačtą’

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakaro;
Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Mąs liti 

riame ir pasakoma visas ligas Ir pa 
gelbstime. Ii kitur atvažiavusios** ii 
goniam* parūpinamo vietų, kol gydo 
ai. Reikalui esant, kreipkitės, *a<* ap 
žiūrtolm* ir duosimo prlatolišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Noažmiri- 
kito saaua antrais.

D R. J. LIPMAN
111 B. Mth 8t„ NKW YORK,N.f

ai

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALŲ.

3 lUtvvlikal

Sveikata DYKAI
ORAKULO PATARIMAI

Našlaitė.

Iš-

pi-

J. Simoliunas.

A. SHRUPSKI

papildė

numirė

sužeis

Petrogradas ir Vienna. — sužeis-

jono vaikai, sumanė

Za 
5 d

PEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Valstija

MKWJHB

į Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS 

VIETA PAS

Miestas

i
4

JOHN KULBOK CAFE
kad 

biznieriai 
bizni ci- 
Cl garai, 

kaip ka-

MaldAtom* užsisakyti to a jaut

JAUNOJI LIETUVA”?

Vyčių komandieras tariasi su davatkų komandie- 
rium apie bedievių nakinimą.

Klausimas:—
Brangus Orakule! Aš e- 

bu našlaitė ir neturiu ko pa
siklausti, tai nusprendžiau 
kreiptis prie tavęs, nes tu e- 
ai visokių tinksų žinovas.

Aš myliu Petrą, o Petras 
myli mane ir nori su ma
nim ženytis. Taigi, Oraku- 
lėli, pasakyk man, kas mane 
mylės, kuomet aš su Petin 
apsivesiu ?

Atsakymas:—
Nebėdavok! Kuomet su 

Petru apsivesi ir būsi namų 
Seimininkė, tuomet tave my
lės burdingieriai.

boną mažų vinučių. Pasi
baigus mišioms kunigas į- 
ėjo j amboną ir pradėjo sa
kyti karštą pamokslą apie 
bedievius. Laike paties įsi
karščiavimo jisai sušuko: 
“prie jūsų, šventas Juoza
pai ir šventas Pranciškau, 
šaukiuosi”... (čia jis sudavė 
kūmščia į amboną taip 
smarkiai, kad vinutė įlindo 
į ranką). Pačiulpęs ranką, 
jis per dantis pratarė: “Kad 
jus velniai paimtų”...

Magna tka.
Tūla Austrijos magnatka 

juokėsi iš anglų, kad šie 
prastai frąncūziškai kalba.

—Męs,—sako ponia,—taip 
gerai kalbam francūziškai, 
kaip ir vokiškai.

—Nieko stebėtino,—at
sakė anglas,—Viennoje jau

Klausimas:—
Sei Mister . Orakule! ______ o__ , _____

ekspleinyk man, dėlko die- du syk francūziška armija 
_ vasjmtvėrė bulvę? Jeigu viešėjo, o Londone dar nei 

gerai išekspleinysi, lai ant sykio, 
tavo varduvių dienos aš tau 
■užfundysiu cigarą.

Davatka.

Atsakymas:—
Juk tamsta žinai, jog 

svietas dabar yra sutvarky
tas taip, kad galingi lupa 
skūras silpniem. Taip, ca
rai, karaliai ir turčiai lupa 
skūras darbininkams, na, 
o darbininkai lupa skūras.,, 
bulvėms. Taigi, bulvė su
tverta del vargšų “patie- 
kos”.

TELEGRAMOS.
(Svirplių Agentūros),

Londonas.—Anglijoj prieš 
karę ant kiekvieno vaikino 
išpuolė po 7 merginas ir po 
2 našles. P< 
exp^ertai aprokuūj 
tįčkvieno kavalieriaus iš
puls po 2 tuzinu mergų ir 
po tuziną našlių. Tai bent 
bus Mahometo rojus!

0 karei gi, kaip 
ja, ant-

Rymas.—Į čia pribuvo 
nuo karės “nukentėjęs” Ser
bijos karalius Petras. Jis 
prie savęs^ turi tik 18 mili
jonų dolerių. Netrukus at
sišauks į Ameriką, prašyda
mas aukų.

Ne tame dalykas.
Pati:—Ir vėl tu visus pi

nigus pralošei. Matyt, tave 
dievas nubaudė, nes šian
dien nedėlia, o bažnyčioj ne
buvai.

kas, trumpas protas. Juk ir 
tas ką išlošė nebuvo bažny
čioj.

7 sykius užmuštas ir 8 sy
kius sužeistas.

ligi šiam laikui Vokietijos 
kronprincaa buvo 7 sykin^ 
užmuštas ir 8 Sykius sužeis
tas. Tas žinias padavė An-

laikraščiai. Štai tos žinios.
Rugpjūčio 18, 1911r liko

f ronto.
Rugpjūčio 20, 1914, sužei- 

' stas Berlyne laike pasikė
sinimo ant jo gyvasties.

Rugpjūčio 24, 1914, vėl 
sužeistas laike pasikėsinimo.

Rugsėjo 4, 1914, 
saužudystę.

Rugsėjo 13, 1914, 
Brusselio ligonbuty.

Rugsėjo 15, 1914,

------ „— — . Rugsėjo 16, 1914, 
Iš Petrogrado praneša apie tas Lenkijoj, 
didelius laimėjimus. Esą, Rugsėjo 18, 1914, 
rusai išžudę 70 tūkstančių x 171------- - r-
austrų. Iš Viennos gi pra
neša apie dar didesnius lai
mėjimus. Girdi, austrai iš
mušę apie 100 tūkstančių 
rusų.

S. L. A. Centras.—Buvo 
manyta, jogei laike S. L. A. 
viršininkų nominacijos pa
kaks vien alaus ir cigarų. 
Dabar gi pasirodė,, kad prie 
to visko dar prisidėjo ir Ba
lučio “Konkolauskijada”,

Laike pamokslo.
Tūlas kunigas, sakyda

mas pamokslus, turėjo pap
rotį mušti kūmščia į ambo
ną. .‘Tai pastebėję zakristi- 

i vaikai, sumanė pada- 
fonę: jie prikalė į am-

, sužeis
tas ant Francijos fronto.

Rugsėjo 20, 1914, numirė.
Rugsėjo 24, 1914, numirė 

Berlyne.
Spalio 25, 1914, jo kūnas 

atrastas mūšio lauke.
Lapkričio 3, 1914, dar vie

ną sykį mirė.
Lapkričio 4, 1914, francū- 

zai užmušė.
Lapkričio 8, 1914, sužeis

tas palei Insano.
Lapkričio 17, 1914, dar 

vieną sykį užmuštas.
Sausio 16, 1915, dar vieną 

sykį sužeistas.
Šiandien gi tas žmogus 

gyvas ir be žaizdų koman
duoja savo kariumenę ant 
Francijos fronto, Artai 
stebuklingas žmogiis?

Svirplys

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
1916 metams.

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo kati 
gali tokį išleisti Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš historijoa, hygienos, drau- 
gfJiMlo gyvenimo Ir tt. S.L.A Kaleodoriuie tanke Rtrain<inii>qgerian- 
«ių ražytojų amerikiečių.

