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No. 13.
Vokiečių Pačtas 

Lietuvoj.

lia rašyti laiškų.
Telegramai siųsti tebus 

leista tiktai labai didžiame 
įeikale, kas kartas tą reika
lą prirodant paute. Telegra-

JAPONAI PADEDA RUSAMS.d Bedievybe Pietų 
Amerikoj.

Norėjo nunuodyt 
arcivyskupą.

Pasak “Dabarties” pra- inai reikia žodžiu pra
nešimo, Hindenburgo palie-,apskričio viršininkui— 
pimu Lietuvoj ir Latvijoj į-'Kauno gubernijoje kariume- 
vesta “kareiviška vokiečių, policmeisteriui, kuris 
pačtų ir telegrafų įstaiga”, i telegramą 
Jos valdyba Kaune. Išsykio <lZin qnvn 
pačtas įsteigtas tik žymes
nėse vietose, vėliaus bus į- į pačto atvaron, už 
steigtas ir kitur. “Dabar- ’siuntimą ir iš čia 
tis” apie tai rašo sekančiai: ipe§a paduoti karės lauko te-

“Žinia, negalima iškarto [legrafo vieton, 
įkurti pauto kiekviename 
kaimelyje, kaip tat yra Vo
kietijoje. Tokiu daikto gy
ventojai po rusų valdžia, ro
dos, niekados nėra turėję. 
Bet vis didokame vietų 
skaitliuje, tuoj pačioje pra
džioje atvers valdijos pauto 
įstaigą. Dar didesnis tokių 
vietų yra skaičius, kur, rei
kalui atsiradus, atvers pau
to butus kiek'vėliau. Pir
mųjų vietovių vardai šitie: 
Gardinas, Suvalkai, Kaunas, 
Vilnius. Šiauliai, Panevėžys, 
Liepojus, Mintauja ir Balt

Kauno gubernijoje kariume-

, užrašo ir jspau- 
džia savo antspaudą. Tada 
siuntėjas nešasi telegramą 

moka už

Iš laikraščiu bus 
siuntinėti pačia visi 
s r i t y j e vyriausi o .jo 
lytuose einantieji, taią 
rių, žinoma ir “Dab. 
bei “Kownoer Zeitung

Pauto įstaiga siuntinius 
neišnešiodins. Paprastus

leista 
pauto 
vado

JAPONŲ KARIUMENĖ 
SIUNČIAMA PER VLA

DIVOSTOKĄ.
New Yorko dienraščiui 

Globė specialiai pranešama 
iš Washingtono, jog japonai 
dikčiai pagelbsti Rusijai. 
Žinios apie tai atėjusios iš 
Vienuos.

Japonų transportai jau 
kelios savaitės, kaip veža

kareivius j
o

ponai gabenama

rusams kovoje su turkais. 
Japonija siunčia Rusijai ir 
ammunicijos per Port Ar
tini ra. 

4-

dėjo po žeme kasti urvus ir lyvauti visuotinoj konferen- 
kada urvai pasiekę austrų 
pozicijas, tuomet rusų ka- 
riumenė išsiveržė flaukan ir 
p radėjo mėtyti į priešų po
zicijas rankines bombas. To
kiu būdu pavykę užimti tą 
poziciją. 'į

----- į
TALKININKAI SKUBIAI 
GABENA SAVO;KARIU-

MENŲ GRAIKIJON.
Iš Salonikų ir Paryžiaus 

pranešama, kad kasdien tal
kininku kariumenės ir arti-

Talkininku žvalgai sako,

cijoj.

PRIEŠ KARDINOLĄ 
MERCIER.

Vokiečių valdžiai labai 
nepatinka užsilaikymas Bel
gijos kardinolo Mercier, 
kuris, būdamas Ryme, smar
kiai kaltino vokiečius žvė
riškume. Vokiečiu valdžia 
savo atsakyme ant kardino
lo Merciero kaltinimu sako,

Panamoj, centralinėj 
merikoj, dabar kaip tik 

įsibūna protestoniškų kuni
gų suvažiavimas. Suvažia
vimas turi savo tikslu apkal
bėti religiškos propagandos 
reikalus katalikiškose pietų
Amerikos respublikose. Ku- < 
r.igii suvažiavo labai dikčiai, I

at-
Chicagon tik ką pribuvo 

naujasai katalikų arcivys- 
kūpas Mundelein, kuris se
niau vyskupavo Brooklyne. 
(’hieagos ponybė sumanė iš
kelti jam didelius pietus U- 
niversity kliube. Ant pietų 
’alyvavo netik arcivyskūpas 
Mundelein, bet ir Illinois 
gubernatorius Dunne ir

vokiečius

svietiškiems reikalamas.

iherikos. ! Vienas iš kliubo tarnų į-
Visi kunigai vienu balsu (Įėjo sriubon nuodų ir dak- 

šaukia, kad katalikiškoj pie- tarai pripažino, kad tai bu
tu Amerikoi reliniia randa-'vo arsenikas. Tarnas tuo-

resnybė. Jei apskričio mies
te yra pautas, tai gyventojai 
tame mieste turi savo pau
linį susinešimą. Paprastus 
laiškus kiekvienas kaimas 
parsinešdina per savo pa
siuntinį. Siunčiant laiš-

čių armija susidedanti iš 
198,000 žmonių ir esanti se-

latvirtina tą žinią. Ja- j kančiai išdalinta: Aj^VIonasti- 
ja t >del suteikia Pagel- rjuj —10,000, rajone živžel 
liisijai, kad ją priprašė —180,000 ir 8,000 /vokiečiu

VOKIEČIŲ LAIKARšTIS 
VILNIUJE.

Dešimtoji vokiečių armi-

i didžiausiame pavojuje, i jaus paspruko 
Ateizmas, netikėjimas į dar nesugavo.

[ievą, praskynė sau platų
:elia nietu Amerikoj. Di-

stogė. — Gi Augustavui, A-;kas l vietas, kame nera vo- 
Ivtuų Vilkaviškiui, Kelmei, I Pa^o, tai antraše rei- 
'Aizputei, Ventei, Bauskei, lkia priduoti priklausomoji 
Šolkai ir Bielskui ten-pat 'pauto vieta. Įrr 
veikiančios karės lauko pač-Įif PinŪPJ peria 
to įstaigos derės, šalę ka-' 
riumenės susinėsimo, taipgi 
susinešti gyventojams.

Vietos, kame vėliau bus a- 
tidaryta valdijos pačto įstai
gos, yra šitos: Seinai, Kal
varija, Marijampolė, Nau
miestis, Kretinga, Sėda, Ak
menė, Joniškis, Telšiai, Kur-' 
šenai, Šeduova, Vėžaičiai,; 
Kėdainiai, Pajūris, Jurbur-pt 
kas, Raseiniai, Januvas,Gro- ■ • 
binas, Kuldinga, Talsenna irųk 
Tukumas. Taigi visos bent-; ‘‘į 
kiek žymesnės vietos gaus— k' 
ar tai tuojau, arba po trum- Ii' 
po laiko—žmonių nekareivių einant daugyn 
gerovei skiriamąjį paulinį i vii šaus užkas 
susinešimą. j

Žinia, jog, karės aplinky-j 
bių dėlei, bus šiokių-tokių 
suvaržymų. Laiškuose ir 
visame pautu susi neši me te- 
sivartos vienat vokiškoji 
kalba—dėlei neaplenkiamai 
reikalingos laiškų cenzūros. 
Taip-pat savaime supranta
mai ir kiti visi cenzūros rei
kalaujamieji atsargumo 
žingsniai.

Pačtas priims atvirus pa
prastus arba įrašytus laiš
kus, paprastas — ne tele
grafiškas—perlaidas, tele
gramas iki 15 žodžių ir laik
raščius. Leidimas siuntinė
ti telegramus gali būti vėl 
atšaukiamas.

Visus pačto siuntinius tu
ri apmokėti patsai išsiuntė- 
jas, užlipindamas pačto ver- 
čios ženklų su antspauda 
“Postgebiet Ob. Ost.” Juo
se visa turi būti išrašyta 
vokiečių kalba. Kalba pri
valo būti aiški, gerai per
manoma. Apie karės daly
kus rašyti užginta. Ant 
kiekvieno siuntinio, taip-pat 
ir telegramuose, siuntėjas 
turi padėti savo gyvenimo 
vietą.

Visi laišku siuntiniai ir 
telegramai priklauso cenzū
ros. Rašiniai privalo būti 
rašomi kuotrumpiausiai ir 
negal būti ilgesni per du 
puslapiu į ketvirčius sulenk
to lanko (arkušo). Laiškų 
vokai (konvertai) turi būti 
be pamušalo.

Perlaidų atkarpoje neva-

‘pats privalo patsai atsiimti 
«s pauto atvanos. Jisai turi 
parodyti išrodos lakštą ir 
vokišką pasą arba vietos 
viršininko paliūdyjimą.

Pauto siuntinių apmokėji
mo tvarka šitokia: už užli
pintus laiškus iki 20 gramų 
10 fenigių, nuo 21 lig 250

5 fen i gi a i, už 
iuntinius 3 iki

;>

10 fenigių
100 markiu”. €

Universitetas
Vilniuj?

Pasak “Rygos Garso”: 
Vilniuj, anot vokiečių žinių,

ia, Lenkijos general guber
natoriaus von Bezelerio su
manyta.

ŠIAULIŲ PROGIMNA
ZIJA.

6 d. sausio Lietuvių Švie
suolių pastangomis įtaisyta 
buvusios gimnazijos namuo
se 4 klesų progimnazija, ku
rioje, vokiečių valdžiai lei
dus, kaipo mokomoji kalba 
yra vartojama lietuvių kal
ba. Atidarymu šitos mo
kyklos daugiausia rūpinosi 
kun. Dambrauskas. Moky
kloje jau yra 100 mokinių, 
daugiausiai turtingų Kauno 
gubernijos gyventojų vai
kai.

Žinoma, apie bėdinuosius 
vaikus nėra kas pasirūpin-

“DABARTIS” PERSIKĖLE 
KAUNAN.

Prūsu seimo atstovo Ste- 
putaičio leidžiamoji “Dabar- 
tis”persikėlė iš Tilžės į Kau
na. Adresas “Dabarties”. 
Naujoji gatvė (Novaja ui.) 
N12.

Vienok, susinešti su D-ru 
Steputaičiu, veikiausiai, 
Įima ir Tilžės adresu
Deutsche strasse.).

ga- 
(13

didysis rusų kunigaikštis 
Nikalojus Michailovičius, 
kurį caras buvo nusiuntęs 
Japonijon.

alio pranešimo iš japonų pu
sės dar nebuvo.

AUSTRAI MARšUOJA 
ANT DURAZZO.

Paryžius.—30,000 austrų 
maršuoja ant Durazzo. Veik 
visi juodkalniečiai jau yra 
nuginkluoti.

esa ties Strumnica.
Dabar talkininkų armija 

viršijanti 300,000.
Pagal Serbijos valdžios 

oficiališkus pranešimus, tai 
dabar serbų esą 105,000 pa
statyta po ginklų: 85,000 
randasi ant sale's Corfu, 
10,000 Bižerkoj,5,000.Soloni- 
kuos ir 5,000 Albanijoj. 
Greitu laiku visa serjių ar
mija būsianti pasiųsta ant 
Balkanų. >

tis praneša gana daug įvai
rių naujienų. Mums nete-

Tačiaus jo 
:rdas žinomas ir policija 
i detektyvais jau padare 

žmonių—netikinti, kratą jo bute, kur, kaip sa- 
anarchistiškos 
Daugelis sve- 
jų kunigų ir 

užsinuodijo, bet 
krikščionybę/nepavojingai. Jie liksis gy- 

Arcivyskupas Munde-

užmina
Dabar jau ir moterjs prade- koma, rado 
da pasekti vyrus—ir jos jau literatūros, 
liaujasi tikėjusios. Teosofi- čių 
ja, spiritizmas ir kiti kul-'vva 
tai išstumia 
Padėkime, vienoj tik Boli- vi.
vijoj tris ketvirtdaliai kong- lein ir gubernatorius sveiku

cm,

icso nariu ir studentu—ne
tiki į dievą ir yra bažnyčiosMŪŠIAI VOLINIJOJ.

Tarpe Rovno ir Lucko
(Volinijoj) eina labai smar
kus mūšiai ir rusai praneša'pietų Amerikos žmones 

|l»ai ir labai net nepasitiki 
Suvienytum Valstijom. Į 
Su v. Valstijas ten žiūrima, 
kaipo į priešą.

Beje, kunigai sako,
la-

apie laimėjimus.

BEDIEVIS BRIANO 
ITALIJOJ.

Ryman pribuvo Franci- 
)S pirmasai ministeris, hu
es socialistas, Briand. Da- 
ar jisai yra paprastu rene-

PERSIJOJ TURKŲ PA
SIUNTINYS PAIMTAS. 

NELAISVĖN.
Petrogradas.—Iš Tehera

no telegramos praneša, kad 
i ūsų kazokams pavykę pa
imti nelaisvėn Persijoj tur-

DANBURY KEPURNIN
KŲ NAMAI APSAUGOTI.

Danbury kepurninkai, ku
rie pralošė bylą su Loewe ir 
firma (už boikotą) būtų tu
rėję atsisveikint su savo su- 

' tau pytais pi n i gai s, 
merikos Darbo 
nariai sumetė 
karnai pinigų, 
lūs išmokėta

bet A- 
Fede racijos 

jiems užten-

pabauda ii
Katalikų dvasiskija jo ne
pasitiko, mat, Briand rokuo- 
jamas dideliu bažnyčios
priešu. Briandą pasitiko 
tiktai vienas Prancūzu kuni- 4

Dar nežinia, kokios tikrai

lankymo. Tiek tik žinoma, 
kad Italijos valdžia uždrau
dė savo piliečiams gabenti 
tavorų iš Vokietijos. Tuo 
būdu Italija, bent iš dalies, 
prisideda prie blokodavimo 
Vokietijos ir atskyrimo jos 
nuo viso pasaulio.

RENKA AUKAS RAUDO
NAJAM KRYŽIUI.

Kaip matyti iš “Dabar
ties” paduodamųjų žinių, 
Tryškiuose, Kauno gub., vo
kiečių žandaras O t to Gol
dą pp rinko aukų Raudona
jam Kryžiui ir surinko jų 
44 rub. 60 kap.

Įdomu būtų žinoti, kągi 
šelpia Raudonasis Kryžius 
Lietuvoje?

MŪŠIAI PALEI ČERNO
VICUS.

Iš Petrogrado praneša, kad 
Černovicų rajone vėl prasi
dėjo karšti mūšiai ii caras 
išvažiavo ant karės lauko. 
Tame rajone rusams pavyko 
paimti Ušenko ir rusai 
džiaugiasi, kad paėmimas 
Ušenko—tai didžiausias jų 
laimėjimas.

Pozicijos palei Ušenko bu
vo paverstos į galingiausią 
tvirtovę. Rusai jau keliatą 
sykių bandė užpūlti ant tų 
pozicijų, bet austrai juos vi
suomet atmušdavo. Nega
lėdami austrų nuveikti, pra-

miestą Kercdži. Sykiu su'kepurninkų ypatiški pinigai 
posiuntiniu paimta 3 austrai!bus čielybėje.

CARO BROLIS AMERI
KOJE.

Bridgeport, Conn.—Čia 
pasklydo gandas, būk tai 
slapta atvykęs į miestą caro 
brolis Mikolas Aleksandro- 
vičius ir apsigyvenęs pas ru
sų pulkininką Koletajevą. 
Spėjama, kad Koletajevas 
taipgi yra artimas caro 
giminė, bet gyvena po sve-1 
tima pavarde.

Žmonės kalba, kad dabar 
Amerikoj daug randasi caro 
giminių ir visokių valdiškų 
agentų, kurie prižiūri čia 
dirbamą Rusijai ammunici-

BRYANAS PO ANGLŲ 
CENZŪRA.

Buvęs Suvienytų Valstijų 
m misteris William J. Bryan 
yra po aštria anglų cenzu-

Vokietijoj tapo atspaus
dinta Bryano knygelė “An
glijos valdžia

Generolas Botha, pirma
sai ministeris pietų Afrikos. 
Jisai apskelbė amnistiją su
kilėliams prieš anglišką val
džią. Tarpe sukilėlių buvęs 
ir generolas Devet, kuris 
pritaręs vokiečiams. Dabar

Indijoje”.' pietų Afrikoje ramu.

buvo siunčiama j Suvieny
tas Valstijas ir į pietų Ame- Gatvėse 
riką. Tačiaus visas tas 
siuntinys tapo konfiskuotas

Varšuvoje trūksta kuro.

Į kągi tai panašu?

DĖL TAIKOS KONFE
RENCIJOS.

Amsterdam. — Vokiečių 
dienraštis Koelnische Volks- 
zeitung sako, ka$ Vokietija 
taikysis su kiekviena valsty
be skyrium ir nesutiks da-

atras kuomet yra kurena- 
,mas. šiltas butas—didelė 
naujiena. Pradėta steigti 
“šiltas skaityklas”, kur gali
ma užeiti pasėdėti keliatą 
valandų, laikraščių pasiskai
tyti, arba atsinešti kokį nors 
darbą. Mokėti visai nerei
kia, arba labai mažai. Kas 
nori, gali čiapat gauti arba
tos atsigert arba- valgyti.

NASHUA’S STREIKAS 
NEPASIBAIGĖ.

Čia buvo pasklidusios ži
os, kad streikas jau laimė- 
s. žmonės buvo labai nu

džiugę. Tačiaus 5 d. vasa
rio, kada streikieriai susi
rinko svetainėn, tuomet su
žinota, kad kompanija ne
pasirašo po naujom 
gom. Tokiu būdu streikas 
tęsis toliau ir nežinia, kaip 
ilgai jisai tęsis. Kompani- 
įa bando visokiais būdais 
streiką sulaužyti, bet visos 

I kompanijos provokacijos 
r neina vėjais. Skebų labai 
mažai. Yra keli skobai ir is 
lietuvių, bet daugiausia ske- 
bauja francūzai ir graikai.

Dulkė.
___ r 

SUDEGĖ LIETUVUKAS.
(Nuo mūsų Korespondento).

Troy, N. Y.—Tomošaičių 
familijoj atsitiko baisi ne
laimė. Abudu tėvai buvo 

’išėję dirbti. Namie likosi 
i be priežiūros, 5 metų vai- 

Ties Kalkiniais gruodžio į )<as Kaziukas. Priepuola- 
mai vaikas užsidegė ir ga
vo tokias žaizdas, kad grei
tai mirė.

Tai, kaip einasi darbinin
kų šeimynose, kur tėvai pri* 
versti pelnyties duoną.

(Iš Troy Record.) I

SIUVĖJAI RANGIA 
STREIKĄ.

Philadelphia, Pa.—10 
vasario čia buvo

Įinass mitingas,

d.
siuvėjų 

kuriame

laukti streiko. Lietuviai, 
umtyt, nenori streiko, sako:

užėmus jų vietas darbavie
tėse. Čia kriaučių padėji-

Dirbama 53 vai.

hai žemos. Visi organiza
toriai yra Amalgamated 
unijos.

15 dieną rusai pašovė vo
kiečių aeroplaną, panašų į 
“Taubę”. Jis lėkė Dvinsko 
link. Ties Kalkunu stotimi 
ūme žvalgyties, kur pato
giau numetus bombą. Tuo 
tarpu rusų artilerija ėmė į 
jį šaudyt. Aparatas pasvy
ravo ir nukrito. Lakūnai 
aficieriai užsimiušė. Apa
ratas sudužo į trupinius.