“S.L.A. KALENDORIUS”, gražiais spalvuotais vir- 
šlallals, 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 knlngų agentus, tai reika
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTA! 25 centai. Agen
tams rabatas. Kreipkitės:

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

TEATRININKU ATYDAI1
Pranešame, kad mę® išrandavoja- 

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

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

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

. IR SVARIAUSIAS BALIO
NAS VISAME SO. 

BOSTONU.
Sveiki geriausios rūšies gėry- 

(mai ir užkandžiai. Patarnavi-
mau prielankus. Atsilankykite, A 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lie t a vi s Savininkas)

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
labdarys tos Draugijos namo.)

, JT j

VJ VE

pajiegos
ir

KLAUSYK MANO 2OD2IO!
Atolk pirkti vyriškų aprėdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir tt. Pas mano ta
vom gerai ir kaino* žeme*.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.

SITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

Jame apraAorns aiškioje, pupraeteje kalboje apie tokiai 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijtinas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spenuoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytlškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina 

vyrus ir moteris ir pasako, kaip toe ligos gali būti pasekmingai gydomos tamiitoe 
namuose uz Labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jurus taip gi pasakys nplo musų pr»s» kmingą gy
dymą tokiu ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panagios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo bkaudėjimą strėnose; nuo skaudžią ir Hkaudnnčią panarią; nuo ghlvoe fkau- 
dojimo; nuo apetito nuntojimo; nuo uprugiinio pilvo; nuo at^iriaugčjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimą; nuo aj.dengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negale jirno miegoti; nuo blogą sapną. Ar .hi tolpmiH, lengvai pajudinamas, 
n<’r\.r.gar, piktas bei greitai užgauuaman, nuilnyK ir n.inilpnvB rytmetyje? Ar 
tūpto juodus pl< tinuH apie akiu, uruliui jus nuHtujiina gėdinimaRį diaugijoe? Ar 
ėsi rrusimiiHH, nulindt'H ir ar turi šinfgėlą? Tie symptomai nurodo, kad jusą kurias 
yra biugone tsaniygonu ii’ kad juma reikalinga medikalirka priežiūra ir patarimas.

M.isn brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir syn.pt o mu h. Ji pasakys jums apie musą gydymą delėi sugrąžinimo žrno- 

j jŲ e<ną laiką sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užtari gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtą žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketinu tlpsivosti. Jys dažinusite priežastis savo kentėjimą ir kaip jusą negalės 
gali Luti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Sutaisau receptui iu dldžlanala ' 
atyda, nežiūrint, ar tia receptai ? 
Lietuvei ar Amerikos daktarų ( 

Tai vienatinė lietuviška aptieka ? 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. ( 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- ) 
nauly yra vartojamom. Galit rel- į 
kalaut per laiškus, a aš priiiųaiu ( 
per aapreią, į

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptlekoriua ir Savininkas { 

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

Tai. Po.Boston 21fĮ4 ly JjOU, į

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliukų 

D-ro Richter'to

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis' būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

diino, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliuku* vi«0M> aptlekoM urb< 

ktaėiui nuo
P. AD. RICHTER & CO. 

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

Prishiskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RL’SSF.LI. l’RICE CO., L. 502, 208 N. 5tb Avė., Cbicslo, III., U. S. A.

Brangus Daktarai:—Mobiliu man tuojau* pasiųsti vyžai dykai, apmokėta 
pačta. jusų brangią mcdlkališką knygą.

Vardas ir pavardė........................................

Gatvė ir Nofc

PIGUS IŠPARDAVIMAS
Via! žemiau paminėti instnxmontai siunčiami gavai 

«• pirm užmokėjime pinigų.

GERIAUSI MUZIKAL1AK1 INSTRUMENTAI 
AMERIKOJE.

vieną doleri rankpinigių ■> tiesa yoriiftrlįi-

GERA PROGA!
Grsmat'kc angliškos kalbos 

mokintis b* mokytojo (apda
ryta ..................................... SI.66

Vaikų Draagas arba kaip 
rnokinti". skaityti ir rašyti 
b« mokytojo .......................

Naujas Būdas mokintis ra
šyti bs mokytojo ................  !•«

Aritmetika moklnlmulsi ro- 
kundų, su pavaikslais (ap
daryta) ..........................  15e

ęi.ec
Kas atsiųs išklrpęs litą ap

garsinimą iš “Laisvės” ir $!.()• 
money orderiu, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

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

Hudson, N. Y.

Pas mma galito gauti ska
niausio alaus, puikios degtinis 
Ir ekanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, atolkfto, s porti- 

? tik rln šito,
$ Gi S. 2nd st, Brooklyn.

lįs’ig g » e

1

!.hi

Gerlaueia dvieiliui Viennei Armonika iv visais 
pasbalsiaiii, minorai ir matomi basai, 21 klavišii, 11 
basų, minoruų batų atskiri pliene balsai. Viekai 
kaetvirčiauiiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basą dalis, 6 tonų. I id veda malonų balsų.

KAINA 81 dek Tekia pat armonika dviejų te
as KAINA M dek

Visi ažaakymai iiitončiaml ta pačia diena. Prie# Uaiaeėlant 
rlaaalala specijalistals—meistrais, todėl nei jekle *Msigadinim* Begali atsitikti. Reikalaukite Illiue- 
traete katalioge, kuri* alus Mamas dykai.

MOSCOW MUSIC oa
Dapt. M

Vienai armonikai iv tl klaviŠiu, t baJ- 
i. Kaina (8.66. Tokia armonika su 11 

■o plieniniais balsaisklaviliu, 11 basų, 
Vaina I1X.M.

tlaponų, kaina |Ž.Tk

dirbimą M-i».

Ii CANAL STREET, WBW YORK, H. I

SVEIKATA IR SPĖKA.
ĮGYTI JUS GALITE UŽ 

MAŽAS IŠLAIDAS.
Temytiua nauja knygute po vardu 

‘ ‘ Sveikata ir Bpeka. ’ ’ ISleide Bejlky 
Lamujiatoiues, Binghamton. N. Y. Ii 
tarimus jums, kajp jusu Šeimyniškas gy- 
dytojitM. čia nėr pasididžiavimui, bet ką 
jus i aute jojo ir gyduole, kurie atneš del 
j paseainee ir laime.

Tūkstančiai žmonių išsigydė BERRY 
l.AHOiUTOiuCH gyduolei, ir ^uh galite įgy ti 
sveikata ir laime. Siunskite šiandie 1<> 
•.siutu, reikalaudame gyduolių ištirimui ir 
knygute “Hveikirta ir 8peka.” Rauite 
daug naudingu pamokinimu, kaip užlai
kyti sveikatų ir igyti turtą.

BERRY LABORATORIES, 
Binghamton, N. Y.

MALONĖKIT PRISIUN8TI TA 
KUPONĄ MUMS.

BartEr Labokatuiuks,
Binghamton, N. Y.

Siunčiu idemss 10 centu del apmokė
jimą kaštu persiuntimo (galima krasos 
'.enkloles) Malonėkit išsiunsti jusu gy- 
luoiiu ištirimui ir knygute “Sveikata ir

*
h! tinimą, 

via!