Abeliuose, Kauno gub.,vo
kiečiai įtaisė tifinį lagerį, 
aptvėrė dygliuota viela. 
Aplinkiniai gyventojai iš
kraustyta. La geriu kasdien 
atgabenama daugiau 100 
sergančių kareivių iš Rygos 
ir Dvinsko frontu.

Visą Švenčionių apylinkę 
vokiečiai nuterioję ir visus

čionių pavietas visiškai su
naikinta. Dvarai, ūkiai ir 
k vokiečių išgrobstyta ir 
sudeginta. Gyventojai iš
varyta iš savo gyvenimų ir 
suvaryta į atskirus punk
tus ir lagerius arti fronto. 
Ilgai buvusi tyla persikeitė 
į bruzdėjimą: 
šautuvų ugnimi,
šaudo iš patrankų.
akas męs atmušame.

šaudomasi
Vokiečiai

Jų at-

ŽUVO IR LIETUVIŲ
MAINIERIŲ. ’

Pereitame “Laisvės” num. 
jau rašėme apie nelaimų 
Plymouth, Pa., anglių kasy
klose, kur žuvo 9 darbinio*

Kaip praneša “Wilkes Bar- 
re Times Leader”, žuvusių
jų pavardės sekančios:

Valteris Balesta, 26 m.
Vitoldas Newiadomskifl^.

19 metu.
4

M. Mikalonis 49 m. << 
G. Gorkis, 22 m.
J. Lasauckas, 26 m.
St. Shurta, 38 m.
Keli mainieriai sunkiai 

sužeisti.
Prie progos redakcija pra

šo savo korespondentų nie
kuomet nesivėlint su prane
šimais apie nelaimes ir įvai
rius atsitikimus. Padėkime^ 
šiuo sykiu Wilkes Barria 
laikraštį męs gavom net < 
dienom vėliau.



neužsibaigs, nes Lunno Ša

Straipsnis.
lininkai perkels visą susikir
timą į augštesnes įstaigas 
ir, galimas daiktas, kad kon
fliktas pasibaigs abipusiais 
nusileidimais. Greitoji at
eitis parodys, kurios pusės 
bus galutinas viršus.

Bet męs norime atkreipti 
atydą mūsų socialistiškų 
skaitytojų, kad konfliktas, 
kuris kilo Schenectady, turi 
didelę svarbą visoj Ameri
koj.

Ištiesti, prieš kągi atsako 
už savo darbus socialistai, 
kuomet jie būna išrinkti į 
žymius urėdus, padėkim, į 
kongresmanus, assembly
mantis, majorus ir tt.? Li- 
gišiol tame opiame dalyke 
partija nebuvo išdirbusi sau 
aiškios nuomonės. Tiek mū
sų kongresmanai—seniau 
Bergeris, o dabar London— 
tiek mūsų assemblymanai— 
veikia sulyg savo išmanymo 
ir nuožiūros. Bet juk jie 
atstovauja ne patįs save, o 
Socialistų Partiją. Jie turi 
skelbti partijos nuomonę. 
Socialistas, papuolęs žymun 
u rėdau, vistik neišsprūsta

“Laisvės” N9 męs per
spausdinome iš “Keleivio” 
žinutę apie Lietuvių Soc. 
Sąjungos VI rajono valdy
bos konferenciją. To rajono 
valdyba buvo susirūpinusi 
dėlei Sąjungos centro reika
lų. “Laisvės” redakcija, 
perspausdinusi tą “Kelei
vio” žnutę, pasakė, jog ten 
(Massacliusetts’e) susirū
pinta be didelio reikalo ir 
jog draugai perdaug neri
mauja, nes tūlos ypatos pa

joms tiki.
Iš tos “Laisvės” pastabos 

kiekvienas sveiko proto

savo i r žo-

majo- 
nesi-
nuo-

Socialistiškas Schenectady 
majoras, George Lunn, yra 
prašalintas iš Socialistų 
Partijos nutarimu daugu-. 
mos narių Schenectady Soc. 
Partijos kuopos. Daugeliui 
tatai gali išrodyti neįtikėti
na naujiena, tačiaus taip iš 
teisybės yra. Kas sekė gin
čus Schenectady kuopiečių, 
tas galėjo vėliau ar anksčiau 
laukti ko nors panašaus.

Kuomet . G. Lunn antru 
kartu tapo išrinktas į ma
jorus, jisai tarėsi galįs savo 
ypatišką valią ir norą pa
statyti augščiau organizaci
jos valios ir nutarimų. Ji
sai perdaug augštai statė 
savo “aš” ir buvo jau bepra
dedąs per pirštus žiūrėti į 
tą organizaciją, kurj tik ir 
padarė galimu jo išrinkimą 
į majorus. Vietos socialistų 
laikraštis, “The Citizen”, 
kaip teko ir mums patėmyti, 
perdaug užsiimdavo G. Lun
no asmens garbinimu ir veik j 
perdėm būdavo ir tebėra už-; 
imamas Lunn’o prakalbų tu
rinio išklostymu.

Kuomet atėjo laikas skir
ti miesto urėdninkus į žy
mias vietas, tuomet 
ras Lunn. sava valia, 
teiravęs organizacijos
monės, davė gerų “džiabų” 
Keliems republikonams ir 
demokratams. Jam nei gal
voj nebuvo pasitarti su So
cialistų organizacija. Jisai 
buvo įsigeidęs bosauti 
taip, kaip paprastai bosauja 
republikoniški ir demokra- 
t’ški majorai, skirdami į u- 
rėdus “gerus žmones”. Atsi
stojęs ant to slidaus kelio, 

-socialistiškas majoras nei 
pats nesijautė, kaip savo el- 
oūmosi jisai suteikė ginklą 
republikonams ir demokra* 
tams. Gi republikonai ar de
mokratai dabar pilna burna 
^ali atkirsti majorui Lun- 
nui: “Jeigu į miesto urėdus 
reikia tik “gerų” žmonių, 
mokančių savo darbą, tai 
kam, po balų, dar reikia so
cialistų partijos? 
tuomet “gerųjų” 
nų ir demokratų!

Schenectady 
kuopa padavė skundą 
majoro New Yorko v 
jos pildančiam komitetui. 
Prasidėjo tyrinėjimas, ku
riame tapo atrasta, kad ma
joras Lunn sulaužė S. P. 
New Yorko valstijos konsti
tuciją, pasielgdamas sauva- 
liškai ir bičiuliaudamas su 
kapitalistiškų partijų žmo
nėmis. Majoras Lunn ga
lėjo ir turėjo atitaisyti savo 
klaidas. Bet jo inteligentiš
kas “aš”, jo majoriška ambi
cija su panieka pažiūrėjo 
į organizacijos balsą. Savo 
ypatišką užgaidą majoras 
Lunn pastatė augščiau or
ganizacijos žmonių valios. 
Žinoma, jisai aiškinosi, kad 
socialistų partijoj nesą žmo
nių tūliems urėdams užimti. 
Tačiaus tyrinėjimas parodė, 
kad žymesnėms vietoms už
imti pilnai pakanka kvalifi
kuotų socialistų, visa bėda 
a tame, kad Lunn nenorė
jo tarties su organizacija. 
Majoras Lunn viešai užreiš- 
l;ė ir išpublikavo -spaudoj, 
kad jisai neklausysiąs orga
nizacijos ir skirstąs miesto 
luėdninkus sulyg savo nuo
žiūros, nepaisydamas parti
jos balso. Tuomet Schenec
tady lokalas nutarė paimti 
inteligentišką ožį už ragų ir 
pasakyt jam, kad socialistų 
organizacijoj valdo partijos, 
o ne atskirų bosų nuomonė. 
Didžiuma lokalo narių nu
sprendė, jog majoras Lunn 
r.egali likties partijos nariu, 
s Žinoma, klausimas tudmi

nas partijos visuomenei.
Gal būti, klausimas, kuris 

kilo Schenectady, vėliau ar 
anksčiau kils ir kitose vieto
se. Todėl partijos nariai 
fūri giliau panagrinėti, ko
kius uždavinius turi atlikti 
socialistiški reprezentato- 
riai įvairiuose urėduose ir 
po keno kontrole jie turi sa
vo darba dirbti, v

mokratiško valdymosi par
tija. Bosavimo ir vedžioji
mo už nosies męs neprivalo-

stam tik organizacijos di
džiumos bet ne atsikirų y- 
patų valdžią.

Pakanka 
republiko-

socialistu
int

męs jį maloniai pasitiksime 
vidurkelyje. Jisai daro 
mums, kaipo sąjungiečių lei
džiamo laikraščio red., dide
lį užmetimą, kad męs perei
tais metais, kada Sąjungai 
buvo pavojus, tylėjom, lyg

“jie nori kokius tai paska- 
lus išplėsti”.

Tai jau perdaug. Ir tą vis
ką jisai sutalpina ant pusės 
špaltos, tarp kitko daryda
mas tą neatleistiną polemi
koje klaidą, jog pervien ima 
“Keleivį” ir “Laisvę 
turėtų suprasti, kad 
vės” nuomonė apie

burnoj žvirblį būtume Iai-Uenc’j4 visai kitokia,

, nors 
“Lais- 
konfe-

negu

Majoro Lunno -šalininkai 
sako, kad jo prašalinimui iš 
partijos reikia dviejų treč
dalių balsų. Kadangi dviejų 
tiečdalių balsų majoro Lun- 

■n’o priešininkai nesurinko 
į (jie surinko tik paprastą 
didžiumą), tai Lunno šali-

“Laisvė” nepri taria Mass, 
rajono valdybai.