Akušerka
P*b*lgutlkar»4 Wwtnane Medical 

CoDegfe, niUlmore, Md.
FeMtantniml ktlielri uvo darbu prto 

1 jdmdyme, taipgi suteikia visokias sodas ir 
' psgolba invairtose i&oteru ligose.

į F. Stropiene,^,1'”u!“”,l;
[ SO. BOSTON. MASS.

non 
pūsto 
b*t (gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokie gėrimas, 
kaip taugalas, 
bet bako, kad 
ekantauala*. O 
eaan redes,

kaip draugai kalba, tani nereikia gir- 
tfa, ftinaaut, vieta atsakanti dfi’ pa- 
kslslvingv Kambariai »a rivals pa-

tą, • būsit ažganMintiL
JOHN KULBOK Ltenlntekas

BROOKLYN, N. Y.
T«L ttraaapalalt *7f

JAUNĄJĄ LIETUVĄ
»a paveikslais Mtoratūros, moksle Ir vlsuomenBi manraML
“JAUNOJI LIETUVA” eina kas mėnuo dideli* formato 4> 

spausdinama ant gražios paveikslų popieros.
“JAUNOJE LIETUVOJE” kiekvienam* numeryje ipanadinaata 

rinktinės dailiosios literatūroi veikalų (eilių, apaakymUių ir kt-)f 
taipgi raštų ir straipsnių, kame gvildenama įvairus moksle ir 
mėmės gyvenimo klausimai

Apart to “JAUNOJOJ LIETUVOJ” yra dar H* skyriai!
I. Mokslas ir palas gs; II. Ruožai II politikos ir visvorneate 

venlmoj III. Spauda ir gyvenimo atbalsiai: IV. Briorių ir pa 
5f veni m as; V. Literat&roe apžvalga; YL Jaunimo Balsai;

«4i ateivių keliai.
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LAISVE
113 N. Main St., Ansonia, Cm.

Ar Jus Kosite?

1
6.20 Pa., prie L. D. L. D. 13 kuo- Severą’

PAJIESKOJIMAI

w

Ill.

Ill.

York, N. Y.

Skaudčjimtd KrutiuSJe, 
ir jvirtrųa kiti aopfljima! Ir aknndflji- 
mai yra greitai išvaromi, trinimt go
tai SEVEB08 GOTHARD ALIEJUM 
(8ov«ra'a Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminantis linimontas. Kainos: 
2S ir 5Oo ui bonk>|. Visose aptiokose.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

Sovcrofl Mcdlkaliflkaa Kalendorių*.
1916 metams yra dabar gatavas iSplft- 
tinimui Jnsų aplinkoje, arba tiesiog 
nuo wiusu. Tikrai gaukite vieną kapt* 
ją ir laikykito ją parankiojo vietojo 
per visus metus.

ATSKAITA
Lietuvos šelpimo Fondo 
Finansų Sekretoriaus, 

nuo gruodžio 1, 1915, iki 
sausio 1, 1916 m.

Gruodžio 1, 1915, balan
sas .................10,721.25

Per S. J. Juršą nuo pra
kalbų Easthampton, 
Mass. Nepažymėta, kas 
rengė...................... ’

Per B. Čepaitę nuo drau
giško vakarėlio pas M. 
Markiutę, Rockford, 
Ill.,........................9.50

Per “Keleivį” R. čiuladė 
iš Lowell, Mass. (Nepa
žymėta nuo ko ir kaip 
surinktos aukos) .». 8.67

J. Labunskas aukavo 
$2.50 ir J. M. Endžiulis 

$2.50 iš Hulet,Oregon 5.00
Per “Tėvynę” nuo 131 kp.

S.L.A. išClifford, III.,24.33 
Per P. S. Raulinaitį nuo 

aukų rinkimo komiteto, 
Hartford, Conn., už 
štampas ............. 10.00

Per vietos komitetą nuo 
svečių vakaro pas J. A- 
peikį, East Arlington,

Vt.................................. 4.00
Fer M. B. Vasiliauskas 

nuo Lietuvių Jaunimo 
Apš vietos Draugystės 

prakalbų, Providence, R.
1................................21.28

Per L. Š. F. Vietinį Ko
mitetą E. St. Louis, Ill., 
Laisvės Mylėtojų Dr-stė 
21.59;Šv. Jurgio Dr-stė 
$25.00; L. S. S. 87 kuopa 
$15.32, nuo apielinkės 
veikėjų draugiško vaka
rėlio pelnas $13.45; Juo
zas Uksas aukavo $5.00, 
smulkių aukų.... 100.00

Per “Keleivį” Wm. Mike- 
laitis nuo krikštynų pas 
Juozą Macelį, Benld, 
Ill.,........................ 4.38

Nuo D.. L. K. Vytauto 
Dr-stės prakalbų So.
Boston, Mass.......... 20.00

Per “Keleivį” nuo vaka
rienės pas S. Bartnin- 
ką, Gilbertville, Mass.8.25

Dr. G. W. Tupper, orga
nizatorius Y. M. C. A. 
Naujos Anglijos iš So.
Boston, Mass............ 5.00

Per J. Stočkų iš Stough
ton, Mass............ 4.00

Viso per gruodžio mėnesį. 
įplaukė............. 230.61

Nutarta pasiųst Literatū
ros Komitetui V. Kapsuko 
rankraštį: Jo Biliūnas—jo 
gyvenimas, veikimas ir raš
tai.

Nutarta pasitart su Lite
ratūros Komitetu apie iš
vertimą knygos War—what 
for.

Pranešta, kad per L. Pru- 
seikos prakalbas Easton,

pos prisirašė 13 naujų na
rių. Visoje eilėje miestų 
žada tuoj susitvert naujos 
kuopos.

Pajieškau Juno Sąveikos, 
kuris gyveno Girardville, 
Pa., lo menesių atgal. Ji
sai gana gerai pažįsta Joną 
Baluusaių ir dirbome abu
du pas Juuzą Zubncką. Mel
džiu pačiam alsisauku arba 
Kas žinote, inaloneKite pra
nešu šiuo adresu:

Jonas Baltrušaitis 
109 Grand £t.,15rouKiyn,N.Y

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

Kos5)o Nuolatos.
"AS pagavau dideli 

šalti ir nuolatos kosė
jau. paraSO p. W. Wo- 
losayn, Weirton, W. 
Va., ir Jeigu aS paimda
vau stiklą Saite van
dens, kosėjimą* pasida
rydavo labjaus trauk- 
žiojantis. Dirbdamas 
blokinių dirbtuvėje arti 
miUinUko karinio, a& 
turdjau gerti vandenį. 
Aš perskaičiau apgarsi
nimą apie Soveros Bal
zamą Plaučiams, ir, iŠ- 
vartojus 25 oentą bon- 
kute, koeulia austojo, ir 
aš jaučiuos gerai ir 
sveikai.**

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

Valdybe* vardai ir adreaai: 
Pirm. J. Baatta
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan, lit 
Pirm, pagelb. M. Ambraziūnas

1421 Lincoln St, Waukegan, IH. 
Protoko’u sekr. St Deikua.

721 Cummings Ave., Waukegan, I1L 
Fin. uekr. V. Rudzinskac

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

166—10th St, North Chicago, Ill. 
Kasos Globėjai: J. Vačis, 1849 Lincoln 
St, Waukegan, Ill. 2. M. Rėkia, 1329 
No. Jackson St, North Chicago, Ill. 
Maršalka K. Navickas,

1420 Victorian St, Waukegan, Ill. 
Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 

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

LIETUVIŲ APBVIETOS DRAUGI
JOS. BROOKLYN, N. Y„ VIR

ŠININKU ADRESAI. 
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

188 Roebling St, Brooklyn, N. Y. 
Finansų raštininkas A. Plečkaitis, 

£28 Madison St.,
Hoboken, N. J.

iždininkas B. Vaičekauskas, 
89th St, Brooklyn, N. Y.

TREJOS DEVYNERtOS 
arba

_____TREJANKA_______
Susideda ii rj įvairių gydantių ialių ir iaknų.
Sutaisyta eu degtine arba virintu vandeniu 

yra geriausiu vaistu arba karčiu 
vynu del skilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, nematiniu, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenĮ, 
dieglius šonuose, kiūtinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTO]1Mz\S: Vi<na nakelĮ Aitą gydančią 

angim m; užu. 'kti i vieną Kvorta čysto sptrnto 
it tiek |>at vandens, arba iavirti čystame van
denyje ir po .4 valandų gerti po pusę stiklelio 
arbu mažiau.

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

Kampa* North 4-tos gatvča

t
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Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ 

GRAMAFONŲ.
Bpedjalilkae aulemi 

kainos ant trumpo laike, 
■iskubinkite įgyti Šitą gra—■■ 
foną eu 6 lietnvišką dainą) 
Mm adltą, kaštuoja |1U< 
Gvarantuotai ant 10 metą. Eta
tą gramafoną siunčiame kiaš> 
vienam su tiesa aptiūršjimm 
prieš užmokėjimą pinigą. Js*» 
gu nepatiktų, galite iugrąiie4f 
atgal. Reikalaudami, prtaiąnkSta 
ta 11.00, liknsias ažmeMMl 
aplaikę t a vorą. Pasitikime, tani 
tuomi gramafonu būsite pilnai 
nžganėdlntl.

Kievski Phonograph (X 
4 Orchard Street, Dep. BL 
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ST

Ill.
P. 0. lie- in.

in.
in.
ni.

d.

N. Y.

UŽGANĖDINTAS
Pa.

Geru patai

M.

Pa.
W.

Pa.
W.

Pa.

Rekordai
Si.

7

!l»l.

40

8841

■JUK

Cw«»

Cmm.

Columbia

St.
BU

“Nau 
:ai pai

LIETUVŠKA3 MUVORIUS
Mano režimai ir karietoe po N 2 48

LIETUVIŲ KJKL1UNM1 PAAMLFOb 
oMAttiUua, taivinu Valjuxahja 

iM KP. BKKKBTUK1U ADMKnAL 
Centre ValMybai

M. R.
Box 176,

J metai 
Kas ži-

Pajieškau Juozo Delkaus, 
atgal gyveno Boston, Mass, 
not, malonėkite pranešti. 

St. Rukštelis
218 Vernon St,. Worcester. Mass.

Galima gauti pa*
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.V

K. Nasopko pajieškau pažįs- 
Biržų parapijos,

Telefonu 1490 Greenpoint

S. VITKINAS

gyvenančių 
Malonėkite

A.
Dubois, Pa. 

(7—9)

o w

Orkestrą. 
MANO LAIVA®. 
J SVEIKATA. Marša*. BstaM IMaaa VsMtamm 
EINU PER DVARELI.
GAILA TŽVYNtK Marina B.sublfk.są 
Orkestrą. 
PER GIRIA GIRIALM. 
LINKSMINKIMĖS. Pett*. 
PER ŽILA JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE Peik*. KMsutasu 
SAULELE

LIETUVA 
TEKA.

Iv

-M
at

e 
■

Viso su balansu ... 10,951.86

Išlaidos.
Už išmainymą privatiškių 

čekių..........................13
Už 2,000 laiškų dėl L. Š. F.

Sekretorių atspausdino 
“Laisvė”.................... 6.00

6.13

Sausio 1, 1916, balansas 
pas L. Š. F. Iždininką
K. Šidlauską .. $10,915.73
L. Š. F. Finansų Sekret.

Tadas Dundulis.

IŠ LIETUVIŲ DARBININ
KŲ LITERATŪROS 

DRAUGIJOS.
20 d. sausio įvyko Centro 

Komiteto posėdis, kuriame 
dalyvavo L. Pruseika, J. Be- 
nesevičiūtė ir K. Liutkus.

Nutarta:
Kuopų sekretoriai kuo- 

greičiausia tegul siunčia pi
nigus į centrą kasieriui K. 
Liutkui, kadangi kasierius 
jau yra po kaucija ($1,500). 
Kuopų kasieriai siunčia po 
70 c. nuo nario. Money or
derį išrašyti vardu K. Liut
kus ir pasiųst sekretorės ad
resu: Miss J. Benes, 1780 St. 
Johns PL, Brooklyn, N. Y.

Nutarta užvesti centro 
knygas.

Kuopų sekretoriai, kurie 
dar nepristatė narių surašą, 
kuogreiČiausia teiksis tai 
padaryti. Narių adresus 
kuopų sekretoriai tegul lai
ko pas save, o į centrą tegul 
prisiunčia tik valdybos ad
resus.
Nutarta atspausdint drau

gijos vardu konvertų ir let
terheads. Klausimas apie 
mokesčių knygeles dėl na
rių paliktas sekančiam po
sėdžiui.

Primenama, kad apkalbė- 
{imas konstitucijos tepasi- 
>aigia 1 d. vasario. Kuopos 

dar nebalsavusios konstitu
cijos kuogreiČiausia teiksis 
jmbalsuoti.

Aš 
tanių 
New Yorko apielinkej. 
atsiliepti.

K. Nasopko
15 E. 67th St., New 

(5—8).

I’ajicškau merginos arba našlės 
tarp 35 ir 45 metų amžiaus dėl pri
žiūrėjimo 5 vaikučių ir gaspadinauti 
stuboje už užmokesnį—algą. Esu naš
lys, dirbu mainose ir uždirbu užtek
tinai. Norinčios dasižinoti daugiaus 
apie mane, meldžiu rašyti Šiuo ad
resu :

PajieŠkau Vinco Pilotos, rodos gy
veno Jersey City, paeina iš Suvalkų 
gub., Vilkaviškio pavieto, Gižų vals., 
Novovolės kaimo. Būsiu dėkingas 
tam, kuris praneš man apie jį.

Juozas Kriaučeliūnas
153 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Jono šaučiūno, 
Kauno gub., Ukmergės pav., Dau- 
ginčių kaimo. Malonės jis pats atsi
šaukti arba kas žino pranešti.

Z. šaučiūnas
Mound City, S. Dakota.

PajieŠkau Jurgio Bukavecko ir 
Prano Raulinaičio, abudu Suvalkų 
gub., Naumiesčio parapijos. Taipgi 
ir M. Kutkitės, Suvalkų gub., šakių 
parapijos. Pirmiau gyveno New Yor
ke. <

Kas žinote, malonėkite pranešti.
Bladas Ramštaitis 

515 Gold Way, Homestead, Pa.

Pajieškau brolių Simano ir Anta 
no. Taipgi ir Onos Kanceriūtės. Pir 
miau gyveno Arlingtone. Kas ži
not, inaJonėkite pranešti.