Dabar turėkite kantry
bės ir pasiskaitykite “Ko
vos” N 6, kaip tą “Laisvės” 
nuomonę išguldo Sąjungos 
Pildančio Komiteto sekreto
rius, drg. J. Šukys. Jisai 
užtyli “Laisvės” nuomonę 
apie tą valdybos konferenci
ją, jisai užtyli sekančius 
“Laisvės” žodžius:

“Mūsų draugai gal ir 
perdaug neri mastau ja. 
Pastaruoju laiku keli dar
bininkai iš centro tapo 
prašalinti, tai jie ir pasa
koja nebūtų dalykų, o kiti 
jiems pritaria”.
Ve kas juodai ant balto 

buvo minėta “Laisvėje”. 
Reiškia, męs kaip tik princi
pe sutinkame su tais sąjun- 
giečiais, kurie dabar yra tos 
nuomonės, kad centro reika
lai tvarkosi. “Laisvės” nuo
monė buvo rimta ir rami, 
sudraudžianti karštuolius.

Tuo tarpu, Pildančio Ko
miteto sekretorius užtyli ši
tą mūsų pastabą ir tuo bū
du sužiniai falsifikuoja 
“Kovos” skaitytojų akyse 
mūsų nuomonę. “Kovos” 
skaitytojai, remdamiesi drg. 
J. Šukio straipsniuku, gali į- 
gyti apie “Laisvės” poziciją 
diametrališkai priešingą 
nuomonę, negu ji ištiktųjų 
y ra.

Męs, tuo tarpu, neapsi- 
imame spręsti, kokiu tikslu

Lunn liks partijoj.
Tačiaus likti partijoj 

prieš didžiumos norą labai 
jau neužvydėtina rolė.

G e 1 žke 1 i n i n kų išstatytas 
reikalavimas aštuoniu va- 

i.landų darbo dienos ne juo
kais įgązdino gelžkelių 
magnatus. Daugiau, negu 
95 procentai iš 400,000 dar
bininkų, dirbančiu ant 528 
gelžkelių linijų Suvienytose 
Valstijose balsavo už 8 vai. 
darbo dieną. Jeigu kompa
nijos atsisakys išpildyti tą 
reikalavimą, gręsia vienas 
iš didžiausių streikų, kuo
met rpors buvęs šioje šalyje. 
Kad gelžkelininkai dideliu 
rimtumu yra pasirengę pa
turėti savo reikalavimą, tai 
patvirtina dar ir atsišauki
mas keturių didžiausių gelž- 
kelininkų brolijų.

New York, New Haven 
ir Hartford komponijos pre
zidentas, matomai, pasitaręs 
su kitom kompanijom, išlei
do Washingtone kompanijų 
manifestą, kur siūloma 10 
vai. darbo diena.

Didžiųjų New Yorko ka
pitalistų orakulas “New 
York Times” talpina ilgiausi 
editorialą prieš gelžkelinin- 
kų reikalavimą ir gązdina 
save nauju pavojum, kad 
darbininkai tuoj pareika
laus 6 vai. darbo dienos... 
Žinoma,
vau ja bosus, todėl taip ir 
šneka.

atsto

vo “Laisvės” numonę, bet j draugijose, 
falsifikavimas pasilieka fal
sifikavimu.

Einame toliau. Papeikusi 
Pvlass. rajono valdybą,“Lais
ve” betgi

kę”. Męs atsakome tik už 
save. Męs tvirtinam, kad 
ne kokiam kitam laikrašty, 
bet “Laisvėje” buvo paleis
tas į sąjungiečius obalsis: 
“Draugai prie savo darbo”. 
Laikas nuo laiko, visais 1915 
metais, męs atkartotinai pa- 
brieždavom tą obalsį. Dabar 
daugelis jau mums pritaria. 
Pereitos vasaros metu, kada 
tautininkai džiaugėsi Są
jungos puolimu, o tūli mūsų 
draugai buvo nusiminę, 
“Laisvės” N6 (liepos pabai
goj) tilpo labai didelis 
straipsnis, kūgis rado labai 
platų atgarsį. Straipsnyje 
“Svarbus Momentas Sąjun
gos Gyvenime”, “L-vė” rašė: 
“Susivienyjimu su Socialist 

Party dar nepasibaigia re
formos, kurios yra užbriež- 
ta Sąjungos gyvenime. No
rima pastatyti visą “Kovos” 
spaustuvę ant naujo, moder
niško pamato. Įgyta naujų 
mašinų, persikelta naujon 
vieton. Reikia atsiminti, 
kad tai atlikta įtyn sunkiais 
laikais, ir tai dar tuo laiko
tarpiu, kada vieny tąsi su S. 
P. Reformuojant “Ko
vos” spaustuvę ir didinant 
ją, reikia ištekliaus, reikia 
geros krūvos pinigų. Papra
stai privatiškos spaustuvės 
panašiame atsitikime už
traukia paskolę. “Kovai” 
pinigai taip-pat neplaukia iš 
kokio nors užburto skarbo. 
Štai kodėl nereikia nusiste
bėti, kad toms extra - išlai
doms padengti reikia extra 
pasišventimo ir partyviško 
duosni(mo. Reikia tikėti, 
kad sąjungiečiai ūmai su- 
brus ir akies mirksny apmo
kės mašinas. Męs tą galime 
padaryti, tik reikia noro. 
Pastaruoju laiku męs jau 
perdaug pagrimzdom į be- 
partyviškumą, perdaug dir
bam įvairio

Keleivio” nuomone.

kos tono prisilaiko L. S. S. 
P. K. sekretorius drg. J. Šu
kys. Šiuo žygiu jisai, kalbė
damas apie mus ir mūsų 
nuomones Sąjungos reika
luose, prisilaikė tos liogikos, 
kad du ir du ne keturi, bet 
vaškinė žvakė.

kaip tai: keikia darbinin
kiškus laikraščius ir liepia 
skaityti tik kunigų leidžia
mus, vaikščioja per stubas 
ir užrašinėja savo laikraš
čius ir net bažnyčioj juos 
dalina. Kunigų agentai, vi
sokie vyčių generolai, iš 
kailio neriasi, kad tik už
kenkus da r b i n i n k i šk i e ms 
laikraščiams.

Kad parodžus savo galę, 
kad parodžius kunigams ir 
jų agentams, jog jų keiks
mai ir darbavimasis, neturi 
jokios vertės, męs, laikraš
čių skaitytojai, pasirūpinki
me prikalbinti nors po vieną 
naują skaitytoją, o tas pa
daryti nėra sunku.

M. Macon is.

Lietu1 
kratų Karties rei

kalais.

e pasalinėse 
Neužmirškime 

“Laisve” jausavo darbo!
nekarta kelia baisa tuo 
klausimu”.

Tame pačiame straipsny
sekamą i kitoj vietoj vėlei sakoma:

“Męs kviečiame sąjungie- 
ir męs čius parodyti tiek idealizmo 

ir praktiškumo, kiek to rei
kalauja svarbumas gyvena
mojo momento. Bet męs 
manom, kad sąjungiečių mi
nia tuo geriau darbuosis, 
juo daugiau džiuginančių 
žinių gaus iš centro, iš “Ko-

“Vieno dalyko i 
norėtume, kad dabartinis 
P. K. duotų kokią nors 
atskaitą iš savo konferen-’ 
ei jų. P. K. geriausia ga
lėtų išaiškinti apie centro 
stovį”.
Kas blogo toje pastabė-1 
je? Joje socialistiški laik-įvos”.

Bet užteks tu citatų ! Ten 
pat buvo atsakyta ir tauti
ninkams ir nurodyta, kokia 
mūsų pažiūra j “Kovą”.

Ir po šito viso—tas žmo
gus, tas P. K. sekretorius, 
turi drąsos sakyt, kad perei
tais metais męs tylėjom, lyg 
žvirblį burnoj būtume laikę. 
Męs gi sakome, kad męs iš- 
pildėm savo priedermę, kai
po socialistiškas laikraštis. 
Kaip mokėjom, kaip galė
jom, taip visuomet atsiliep- 
davom't'opiuosius Sąjungos 
gyvenimo reikalus. Taigi, 
J. Šukys neturėjo teisės pri
kaišioti mums tylėjimą opio
je valandoje. Męs nereika
laujant iš drg. J. Šukio at
šaukimų; bet męs žiūrėsim, 
kaip ant to visko reaguos jo 
socialistiška sąžinė.

Iš šitų mūsų paaiškinimų, 
ir iš citatų darosi aiškių aiš- ,

raštininkai geriausia inten- ■ 
cija duoda Pild. Komitetui 
draugišką patarimą. Kaipo 
sąjungiečiai ir kaipo socia
listiški laikraštininkai męs 
esame pilnoje teisėje duoti 
tą patarimą, su kuriuo Pild. 
Kom. gali sutikti ar nesu
tikti—tai jau jo dalykas — 
bet kurioje ir su žiburiu die
noj negalima išskaityti blo
gų norų.

Tuo tarpu, Pild. Komiteto 
sekretorius dėlei to švaraus, 
mandagioje formoje išreik
što noro, daro sau baikas ir 
pasakoja apie kokius tai 
“vargšus”, apie “žvirblius 
burnoj”.

Męs manome, kad kalbo
je apie rimtą dalyką, klausi
mą apie žvirblius burnoj ga-

speciališkumui.
Ir taip, drg. J. Šukys ne

teisingai perstatė “Kovos” 
skaitytojams mūsų poziciją 
apie tą konferenciją, o ant
ra—nešvariai pasijuokė iš 
mūsų draugiško patarimo.

Bet tai dar ne viskas.Drg. 
J. Šukys eina dar toliau, bet

Laikraščių skai 
ty tojams.

Barkit, kas ne 
veikia.

Męs, pirmeiviškų laikraš
čių skaitytojai, esame užsi
ganėdinę tais laikraščiais, 
kuriuos skaitome. Bet, ger
biami skaitytojai, ar męs 
privalom užsiganėdinti tuo, 
lead (isame vien tik skaityto
jais pirmeiviškų laikraščių? 
Ar mums užtenka to, kad 
siųsdami prenumeratą, pa
našom redakcijom: “Tamstų

tai meldžiu ir ant tolinus 
siuntinėti”.