J. Jakes
Greenwich,

Pajieškau svogerio Povilo Janaus- 
ko, Kauno gub., Raseinių pav., Stul
gių parapijos. Taipgi ir švoger- 
kos D. Norušaitės, Kauno gub., Ra
seinių pav., Lasginskų kaimo. Mel
džiu atsišaukti.

J. IvoškeviČia
11 W. Main St., Branford, Conn.

17DYKĄ! “LAISVE” UŽDYKA!
Kas užsirašys pas mane “Naujie

nas” ant metų ir užmokės $5.00,gaus 
“Laisvę” uždyką ant metų dovanų.

Jeigu “Laisvę” jau turėtumėt, ga- 
l’te pažymėti, kokį nors pirmeivišką 
laikraštį.

Pinigus siųskite šiuo antrašu: 
J. P. Stančikas

70 Ixiwell St.. Rochester, N. Y.

“LAISVES” PERSONALO GYVENI
MO VIETOS:

L Pruseika, 152 So. 9th 8t 
J. Neviackas, 152 So. 9th 8t. 
J. Naudžius, 152 So. 9th St 
J. Undžius, 878 Driggs Ave. 
V. Paukštys, 188 So. 2nd St.
V. A. Zaperiackas, 188 8o. 2nd 
J. Valatka, 368 Rodney St. 

Visi Brooklyn*.

Ofteas: 126 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

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

Alijošius Grinkevičius
2 Hope St., cor. Roebling St. 

BROOKLYN, N. Y.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.
Knygutė 25c.

Telpa šios dainos: 1) Gaude- 
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 8) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 
ugnį. Chorams atiduodama 80 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
895 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

1 
!

Gvarantuo 
tas ant

20 metų’
Uždėjimas kepuraitės 22 k.

Užploitihavimaa 50c ir aagšČiau.
Išvalymas ..........................  50c
Užplorubaviruas aukse ................. |1.(M)

Skaudantj dantį duok ištraukt ryta, 
o vakare apžiūrėt

SANITARY DENTAL PARLOR 
897 Bedford Ave., Tarpe 2-roe ir 

1-moa gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

Teisingai sutaisomi vaistai 
prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draugą, • būsite nš~ 
ganėdintL
N. MOSKOWITZ

Aptiekoriui ir Chemistas 
211 Roebling St, Cor. Sa. tad 

BROOKLYN, N. Y.

25.0001 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS. 

REKORDAS PREKIUOJA tik 75 c.
Jeigu neturi meno katalogo, tai prislųsk už 8c. pačtinę markę, o 

apturėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių 
ARMONIKŲ, SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKA- 
LIŠKŲ INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas 
su 76 ir 104 raktais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviš
kas Sapnininkas dydžio 5x6|, su 810 paveikslėlių. Kaina 50c. Rei
kalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavo- 
rus. Agentams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

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

Kas uŽBlrašyt 
pas mane 

dienrašti 
“Naujienas”, 
tasai gaus s* 
kančias dova
nas : “Laisvę’ 
ar “Keleivj”a> 
“Kovą’tar “Tė 
vynę” ar “Vie 
nybę Lietuv
ninkų”, 
“Lietuvą”, 
“Amerikos1

OR V. K. DRAUGIJOS V1R8IN1N- 
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL 
Prezidentas A. Atkečiūnas, 

Box 566, Steger, 
Vica-prezidentaa W. Stoškus, 

Box 485, Steger,
Pratek, raitininkas J. Dambrausku, 

864 L. Box, Steger, Ill. 
Iždo raštininkas A. Salasevičia, 

Box 141, Steger, Ill. 
iždininkas (kasteriąs) T. Anekutis, 

Box 482, Steger, Ill 
Knygyne raštininku F. fftriške, 

Box 866, Steger, Hi 
Kaygyae iždininku J. Damidaidžia, 

Bax 497, Kleger, III 
Husirbskimai atslbūnu jra plrman 

tiokvlone minėsi* nedšdej, F. A. Su- 
MKOTltiaUS HTtftMfafj.

Lietuvį” ar “Sakę” arba knygų ver
tis 32.00. Taigi Tamista už |5.0f 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dlen 
raščlo vieną Iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik tn- 
mlsta atsimink, kad užsiraf 
jienas”gausi dar vieną visai 
metui ląjko. Tai būk pirmu prie de- 
vanes.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester. N. Y

LAISVES MYLĖTOJU DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL„ VALDYBA: 

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

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

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

500 S. Clinton St, CoUlnsville, 
Iždininkas J. Willumat,

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

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

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėjjcampas E. 
Main ir N.Morrison Avo., Collinsville, 
Illinois.Telephone 2384 Greenpoint 

PaikiauHia Hetaviams vieta pas 
PETRA DRAUGELĮ.

Skanus alus 
gardi arielka, ' 
šlius, visokis ; 

ryn*s, kvepen- ( 
cigarai Ir 

■nikus užkan- ' 
ižiai. Salė dėl 
•itingų. Ne- 
»amiršklt šios 
Atsakančios 

vietos,o būsite 
AŽganėdlnti. 
Palei Wythe 
4ve.

73 Grand St, Brooklyn.

SERGANTIEJI!
Ar

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTES, ROCKFORD, ILU 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln Avė.
Vice-Prezidentas B. Čepaitė, 

1118 So. Winnebago St
Protokolų raštininkas O. Užbaliūtė, 

622 Hulin St
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas, 

1436—7th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis,

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

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

316 Wall St.
Organe prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague St

nustojote sveikatą iš
po dienai, metas pe matai
gydymu sergančių žmonių.

Ištry-

priežasties ligosi

MLAISVfi” tik ui 91.20111
Kuris užsirašys pas mane “Lais

tę” metams ir prisius $2.00, tas ap
turės dovanų knygų vertes 80 cen
tų. Rašykitės šiandien, nes neilgai 
oua duodamos tokios dovanosi

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

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

DRAUGUOS
Kurios apsirinko “Laiavf 

me vo organu:

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTE, 
MAHANUX CIT k, PA. 

Valdytum adresai: 
Pirmininkus Vy. Žemaitis, 

312 E. Centre 81
Pirmininko patfelbminkas P. k soda, 

316 E. Centre til. 
Protokolų raštiniu. A. KamaucKu 

1U26 E, Pine
Finansų raštui. P. Petėiuliu, ■ 

1227 E. Pine 
A. Račkauskas,Iždo t rus tinai:

Tenth bu, J. Baukua, 1121 E- Ma- 
imnoy Ave., VV. tomuuškia, 1227 E. 

Mananoy Avė., 
Marsuiaa W. bvintickw,

615 W. Pine St
Susirinkimai atsibuna pankuotų pa- 

nfcdelj kiekvieno menesio 7 vai. va
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 
Main Su, Mananoy City, Pa.

71 Hudson Ave., Brooklyn. N. X 
Centro Sekretorius V. Žilinskas, 

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

183 Roebling St, Broklyn, N. Y. 
Knepą oeareterlg anreeaii 

kuopos Brooklyna — L. Deveikis 
146 Metropolitan Ave. Brooklyn, 

hoopoe Brooklyn* — V.

MET. 6VIE8OS DRAUGYSTES 
ANSONIA. CONN* VIRŠI

NINKU ADRESAI, 
Pirmininkas A. Murelka.

103 Liberty St, Aneenla, Ceaa. 
Vlee-pirmlninkas W. Uties,

228 N. State 8t, Ansenla, C*aa 
Nat Raštininkas J. G. Valtkevlčlss,

P. O. Bex 128, Aasenla, Ceeta. 
Flnansą Raštininkas J. P. Clapaa,

P. O. Box 880, Ansonia, Comb. 
lidialnkas J. Mockaltis.

P. O. Bex 128. Aasoala, 
Kayglas S. Tiikovtehu.

P. • w*v 149 Aasoaia, 
Knyg. pagelb. A. Jakftys, 

108 Liberty Rt, AnseaU. 
Kayg. Rait P. RagaRHa,

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

RIŲ ADRESAI;
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2025 Colwell St., 
Pittsburgh, Pa. 

Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
8015 Stay ton St.,

N. S. Pittsburgh, 
Centro Sekretorius J. Mažiukna, 
1111 Market St.,N.S. Pittsburgh, 
Centro Iždininkas K. Varašli.
1>: and Carson 8ts..S.S. Pittsburgh,Pa 

Turtų Kontrolei Komisija:
Urlakla,

313 Sixth St., 
Charleroi, 

UmeŽis, 1429 Reedsdale St,, 
N. S. Pittsburgh, 

Markūnas, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, 

Kaopų sekretorių adreaai:
1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 

Market St., N. 8. Pittsburgh, Pa.
2 kuopos, P. A. Samulionli, P. O. 

Box 63, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos, J. Galdinu, P. O. Bei 

118, I^aupurex, Pa.
4 kuopos, Ig. Ruinsku, 1194 

Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, P.Petrausku, Post office, 

Cuddy, Pa.« kuopos—J. Pūkas,
Box Lock 476 Export, Pa 

kuopos, S. Kirmius,
2220 Tustin St, Pittsburgh,?* 

kuopos A. J. Normunas.
All., S.S. Pittsburgh,Pa.

8
2817 Cherry AIL, B.8. t _ .
9 kuopos, K. Stasinskaa

Box 283, Arnold, Pa.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA. WI& 
Pinaialakaa A. PakAta, 

461 Ja*** Et. 
Viea-finaiadakai K. Braxmrtela, 

168 Exchange Ei 
Pratakalą raitialakaa F. Bartkau, 

16*8 Janna Si. 
Flaaaaą raštininku K. Arlaankta, 

818 Jaana »i 
išdininkaa J. Saraikta, 678 Janna Bi 
14d* »lab4jaii J. Sukalta, 1«6 K«- 
chang* Si, J. Bagdonu, 14 Cangru* 
St, J. Bagrilaa, 888 Daytaa Si Mar- 
šalkaRi V. Rallukia, 261 N. Chlcag* 
Si, J. Kaaialta, 688 Garden Si. Duri
ninku J. ZiUu, 814 Market Si.

Sūdšla A. Babelis, 818 Quince Si 
Vėliavą naššjaii P. Miliauskas, 881 

Caledeain Si Ir J. Jur*vlšta, 181 
Main SI.

LIETUVIŲ PRE8ERIŲ UNIJOS ■■ 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAIt 
Presldentas A. Droblibu,

81 Tm Eyck Mt., Brooklyn, N. X 
Protokolą raštininkas A. Basas,

888 Granu Bt, Brook'yn, N. Y. 
Efanasą raitininkas K. KriauMflinas, 

19 atooo «* Bmklyaų M. X.

■ Suitt' -i***^*.

Diena 
užsiimu 
Persistatvkite sau. kiek 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimą* į kire jo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą specljalistą

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas -«u didžiausiomis pa
sekmėm1!, kaip tai: nusilpnėjimą, uš- 
■ikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervą Ir lytišką ligą 
turiu visiems gerai Žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spindulial, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryta Od 8 

vai. vakaro, šventadieniais nuo 19
146 E. 22nd 8<. (Lexington ir 3rd Ave.) New York City

į g. LA H MS’ OvC-
Cast 21^

Naujausi - Uetuvišk

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiai* 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

BĖRIAU ŽIRGELI. 
DIEDUKAS. Fell 
VILNIAUS RŪTA. 
-DRINOPOLIS”. 
KAS SUKATOS VAKAREI J
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SIUVftJA. Manalogm.
PO DUGALVIU ERELIU. VaHm 
Ka pelija
ANT VIENOS GALVOS. M■■■!■— 
ŽUAVŲ MARŠAIS. Prnmo VaAaa«r« 
PAMYLĖJAU VAKAR.

NUSILEIDO ir MAMAI

NEMUNO VlUfila.
SUDIEV. (Dm* V. Ka&ifca)
VARPELI B. (Dt-m V. KrttataK Vatam.
MANO MIBI.AK F.tac
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VIETINESZINIOS.
16 d. sausio įvyko metinis 

susirinkimas Lietuvių Ap
švietus drau gi j os. Tarp 
kitko buvo renkama valdy
ba 1916 metams. Draugijos 
pirmininku išrinktas S. Pa
valius, finansų sekretorium 
Aleksaitis, kasierium likos 
senas — B. Vaičekauskas. 
Draugija organu pasiskyrė 
“Keleivį”, todėl, kad drau-, 
gijai iis pigiau atsieina.

Linkėtina naujiems drau
gijos viršininkams pasek
mingai darbuotis.

turi būti padalintas lygiai. 
10) Darbininkai negali būt 
prašalinti iš dirbtuvių be u- 
nijos žinios. 11) Viršlaikis 
dirbt panaikinta. 12) Vė- 
rauzninkai gali išduoti dar
bą tik tokiems kontraktie
riams, kurie turi nemažiau, 
kaip 12 mašinų. 13) Kur 
buvo iki šiam laikui gesiniai 
prosai dėl preserių, turi'bū
ti įvesti vėjiniai. 14) Už su
laužymą šio kontrakto vė- 
rauzninkai atsako ant $500. 
15) Kontraktas daromas 
ant 1 metų laiko.