Ne, męs tuo negalim užsi
ganėdinti. Męs, skaitydami 
pirmeiviškus laikraščius, 
pradėjom suprasti netikusį 
pasaulio surėdymą, pradė
jom sveikai protauti. Per 
tai męs privalome ne vien 
tuos laikraščius skaityti, bet

kurie yra tamsus, nesupran
ta savo klesos reikalu ir 
nuolankiai lenkia savo 
sprandą prieš išnaudotojus. 
Męs turim nurodinėti, ko
kią naudą atneša pirmeiviš
ki laikraščiai.

Man rodos, kad kiekvie
nas laikraščio skaitytojas

nu merą ta ir kai o v 1 galima 
i tuos 

kuriuos jis 
ivo tamsesniu *

taip pasielgtume, neapsako
mai svarbu darba atliktu-

tintume savo idėją, suteik
tume supratimą tiems žmo
nėms, kurie ikišiol tamsybėj 
glūdi ir tuomi įgautame

pi'i e 
ant

rima savo būvio. Antras 
d ai y k a s— redakcijom taip gi 
būtų didesnė parama, nes 
jos gautų daugiau prenume
ratorių ir tuomet galėtų pa
gerinti savo laikraščius.

Kad pirmeiviški laikraš
čiai atneša visuomenei dide
lę naudą, tai to, man rodos, 
niekas negali užginčyti, 

kurie skaito pirmeiviš- 
laikraščius, nesi rašo 
vyčių, neužpuldinėja 

kalbėtojų, nedaužo ak
menimis langų ir neskaldo 
vieni kitiems galvų. Kurie 
skaito pirmeiviškus laikraš
čius, tai nenusigąsta pama
tę kunigą, bet su juomi sto
ja į diskusijas; taipgi nebi
jo kunigų pasakų, kad po 
mirties kankins juos raguo
čiai, kaip lyginai nesidžiau
gia, kuomet jiems sako, kad 
danguje gyvens didžiausiam 
pertekliuje ir aniuolai jiems 
tarnaus.

Męs žinome, kad tik tuo
met galėsime pagerinti savo 
būvį, kuomet didžiuma mū
sų broliu susipras. O prie 
susipratimo juos gali prives- 

kiausia, kad męs ir pernai irjti tik darbininkiški laikraš- 
šiemet kalbame apie dalykus čiai. Per tai męs ir priva- 
ramiai. Kad nei pernai, nei dome stengtis, kad kodau- 
šįmet męs nekėlėm suirutės; giausiai jų praplatinus. Męs 
kad męs papeikėm nerames- matom, kad kunigai prapla- 

drg. J. tinimui savo laikraščių grie- 
greitu- biasi įvairių priemonių ir

nius draugus—bet 
Šukyš, zeppelinišku

Ant “Laisvės” užmetimo,

Labai povaliai, labai išlėto 
plaukia aukos Lietuvos So
cialdemokratų Partijos Už
sienio Biuro reikalams. 
Mūsų draugai, kažkodėl,bai
dosi to žodžio “biuras”, tur
būt, manydami soc.-dem. 
biurą turint kiek nors pana
šumo į p. Gabrio biurą.

Ne, draugai, L. S. D. P. 
Užs. Biuras, kuris karės me
tu persikėlė iš Krakovo 
Škotiją, nėra tai kopija kle- 
rikališkų ar tautiškų biurų. 
Jisai veikia savytą darbą, 
jisai rūpinasi kankiniais 
(ypač jų liuosavimu iš caro 
nagų), jisai atstovauja L. S. 
D. P. nuomonę užsienyje, ji
sai leidžia savo laikraštį 
“Socialdemokratą”, kuris 
mūsų laikraščių šeimynoje 
užima savotišką poziciją ir 
gvildena klausimus, kuriuos

Laisvė” daro už-
metimą, neatsižvelgdami 
kas veikė. Užmesdama I

kur yra finansų raštininkas 
Dundulis, čia trumpai pa
aiškinsiu, kur yra finansų
i aštininkas.

Dėlko neagituoju? Dėlko 
nerašau į laikraščius?

Dėlto neagituoju, nerašau 
i laikraščius, kad man nelie- 
ka valandėlės laiko. Drįstu 
viešai pasakyti, jog dau
giausia L. š. F. darbo su
krauta ant mano pečių ir 
atlikimui visu L. š. F. rei
kalų nėra man paskirto lai-

riu atlikti savo laiku, vaka
rais, naktimis. Apmokamą 
(’ienos laika turiu sunaudoti 
tam, nuo ko gyvenimas pri
klauso, kas būtų ir su kož- 
nu, kuris būtų mano vietą 
užėmęs. Tegul užmetėjai ne
mano, kad tik tiek darbo te
turiu pagarsinti aukas, su
tvarkyti mėnesines atskai
tas. Apart to, dešimts sykių 
daugiau darbo turiu atlikti 
L. š. F. reikaluose. Pačio-

suklaidinta 
priešingų e 1 e m e n tų,

visuomenė buvo 
mums
(langiau laišku 
vau su Įvairiais užklausi
mais, negu aukomis. Pana
šus laiškai daugiau laiko 
ima atsakinėti, negu pačios 
aukos sutvarkyti. Ant kož- 
no laiško informacijos įri

kas viešai per spaudą ne
buvo ir nėra galima nuro
dyti. Ir dėl panašių prie
žasčių negalėjau rašyti į lai
kraščius ir agituoti už L. Š. 
F. '’ATtesa^ dabartiniu laiku 

\bo; bet ne vien 
aukų į-

sumažėjo v 
dėlto kad magiau
plaukia, bet svambiausia to
dėl, kad pati L. SČTŪgvaldy- 
bos tvarka galutinai mrsi- 
statė ir pati visuomenė su 
ja apsipažino, tai dabar jau 
nereikalinga su įvairiais 
mažmožiais kreip 
nansų sekretorių 
siuntimo atiku.

Apie visus L. Š. F. valdy
bos narius nekalbėsiu, tegul 
patįs pasiaiškina. Turiu pa
sakyti, kad susi nešimų sek
retorius ir iždininkas taipgi 
nemažinusia turėjo darbo.

linkui

ma, kad mes užleistumėm 
vietą kitiems (męs to nerei-

Red)., kurie nori veikti, aš 
su džiaugsmu sutinku pa
vesti savo urėdą kitam, te
gul apsivainikuoja tuo gar
bės darbu. Aš neapsiėmiau 
dėl garbės, bet apsiėmiau, 
kad mačiau reikalą.

Taigi, gerbiamieji, barki t, 
kas neveikia.

T, L. Dundulis,
L. Š. F. finansų ras.

turi progos gvildenti. L. S. 
D. P. Biuras randasi ne vie
no kurio bent žmogaus ran
kose, bet visos kuopos žmo
nių. Iš atskaitos, kuri nese
niai tilpo “Kovoj” ir kituose 
mūsų laikraščiuose, drau
gams amerikiečiams galėjo 
paaiškėti, kad biuras ne
snaudžia, o veikia, kiek iš
galėdamas.

Ateityje, kuomet atsida- 
ivs keliai j Lietuvą, Užsie
nio BiuruLbus dar daugiau

Todėl, draugai, kuomet 
aukaujat kankiniams ar L. 
s. F., neužmirškit ir L. S. D. 
P. gyv°j° konstruktyvio

Ligišiol per mano rankas 
pasiųsta Glasgovan, Biuro 
Centran, $36.56. Dabar 
vėlei per mano prakalbas 
Bostone, Brooklyne ir Nor- 
woode rinkta aukų L. S. D. 
P. Užs. Biurui. Išviso susi
darys ir apie 10 dol., nors 
nevisi pinigai man prisiųsti 
ir todėl dar nepersiųsti Ško- ■> 
tijon.

Aš dar kartą atkreipiu 
draugi] atydą į reikalingu
mą šelpti L. S. D. P. užsieni
nę atstovybę.

Ligišiol mažesriiomis ar 
didesniomis aukomis prisi- 

jdėjo tik binghamtoniečiai, 
brooklyniečiai, bostoniečiai, 
rochesterieciai ir clevelan- 
diečiai. O kur kiti?

L. Pruseika.

PRIE STRAIPSNIO “IŠSI
BŪKITE PILIETIŠKAS 

POPIERAS”.
“Laisvės” N5 tilpo straip

snis po antgalviu: “Susimil
dami išsiimkite pilietiškai 
popieras”. Ir ištikimųjų, ar 
neverta apie tai plačiau pa
kalbėti ir smarkiau pradėti 
darbuotis. Iki šiol apie pi- 
lietystę pas mus veik nieko 
nebuvo kalbama. Man ro- 
rmgdiaddaike prakalbų kal
bėtojai turėtų nors mažą sa- 
\ o prakalbos dalelę pašvęst* ‘ 
agitavimui už išsiėmimą pi
lietiškų popierų, o jeigu kur 
kalba du kai būtoj u,gerai bu
tų, kad vienas jų ir visą sa- 
vo prakalbą pašvęstų apie 
pilietystę. Dabar pas mui 
yra taip: jeigu du kalbėto^ 
j u kalba, tai abudu pasako
ja veik apie vieną ir tą pa

Antras užmirštas dalykas, 
tai apie kietųjų anglių ang
liakasių padėjimą. Apie jų 
padėjimą ir judėjimą niekas 
nieko nesako, tyli kalbėtojai, 
tyli ir spauda. O dabar 
ten kaip tik rugiapjūtė.

Mūsų tūli sąjungiečiai 
pradeda Mockui misijas 
rengti ir jomis labai susirū
pinę, bet apie savo reikalus 
nesirūpina.

Ar ne laikas būtų ir apie 
tai pagalvoti?