Tai yra pamatiniai punk
tai, ant kurių Suvienytų 
Kriaučių Tarybos Komite
tas daro kontraktą su darb
daviais: Tarybos Kom. ne
daro kontrakto su vėrauz- 
ninkais, kurių darbininkai 

į neišėję streikam Finn pa- 
i" i darymo kontrakto, visi dar-

PRANEŠIMAS.
Pranešam visoms draugi

joms ir visai lietuvių visuo
menei, kad “Brooklyno Lie
tuvių Muzikantų Unija” ’ 
steigė narines kvitas, kurios' "turf palikt." unTjis- 
išsiduoda kiekvienam pil-1 Įajs r~t‘ ' '
nam Unijos nariui. Taigi faktas* 
visos draugijos ir šiaip ren- ( K> 
gėjai įvairių pasilinksmini- Jaugiau negu du '('£)' 'konl- 
mų, kuriems tik reikalinga raktieHni ' 
muzikantai, visuomet malo- Į A.,in ,um^.n.inokite kreintis nrie Muzi-1 Šiuomtarpusalenepr gul- neKice Kreipus pi e muz (] rbtuvių streikuo-
kantų Unijos. Męs tik, mes, > įlarbdavių ^ivienyji-

mo nekurie kontraktieriai, 
r.rba geriau pasakius jie pa- 

|darė lokautą. Jiems, mat, 
j nepatinka, kad darbininkai 
išlaimėjo be jokios kovos 

Jiems, mat, 
mažai atlieka nuo to, ką už-

tais. Taipgi nedaroma kon- 
, kur išduodama 

darbas į tokią dirbtuvę, kur

BROOKLYNO IR APIBUNKftS 
ATYDAI. 

lietuviškas K on traktorius.
Padaromo visokį darbą prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
plastavojain, išcementnojam ir tL E- 
»aut reikalui, kreipkitės pas:

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

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatricl MariJ A- 
kušerką mokyklą Peterburge Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekme* 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apeipažtnus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

0. STROLIENft
Jaaniš kaiti

31» WalmH St., NEWARK,NJ.
Telefonas ^2o$i Markei

REIKALINGOS MERGINOS
Reikalingos merginos į fabriką siū

ti ant mašinų: apaiūlėt nosines ir 
jas prowyt. Darbas lengvas ir čystas. 
Darbas nuolat. Priimamos mokinės.

WILLIAM HOLLAND
U5 Roebling St., Brooklyn, N, Y. 

{ėjimas iŠ jardv.

: •nTTTyyyT 1 1111 11 ......wamw
DVI DIDŽIAUSIOS KRAUTUVES.

Lietuviai, nepamirškite kam yra reikalingas fomičiua, pirkite 
pas lietuvius A. MALIAUSKĄ ir VIDŽIŪNĄ. Gaueite geresnius 
. « ,  . . . v pigiau parduot, negu kili štornikai gali pirkt.
Męs perkam tiesiai is dirbtuves, o ne nuo perkupttq, kaip kiti. 
Jaunavedžiai, pirkite pas mumis foruičius, o gausite speciališką 
nuošimtį. Męs parduodame ir ant išmokesčio--po $1.06 ar $2.00 i 
savaitę. Nepamirškite! 1

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

Šildomi 
Pečiai nuo 

$1.25 
iki

$10.00

Arterinės
KomodČH nuo 

$4.98 
ir augščiau šių 

savaite.

Reikalaukit ftiuo adresu:

Brooklyn, N. Y183 Raeblin’ Si.,

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS KNYGA

' 20c.

MOTERIŠKE ir MEILE
qpOJI knyga reikalinga perskaityti 

ne tik jauniems, bet ir seniems.
Jaunimas joje ras daug gražių, naudin
gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystes 
svajonių

KAINA

įvairius pasilinksminimus, 
samdys unijinius muzika n-. 
tus, todėl atkreipiame aty- 
dą, kad nuo muzikantų vi
suomet reikalautų narinių 
kortų. ___ 1‘.____ 1
neturės narinių kortų, tie 
bus ne unijos muzikantai

Kortos yra L2_ ..____

Tel. Greenpoint 1907.■DENTISTAS
Visi maco darbu užganėdinti.

Durban gvarantuotas.

Kurie muXntai ^-'.0 ..^waitej.
- - - -a rr.aLai atlieka-------- , —f —

- - - - L deda vėrauzninkai, iš kurių
wXo'fHmoq iic tur6s išmokėti tuos dole- 

ka? trįs mėnesiai naujas,to-1 ™s- 
dėl žiūrėkite, kad jos būtų b t ^,*k lietuvfš- 
lodirgk°ad S kon^Seri^SraX
todėl, kad pastaruoju laiku tuos jįems pridėčkus, 

tai atradau, kad dar atlie
ka $10 nuo tų pridėčkų sa
vaitėj. O kad jie dejuoja, 
kad negali išeiti, tai jų ama
las taip daryti. Bet darbi
ninkams nereikia nusigąsti 
dėlei to, nes visos aplinky
bės mums aiškiai rodo, kad 
mūsų laimėta. Žydelių kon
traktieriai tik per tas kelias 
dienas, o jau galvatrūkčiais 
vieni už kitus bėga į Tary
bos ofisą, kad tik susitaiky
ti. Ir mūsiškiai taip-pat 
pradės daryti, bet kol kas 
dėl viso ko, mat, reikia pa
žaisti, prirodyti, kad ir męs 
galingi.

Tarybos narys
J. A. Bekampis.

pradėjo atsirasti tokių mu
zikantų, kurie visai nepri
klauso prie Muzikantų Uni
jos, bet save pasivadina uni- 
jistais ir dirba ant vardo u- 
nijos.

Muzikantų Unijos prakti
kos bei repeticijos būna 
kiekvieną seredą, po N73 
Grand St. ir ten išsiduoda 
carinės kortos.

Komitetas.

Raportas iš Suvienytų 
kriaučių streiko bėgio 

New Yorke.
Visuotinas Suvienytų 

Kriaučių susirinkimas višų 
trijų skyrių, prisiartinant 
streikui, išrinko mane Ta
rybos Komitetam Dabar 
nesulaukiant tokio panašaus 
visuotino susirinkimo, kur 
galėčiau išduoti savo rapor
tą, nes kaip mums žinoma, 
didesnė dalis lietuvių kriau
čių sugrįžo į darbą, kadangi 
ių bosai pasirašė sykiu po 
antraktu, kurį padarė uni

ja su Darbdavių Susivieny- 
jimu (A. Cloth. Manufactu
rers Ass’s),—todėl privers
tas nors išdalies išduoti sa
vo raportą per spaudą' ir 
žinodami, kad didesnė dalis 
kriaučių skaito “Laisvę”,tai 
ir ateity prižadu pranešti 
kas tik įvyks svarbesnio.

Prasidėjus streikui 14 ir 
15 d. sausio š. m. taip vadi
namose neprigulmingose 
dirbtuvėse, kuriose streikie- 
rių skaitlius siekia apie 
8,000 ir kada pradėjo laikyti 
posėdžius Tarybos Kom.nuo 
panedėlio 17 d. sausio, iki 
subatai 22 d., sutaikėme jau 
36 darbdavius, kurių darbi
ninkai sugrįžo darban ant 
šių išlygų

1) Pripažinimas unijos,2) 
Visų darbininkų pakelta 
mokestis ant $1.00 savaitė
je; kuriose dirbtuvėse buvo 
maža mokestis, tai neku- 
riems darbininkams pakelta 
net iki $3.00 ir $-4.00. 3)Dar
bininkus išsiunčia darban 
vien per unijos ofisą. 4) 
Kriaučiai ir kelinių išdirbė
jai dirbs 50 vai. savaitėj, 
kamzolių 49 ir kirpėjai tri- 
rneriai ir egzamineriai 48 
valandas savaitėj. 5) Stu
lpinis darbas panaikintas, 
užmokestis visur nuo va
landų. 6) Jokių kontraktie- 
rių vėrauzių dirbtuvėse ir 
jokių sub-kontraktierių 
dirbtuvėse negali būt. 7) 
Pripažinimas chairmon’ų. 
8) Vėrauzė negali atidaryti 
jokios naujos šapos ir negali 
atiduoti darbą naujiems 
kontraktieriams be unijos 
žinios. *9) Darbas vėrauzių 
ir kontraktierių dirbtuvėse

Ant kiek tas teisybė,

Kiekvieno Amerikon lietuvio dorinis 
privalomas sujieškoti šioje karėje sa- 
Viškius ir giminea ir pagelbėti jiems.