Petrikėnas. i

■■



Girtuoklio Klajojimas
Girtuoklio klajojimas ar

ba kvaitulys, kuriam var- 
• das yra duodamas Delirium 

Tremens (mania a potu), 
yra sunkiausia alkoholizmo 

- ligos forma. Čia aš vėl no
riu priminti, kad alkoholis 
prirengia kūną džiovai, 
plaučių uždegimui ir kitom 
ligom, kurios yra pavojin
gesnės už patį alkoholizmą, 
bet aš čia kalbu apie ligą, 
tiesiai alkoholizmo daroma. 
. Girtuoklio klajojimu arba 
delirium tremens gali ap
sirgti kiekvienas, kas be al
koholio neapsieina ir tan
kiai jį vartoja. Vienas žmo
gus gali vartot pusėtinai 
daug ir neapserga, kitas ap- 
serga nuo neperviršijančio 
vartojimo. Lietuviškai to
kius žmones paprasta yra 
vadint girtuokliais. Kiek
vienas chroniškas alkoholi
kas gali laukti, kad vėliau 
ar anksčiau ir jis tą ligą

> gaus. Paprastai prasideda 
ji po kokio nors atsitikimo: 
išgąsčio, susijudinimo, užsi
gavimo arba gavus kokias 
nors ligas, kurios seka su 
karščiu, kaip plaučių užde
gimas ir kitas.
gavimas plaučių uždegimo 
(“zapalenija”) 
reiškia veik
Yra atsitikimų, kad deli
rium tremens prasideda po 
staigaus nustojimo girtuok- 
liaut, vienok šitie atsitiki
mai reti. Kartais liga pra
sideda staigiai, vienok kar
tais ji vystosi lėtai. Jos pra
džioj ligonis nupuola dvasioj 
ir negali atsakančiai miego
ti. Jis ir dienos laike negali 
nusiraminti, jaučia, kad kur 
tai reikia eit, ką tai daryt 
ir niekur nesiranda užsiga- 
nėdinimo. Tas verčia jį da 
daugiau gert. Ženklai daro
si vis aiškesni, nes jis prade
da pats sau kalbėt, kokius 
nors nesąmoningus, darbus 
dirbt ir už . poros-trejatos 
dienų visai įpuola į ligą. Li
gonis be sustojimo kalba, 
sąryšio jo kalboj nėra; nė 
ant valandėlės 
ko nuo, judėjim

įprastai

i alkoholikui 
visada mirtį.

stipriau ir lėčiau. Sugrįžta 
noras valgyti ir protas pra
deda blaivytis. Neišgydo
muose atsitikimuose ligonis 
miršta nuo širdies sustojimo 
plakt; prieš mirtį klajoji
mas pasididina, širdis muša 
silpnai ir tankiai, liežuvis 
lieka sausas, bemiegė neiš
nyksta, v

Čia aš vėl turiu pastebėt, 
kad geriantis nuolatos alko
holį žmogus apsirgo taip, 
kad klajoja, da negalima 
tvirtinti, jog jis turi deli
rium tremens. Yra ir dau
giau ligų (dalelskite karštli
gė ir kelios kitos), kada li
gonis klajoja. Reikia gerai 
persitikrinti, ar jis tikrai 
neturi kokios kitos ligos. 
Atsitinka, kad žmogus ap- 
serga kelionėj kokia liga ir 
policija areštuoja jį kaipo 
girtuoklį ir laiko šaltojoj, 
kada reikėtų tuoj gydyt.
Kada liga yra pilnai nusta

tyta, reikia tuoj pradėt gy
dyt. Ne kiekvienas ligonis 
miršta, todėl nusigąsti labai 
nereikia. Tikru skaitliniu 
nėra, bet iš atskirų praneši
mu matosi, kad miršta tik 
vienas žmogus iš 10 ligonių. 
Atsakantis gydymas mirimų 
skaitlių gali žymiai suma
žinti.

GYDYMAS.
Kaip ir daugely kitų ligų,

ir saugojamas diena ir nak
čia. Saugot reikia, kad jis 
neišbėgtų ir kokios permai
nos jame darosi. Jeigu jis 
neguli, reikia įkalbėjimais 
ragint tai daryt; jei jie ne
gelbsti ir jis ima siusti, ga
lima jį paklodėmis prispaust 
taip, kad negalėtų atsikelti. 
Virvėmis rišt nereikia, nes 
jis da labiau išsigąs ir liga 
padidės. Laikyti stipriem 
vyram užgulus irgi negerai, 
nes jam taipgi išsivaizdįs, 
jog jį nužudyt nori, ir jis ne
stos kovot, blaškytis—ir eis 
prie blogumo. Nėra abejo
nės, jis maldaus alkoholio, 
bet nereikia duot. Tūli dak-

o,ruošias kur1 tarai pataria duot biskutį 
tai eit. Neužilgo, matymo ir ^alkoholio, kada pulsas lieka 
girdėjimo halucinacijos išsi 
vysto. Jis girdi tai numirė 
liti dejavimus, tai grąsin 
čias keno nois kalbas, 
vilku kaukimą, tai koki kita boli visai ir kiek atsitikimu 
baisų balsą arba kalbą. Jam ; matęs pats, kur nebuvo 
pradeda rodytis velniai, 
šventieji, aniuolai, gyvatės, 
numirėliai ir visokios baise
nybės. Jam rodos, kad vel
niai puola ant jo su šakėm 
ir nori nudūrt arba kad ko
kie vabalai bei kirmėlės lipa 
ant jo kūno. Galite suprast, 
jog tuomet jis rėkia, dras-

perdaug greitas ir silpnas, 
vienok tam yra kiti stimu

lu- i lentai. Kiek aš girdėjęs nuo

sitikimai, kad ligonis iššo
ka žemyn per langą nuo ke-

ros ir išgydymas greitesnis.
Svarbiausia gydymo bū

das yra gana tyro oro, geras' 
pasilsys ir atsakantis mais
tas. Pienas ir tirštos mais
tingos zupes yra geriausiu 
maistu tokiam ligoniui. 
Maistą reikia duot paskirto
je valandose. Vaistai men
kai gali gelbėt. Jie duoda
mi tik todėl, kad nuraminti 
ligonį, užmigdyti jį ir kad

pabėga. Jis išrodo esąs tik
ru bepročiu. Mat, kaip aną 
sykį minėjau, alkoholis la
biausiai veikia ant nervu— 
reiškia, ir ant smegenų.Nuo
latinis vartojimas užnuodija 
smegenis ir pagimdo šią li
gą. Ligonis negali užmigt. 
Liežuvis jo lieka apsinešęs 
ir tolimesniuose ligos laips
niuose lieka visai sausas. 
Kada iškištas iš burnos, jis 
nuolatos juda. Pulsas plaka! dėję jį vartot perdaug, o jis 
sparčiai, bet yra minkštas 
ir neiškįla daug. Karštis 
pakįla, vienok retai jis sie
kia daugiau, kaip 101—103° 
F. Muskulai dreba visą lai
ką. Prastesniuose atsitiki
muose muskulų drebėjimas 
yra gana žymus. Jei ligo
nis neina prie mirties, i is

nuraminimo ir užmigdymo 
duodamas vaistas chloralum 
hydratum. Lengvesniuose 
apsirgimuose kiti duoda po- 
tasijinę bromidą su raudo
naisiais pipirais, tečiaus, 
kaip jau esu sakęs, bromino 
(iru Los nėra geistinos.

tas j mėsas ir kai kada jis 
turi gerą pasekmę, vienok 
nekurie daktarai buvo pra-

įeina į paprotį, todėl reikia 
džiaugtis, kad nauji įstaly- į 
mai aprubežiuoja jo vartoji-, 
nią. Jeigu galima, geriau-! 
šiai apsieiti visai be vaistų,' 
nes patyrusioj i daktarai sa
ko, jog gydymas šios ligos 
be vaistų atneša daug gėrės-

Vaikų klausimas

kus laikraščius, tai juose 
randi įvairiausių skyrių ir, 
rodosi, nieko jau netrūksta. 
Bet apie vaikus nieko ne
randi. Jie neturi savo sky
riaus ir apie jų reikalus 
niekas nieko nerašo.

Man rodosi, jeigu laikraš
čiai užvestų vaikų skyrius, 
tuomet visuomenei atneštų 
didelę naudą, nes vaikus, bū
siančią gentkartę, pripra
tintų prie laikraščių skaity
mo ir vestų prie doresnio 
gyvenimo ir prie socializ
mo.

Daugelis yra laisvų tėvų, 
bet savo vaikus auklėja fa
natizmo dvasioj, leidžia į 
bažnytines mokyklas, kur 
jiems diena iš dienos kalama

dangų ir šventuosius, kad 
kunigai, tai dievo tarnai,kad 
dievas danguj sėdi ir tvarko 
savo tarnus ir kad bažnyčia 
—tai dievo namai.Supranta
ma, iš tokių kūdikių, ką 
kunigai auklėja, negalima 
daug ko gero ir laukti.

Dangus ir pekla, velniai ir 
kunigai jau pradeda iš ma
dos išeiti, nes tie daiktai jau 
paseno ir netinka apie juos 
pasakotų

Jeigu mūsų laikraščiuose 
būtų įvesta vaikų skyriai ir 
nors retkarčiais būtų rašo
ma apie jų gyvenimą ir rei
kalus, tai visai neabejoju, 
kad daug atsirastų vaikučių, 
kurie griebtųsi prie skaity
mo laikraščių ir tas skyrius 
būtų jiems didžiausia dova
na ir geriausia mokykla. 
Męs privalom juos mokinti 
iš pat mažens ir stengtis, 
kad jie žengtų progreso ke
liu.

Tokiame skyriuj gali būti 
trumpų korespondencijų iš 
vaikų gyvenimo su pastabė
lėmis ir nurodymu geros li
teratūros. Vaikai, kurie 
jau pradeda suprasti skaity
mą, stengsis jieškoti žinu
čių iš vaikų gyvenimo ir dar 
kitiems apie tai papasakos.

Apart to jie išmoks lietu-

Kad Vokietijos s.-d. dar
bininkų didžiuma eina prieš 
karę ir yra priešinga “vado
vų” didžiumos politikai, tai 
dabar aiškiai matyt. Berly
no organizacija—tai di
džiausia partijos organiza
cija: 1912 m. ji turėjo 120 
tūks. narių ir 564 tūks. s.-d. 
rinkėjų. Iš 6 atstovų Ber
lynas 5 davė s.-d. rinkėjų. 
Ir ten didelė s.-d. didžiuma 
yra griežta priešininkė ka
rės ir “vadovų” didžiumos 
politikos. Per vieną mitin
gą ketvirtame apskrity, kur 
dalyvavę ir 300 kareivių, vi
si. be 7, išreiškė pasitikėji
mą mažumai, kuri balsavo 
prieš kreditą ir apskelbė ko
vą viešpataujančioms kle- 
soms. Tokį pat nutarimą 
priėmė Halle-Merseburg ap
skričio komitetas; tokia ir 
didelė didžiuma Reino pro
vincijos s.-d. Didelio pra- 
monijos centro Soligeno ko
mitetas išreiškė pasigailėji
mą, kad partijos didžiuma 
nesipriešino karei, šaukė ją 
j kovą su valdžia, papeikė 
savo atstovą Šeidemana, ku- c c- ’

to. Taip-pat beveik vienu 
balsu Braunšveigo s.-d. ir 
unijų narių susirinkimas

rnažumai, kuri balsavo prieš 
kreditą; jis taip-pat papei
kė savo atstovo Blosso pasi
elgimą. Remšeid-Lennep- 
Mettmano apskričio s.-d. su
sirinkimas vienu balsu pri
tarė balsavusiems prieš kre-

di- 
cen- 
kad 
bal

DŽIAUGSMAS
Kaip puikus tas svietas, kiek daug jame

Kiek laimės suteikia gamta prakilni?
Kiek daug yri skaistumo mažam žiede 

rožės?!
Jos malonaus jausmo atomai pilni.
O kiek gi yri džiaugsmo, kad styga švelnutė 
Paskleidžia galingus akordus gilius, 
Ir plaukia—banguoja slaptybių pilnutė... 
Ir sielą pagauna j sapno vilnis.
Bet, kuomet svajonių siūlelis nutrūko;
Širdis atsidūrė tarp žemės nagų!
Jau slenka šešėliai iš po tamsaus rūko 
Ir kelią nuklojo erškėčiais vargų...

žemutis Svyruoklis.

PAŽĮSTU.
Pažįstu aš tave pasauli ruimingas, 
Pažįstu aš tavo kamputį kiekvieną: 
Maž’ džiaugsmo tavyje—vien vargais 

[turtingas, 
Griaudžiomis ašaromis nuplautas kasdieną. 
Pažįstu aš tave, nes vargą kentėjau 
Ir tyras svajones po priespauda tavo 
Mintyje gimdytas, marinti turėjau, 
Nes tavo rūstybė visur plevėsavo.
Bet ateis ta diena... Žemė ims drebėti 
Ir audra didžioji apsiaus visą svietą, 
Galiūnai niekšyščių turės sutrupėti 
Ir žūties nasruose sau atrasti vietą. 
O tada išnaujo gims nauja žmonija 
Su širdim’s tyromis, su meile tikriausia 
Užims savo vietą džiaugsmo harmonija, — 
Ir tada pasaulis bus visiems mieliausis.

Saules Brolis.

tuomet nereikės bėdavoti,

1

ma

socialistu

sunn ru- *.

Liebknechto— taip

Gana, jau gana su tokia 
“kritika”. Jeigu K. Lieb- 
knechtas būtų atsiliepęs pa
našiai apie savo priešus par
tijoje, jisai būtų tik sukirši
nęs visus prieš save. Bet 
jisai elgėsi atsargiai, nors ir 
principialiai. Jisai neišėjo 
iš parlamento, nors jo dva
sia, jo “dūkas” ir dar taip 
laivo jam svetimas. Jisai 
nevadino savo priešus “šunų 
ruja”, bet aiškino savo pa
žiūras, rinko spėkas, didino

Šiandien jau

! stovų drąsiai balsuoja prieš 
kares biudžetą. Socialde- 
mokratiškoj gi minioj, gali
ma drąsiai sakyti, didžiu
ma eina su opozicija, su val

Grįžk šalton stubelėn, kur badas žiaurusis 
Kankina matutę, dukružę.

Vai grįžkie, tėtyti, r \
lav noriu matyti,

Vai grįžkie iš baisios karužės!
Saulės Brolis,

SKAITYTOJŲ DOMAI!
Nuo sekančio “Laisvės” num. plačiose 

skiltyse pradėsime spausdinti labai įdomiu 
rašinį: “Kaip kunigai rojų ant žemes įstei- 

3ge?”. Tame rašiny bus labai plačiai apipa
sakota, kad prieš kelis šimtus metų katali
kų jėzuitai įvykdė savotišką, kuniginę ly
gybę Paraquay’aus respublikoj, pietų A- 
merikoj.

Kadangi kunigai labai tankiai mėgsta 
pasakot nebūtų prasimanymų apie socialis- 
tiškąjį idealą visuomenės sutvarkymo, ka
dangi jie, vėju remdamies, aiškina, kad įvy
kus socializmui, būsianti vergija ir kazar- 
mės disciplina, tai męs tyčia pakalbėsime 
apie kunigų anuomet ant žemės įkurtąjį 
“rojų”. Tasai kunigų “rojus”, ta savotiško
ji “lygybė” ištiesų buvo tai aršiausios rū
šies vergija.

Skaitykite atydžiai tą įdomų rašinį: 
“Kaip kunigai rojų ant žemės įsteigė?”

DĖLEI EILUČIŲ GVAZDIKO - GALI
NAIČIO Iš BALTIMORĖS.

pradeda taisytis apie ket
virtą ar penktą dieną. Tuo
met jau jis pradeda nusira
minti, geriau miegoti, karš
tis nupuola ir pulsas muša

Ii būti sumažintas pridedant 
ledą ar šaltas skaras prie li
gonio galvos arba išmau- 
dant jį vėsioj maudynėj.

A. Montvidas.

džiai priešingais soc.-dem.
Liebknechto taktika nėra 

tai skaldymo taktika ir to
dėl vokiečių s.-d. opozicija 
stiprėja.

Veimaro, Manau ir kituose 
apaskričiuose, visuose 
džiausiuose pramonijos 
truose. Męs žinome, 
parlamente tik 20 s.-d.
savo prieš kreditą, 23 susi
turėjo nuo balsavimo; bet 
už juos buvo paduota 1 mil. 
381 tūks. balsų, o už didžiu
mą—1 mil. 372 tūks.; pir
mųjų apskričiuose buvo 365 
tūkst. narių, antrųjų— 366 
tūkst.tūks. Aišku, kad Vo
kietijos s.-d., bent kairysis 
jos sparnas, blaivosi nuo ka
rės svaigulio. Tai ypatin
gai ir verčia Vokietiją apie 
santaiką galvot. Nieko pa
našaus męs nematome nė 
katalikų, nė buržuazijos 
pirmeivių, nė liberalų par-

BELAISVIAI TURKUOSE.
Yra žinių, kad belaisviu 

padėjimas Turkuose (Sivaso 
mieste) yra labai sunkus. 
Miestui Sąjungos belaisvių 
Skyrius iškėlė sumanymą 
suorganizuoti pašalpą ir 
jiems, neutralinems valsty
bėms padedant. Ligišiol šel
piami buvo belaisviai tiktai 
Vokietijoje ir Austrijoje.

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
j visas dalis svieto.

Reikalingas popieras 
parūpiname.

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

pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

Chicago, Ill.
Valstybinis Bankas 

IralpkltCs raita ar ypatlikai 
A. PETRATIS. 

Liet. Skyriau Vadijaa.

22 MIRŠTANČIO ŽODŽIAI.
Lik sveikas pasauli ir žmonės!
Aš linksmas, turėdamas viltį;

Užmigt nūnai.
Ir amžinai

Nereikės jau man jūsų malonės 
Nes laikas ateina numirti...
Numirti... O, kaip gi malonu!
Sudiev Jums, kas bloga darė,—

Mieli draugai,—
Skausmai vargai!

Nebūsite visaip susitarę!...
Gyvenimo perėjau kelią;
Paskutinis skausmas kankina,

Ir jis nustos,
Ant visados

Atradęs laimingąją dalį,
Ilsėsi uos ramiam kapinyne,

Sudiev!
Mcrkvnės Vaidila.

Ir meile iv1 kstant
Tarp darbo žmonių;

Nors stengiuosi dvasią
Pakelti krūtinėj,
Nors jieškau mintyse 
Jausmų prakilnių;

Vienas nusiminęs, 
Tik viltis nežūva,

Cleveland, Ohio.
Milda.

Kad ir apleistų jaunimo draugai, 
Kad ir matušės negiaustų širdis; 
Kad ir tėvas tave prakeiktų,
Kad ir praeivis tau spjaut į akis... 
Tu eik tenai—
Kur aušta rytas. 
Tu eik, kur švinta 
Dienelė giedra.
Tu eik, kur matos 
Raudonas papartis,

Tave laisvė šventa.
Keršto širdis.

Brighton, Mass, c '

RAUDA.
Atėmę išvarė jie mano tėtytį

Ton baision nelemton karužčn.

Vai verkiu kasdiena! 
k-

Stubelėj taip liūdna, taip šalta...
Močiutė—senutė išalkus dejuoja,
Bet niek’s jos dejonių nemato.