Vietiniai atvykite į musų Kontorą 
ypatiškai. Iš kitų miestų rašykite 
laiškus. Męs patarsime, kokia būdu 
galima (nuieškoti.

MAFFEI & STEPONAITIS
Metropolitan Avė., kampas 

Ilavemeyer St.
BROOKLYN, N. Y.

(4—7)

385

Vienatinė mokykla amatų, i<3- 
ferlų lenkiškoj kalboj. Ruda 
n j visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galim* už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu. Šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias neda
lias. Galima mokintis dieno
mis ir vakarais. Gvarantuoja- 
nifl, jog laismus gausit*

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 401 h St., New York, N. Y. 
---------- -------------- -J

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 
Užplumbavimas 50c ir augščiau 
Išvalymas ..................   50c.
U z. plombavimas auksu .......... $1.00

Skaudantį dantį duok tuo jaus iš
traukt. Ištraukiant be jokio skaua-

.Supami krėslai 
nuo $1.75 
augščiau.

Ka» galima 
pas mumis 

gaut:
Fomičių, 

Lovų, 
Pečių, 

Siuvamų 
Mašinų, 
Karpetų

Veidrodžių 
Lempų 
ir taip 
visokią

1 daiktų.
Baltos geležines Lovos, galais taip 

kaip čia atrodo 
$2.75 ir aukščiau

mo,

DR. A. FRIEDMAN
217 ROEBLING ST„ BROOKLYN, 

kampas So. 2nd St.
Ofisas atdaras visada.

Telephone, South 4263 T elephone South 6075

MsS

NEPAPRASTAS PASIULININAS TIK ANT TRUMPO LAIKO

Dėlei plataus išgarsinimo mūsų lakrodėlių per trumpą laiką prie Kiekvieno laikrodėlio duodame VISAI DYKAI 25 naudingus dalykus! 
Žiedas, Lenciūgėlis, Juosčiukė ant rankos vaikams, Plunksna fontaninė, Pypkė, Tabako maišelis, Brelokas-kompas, Britva, Diržas, Veidrodėlis, 
I/enciūgėlie su širduke, Lornetka-brelokas, Setas sagučių, Peilis, Branzalietas ir Kryželis.

5 augščiau patalpinti ir sunumeruoti laikrodėliai yra sekanti: LAIKRODĖLIS No. 1—ELGIN AR WALTHAM (ant išsirinkimo) žino
mas visame pasaulyje savo tvirčiausiu mechanizmu, Gold Filled, Fabrikos gvarancija ant 20 metų išmušta ant viršelių, trjs tvirti viršeliai, 
prekė $6.45. LAIKRODĖLIS No. 2—ELEGANTIŠKAS, Gold Filled, Fabrikos gvarancija ant 20 metų išmušta .ant viršelio, 21 Akmenis išmuš
ta viduriuose (adjusted two), trjs artistiškai graviruoti viršeliai, prekė $6.85. LAIKRODĖLIS No. 8—PUIKUS, su trimis gražiais graviruo
tais viršeliais, Gold filled, Fabrikos gvarancija ant 20 metų išmušta ant viršelių, tvirčiausi gvarantuoti viduriai, prekė $5.50. LAIKRODĖLIS 
No. 4—ATSAKANTIS, Geld plated gvarantuetas mechanizmas, trjs artistiškai graviruoti viršeliai, išlaikysiantis daug metų,prekė $4.65.LAIK- 
RODŽLIS No .5—GRAŽUS, atviras, Gohl plated, gvarantuotas, tvirtas ir praktiškas, prekė $3.85.

Su kiekvienu iš tų 5-kių laikrodėlių siunčiame paminėtus augščiau 25 dalykuo ABSOLIUTIŠKAI DYKAI. Užsakant laikrodėlį prisiųskita 
25 centus rankpinigių markėmis ir tą apagaršinimą ir paženklinkit kry želiu, kokį laikrodėlį išsirinkot. Tada męs tuojaus išsiųsim reikalauja
mą laikrodėlj ir visai DYKAI visas 25 dovanas. Apturėjus gi siuntinį užmokėsit likusią sumą (pagal užsakymą) ir 25 centus už persiuntimą 

" J----  " 11 — ’ krodėlius mes pataisom arba išmainom ant kitų UŽDYKĄ, apturėjus tiktai 25 cen-
rizikuojate Ir tasai pasiūlinimas tęsis tik trumpą laiką, tai pasiskubinkit su užsaky-

< v... -•*............n _______ N1W YORK, N. Y<

dovanų. Neužaiganėdinusiema sugrąžinam pinigus. Laikrodėlius 
tag ant persiuntimo iškaščių. Kadangi čionai niekuo ne 
mals adresuodami pas:
NEW YORK SUPPLY COMPANY, 7» Flftk Aveniu

LIETUVUKA APTIEKA. n
Aiuoml pranešame, kad gavome daugybę daiktu, reikalingų šhun 

sezonui.. Pirkdami daug tavero antnyk dėl dviejų aptiekų, galimo 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide- 9 
liems, bonka 25c. ORRAI’H AS, lanimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike, 5. ĮVAI- i 
RUS VAISTAI DĖL ATAUG1NIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 8. I 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumoe ir |) 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi-- |I 
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- k 
»e kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siundant laiškm k 
galima siųsti pinigais arba slampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius j
410 So. 2nd Street, kampas Union Av« I

Skyrių*:: 745 Driggs Av»., kam pen 2nd 8t.„ Brooklyn, N. Y. I

Drungynlėms, Kuopom n Ir KliubamaI 
Išdirbu visokiaa

KUKARDAS, “BADGES’*. GUZULUS 
IP ŽENKLELIUS

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

Ant kiekvient pareikalavimo prl- 
d ančių sampolius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

123 Ferry St., Dept. L. Newark, NJ.

[ar nori

10!) GRAND ST.,

Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS?

Jeigu taip, tai visuo
met eik j

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

Ar nori mokintis?
MES IŠMOKINAME ANGLIŠKAI

Aritmetiką( rokandą) ai $3. Lietuvių kalboa 
rašystę už $2.

Dar pirmu kartu ii tokias kalnas mokiname, 
šitas apgarsinimas gal daugiau ne pasirodyt—naudokis proga, 
noksta, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi. įdėk štampą atsakymai,

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINft MOKYKLA
1327 N. Robey St., Chicago, IH.

UŽ $5.00.

Atsišauk Šiandien, bm 
VW i»-

Macys & Marcin Furniture Co.
VISKAS, KĄ MES PARDUODAM, (iVARANTUOTA.
TAS TURI SUTEIKTI PILNĄ UŽSICiANEDINIMĄ.

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

kelis ruimui nauju forniču. '

Telephone 2372 Greenpoint.Sale “Comedy” teatro

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