Vai jeigu galėčiau,
Jai kęsti padėčiau— 

Dievulis danguje temato. 
Vai grįžkie, tėtyti, vai grįžkie mielasis 
Apleiskie tą baisią karužę,

Laikas nuo laiko “Laisvėje” tilpdavo 
eilučių, po kuriomis pasirašydavo tai Gvaz
dikas, tai Galinaitis. Dėlei tų eilučių męs 
jau kelis sykius gaudavom protestų. Mums 
atkartotinai nurodydavo, kad tos eilutės 
yra ne kas kita, kaip tik literatiška vagys
tė. Kiek žinome, ir kiti laikraščiai turėjo 
nesmagumų su Gvazdiku - Galinaičiu (iš 
Baltimorės). Suprantama, redakcijas ne
galima kaltint, kad dedamos į laikraštį pri
siųstąsias eiles, jos nenusimanė, kad tai li
teratiška vagystė.

“Laisvės” N1 tilpo eilutės antgalviu 
“Saumylis”, po kuriom pasirašo Gvazdikas. 
Iš tos priežasties ponas Ig. Naruševičius iš 
Baltimorės pristatė mums įtikinančių pa- 
liūdyjimų, jog tas eiles parašė visai ne 
Gvazdikas, bet jisai, Naruševičius, laike sa
vo buvimo Passaic, N. J. Ponas Naruševi
čius tvirtina, kad daugelis eilių, po kurio
mis pasirašo Galinaitis - Gvazdikas, yra Ii- ~ 
teratiškas vagiliavimas. Naruševičius pa
traukė Galinaitį trečiųjų teisman, kūrinėta . 
sai nestojo.

23 d. sausio, 1916 metais, 1 vai. po pie
tų, p. J. Kablis atidarė trečiųjų teismo su
sirinkimą. Raštininku išrinkta Šliuburis. 
P. Čėsna ir K. Šalkauskas pranešė, kad kal- 
tinamasai Gal. atsisakė stoti trečiųjų teis
man. Užklausus I. Naruševiičiaus apie ei
les, tilpusias “Lietuvos” N1—3, jisai prane
šė, jog parašė jas pabaigoje 1914 ir paskui, 
būdamas su Galinaičiu vienoje gaspadoje, 
Passaic, N. J., turėjo progą persirašyti. 
Naruševičiaus pasakymą patvirtina M. Lu
koševičius. K. šliburis liudija, kad jisai 
1915 m. pradžioje buvęs Naruševičiaus 
namuose ir girdėjęs patį N. tas eiles skai
tant. J. šliburis liudija, kad 1915 m. pra
džioje buvęs pas Naruševičių ir girdėjęs 
tas eiles skaitant patį savininką. Potani 
nuėjęs pas Galinaitį gėrėjosi Nar. eilėmis. 
Galinaitis taip-pat sako, kad girdėjo skai
tant N. tas eiles ir jomis gėrėjosi. J. Šli
buris pamatęs eiles “Lietuva ir karė” “Lie
tuvos” N1 manė, kad Naruševičius parda-

M. Bartuškienė ir O. Lukoševičiene 
liudijo, kad jos eiles “Lietuva ir karė” ga
vo nuo Naruševičiaus 1915 metais mokintis 
deklamuoti. P. čėsna liudijo, kad jisai lan
kėsi pas Naruševičių pabaigoje 1914 me
tų ir pats savininkas tas ir kitas eiles jam 
skaitęs. Toliaus peržiūrėtos eilės ir neku- 
rios perskaitytos iš Naruševičiaus knygos. 
Skaitant eiles “Saumylis”, vienas iš liudi
ninkų pastebėjo, kad jisai tas eiles matęs 
“Laisvės” Nl. Nutarta su j ieškoti tą “Lais
vės“ num. Pertikrinimas parodė, kad ei
lės, po kuriomis “Laisvėj” pasirašo Gvaz
dikas, rašytos Naruševičiaus. Teisėjai 
vienbalsiai sutiko pripažinime, jog eilės, 
tūpusios “Lietuvoj ir“ Laisvėj” yra Naruše 
vičiaus rašytos ir nutarė viešai pagarsinti 
apie tai laikraščiuose, o Galinaičiui išreiš
kia panieką.

Parašai liudininkų:
M. Lukoševiče,

K. Šliburis,
K. šolkauskas, 

J. šliburis,
M. Bartuškienė,

O. Lukoševičienė.
Teisėjai:

J. Kablis,

J. Bartuška.
“Laisvės” redakcija daugiau netalpins 

laikr. p. Galinaičio eilių.
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redaktoriaus atsa

Neskaitau sau už itsaki

Kingston’e Pa., ir išplaišino jas.
Mano prakalbų tikslas buvo neardyti 

Detroito lietuvių darbininkų vienybę, bet 
persergėti ir apsaugoti dorus žmones nuo 
mulkintojų, “boozologų” ir cicilikų.. Apie

Lietuviai Belaisviai Juras Strunskis, paof.
Ivanas Stikeraitis.
Vincentas Snapkovskis, 
Juozapas Šėmis. 
Julijonas Tirylis, paof.

Randasi lietuvių darbinio 
i kooperatyviška bendro-

Dėti tamstai ir skaityties su vpatomis, ku
rios teikia man panašius titulus, kaip- “tu 
▼yčių generole”, “chamiška neprausta bur
na”, “tu kunigų klapčiuke” ir 1.1., vienok 
sprendžiu, kad tamsta, kaipo gabesnis, esi 
įgaliotas kokios nors draugijos parašyti 
man atvirą laišką, kuris tilpo “Laisvės” 8 
numeryje š. m. Taigi, užganėdinimui kitų 
į klausimus atsakau.

1) Laikraščiai ir raštai, kurie neveda 
skaitytojų prie doros ir netobulina jų pro
to ir sielos, bet sukelia gyvuliškus jausmus, 
—yra pornografiški. “šakė”, Džian Bam
bos spyčiai, Orakulas ir tt., be abejonės ne
suteikia žmogui prakilnių minčių. Laikraš
čiai, kurie melagystėmis bei šmeižtais su
fanatizuoja savo skaitytojus, sukelia juose 
kerštą, prie to dar stengiasi įtikrinti, kad 
nėra Dievo, nėra sielos, nėra atsakomybės 
už savo blogus darbus, žinomas dalykas, 
kad juos padaro šalininkais viso blogo. 
Daugelis tokių laikraščių skaitytojų tampa 
keikūnais, paleistuviais, svetimoteriais, o 
neretai vagimis bei žmogžudžiais. Tą aš 
tvirtinau Detroite ir visur.
? 2) B. Montvidas, narys L. S. S. 17 kuo
pos, Montello, Mass., (peržiūrėk “Laisvės” 
No. kovos mėn., 1915 m.) ir jo sėbras 
p/Kįąulėnas, apiplėšę įr užniušė kpn. J, 
<Žebrį ir p-lę (nlmonaitę, New Britain’e,' 
Conn. Jiedu buvo kataliku ir mirė katali
kais, bet kuomet papilde žmogžudystę, buvo 
socialistai. Socialistas Kaitis, “Lietuvių 
Žurnalo” leidėjas, bankierius Ghicagoje, pa
bėgo su darbininkų pinigais. Kas-žin ar jis 
ne vagis? Pakaks. Jei p. Masy norėsi ir 
“Laisvė” duos vietos savo gerb. laikraštyje, 
tai suteiksiu ir daugiau pavardžių, ypatin
gai social-demokratų.

3) Aš niekad nesakiau, kad toks ir 
toks socialistų laikraštis mokina vogti ir 
žmogžudžiauti. Aš tvirtinau, kad jie mo
kina paleistuvauti. Kad socialistai savo raš
tuose skelbia bedievybę ir rojų ant žemės, 
tai yra faktas, kurio nieks negali užginčy
ti. Skaityk socialisto Fredriko Engelso, 
angliškoje kalboje “The origin of the Fa
mily”. Socialistų rojus ant žemės tai yra 
laisvoji meilė, o laisvosios meilės idėja, kuri 
griauja šeimynas, ar nėra tai atvira pa
leistuvystė? Taipgi tvirtinau, kad socialis
tai (ne lietuviški) mokina vogti ir plėšti. 
Easton’e, Pa., Socialist Party svetainėje, 
Northampton Str., kurioje aš pats sakiau 
anti socialistiškas prakalbas, ant sienos 
kabo socialistiškas “perlas”, kurio didelis 
antealvis skamba šiaip: “Earn, Steal, Take” 
(uždirbk, vogk, imk).
nan, p. Masy, ir persitikrink patsai 
cialistai Bemokina vogti ir piešti, 
kiau, kad socialistu laikraščiai i

uvažiuok Easto- 
ar so

kad mokina kraugeriauti.

kraugerys — gi socialistų laikraščiai beveik 
visuomet kursto žmones prie revoliucijos ir 
maišto. Socializmo symbolis yra kraujas, 
būtent raudonas skuduras.

4) Tamsta arba klysti arba tyčia me 
luoji, būk aš sakęs, kad tas plėšikas (M
I-skas, alias G-s, alias K-s) yra socialistų 
vadas. Jis yra cicilikų vadas. Tamsta ne
žinai, kad tarp socialistų ir cicilikų yra 
šioks - toks skirtumas.

šaika neišvadinau. Kritikavau socialistus, 
sakydamas, kad didžiuma jų yra tamsiau
siais elementais ir kad lietuviu socialistų 
nei 10% nežino, kas tai yra socializmas. 
Kaipo fakto priparodymui, paprašiau L. S. 
S. 116 kuopos, kad pristatytų man bent du 
savo kuopos nariu, kurie man pasakytų so
cializmo definiciją. Neatsirado, paskui 
paprašiau, kad bent du esančiu socialistų 
kuopos nariu pasakytu viešai bent paskuti
nį sakinį Komunistu Manifesto. Atsirado 
vienas, kuris simpatingu balsu pasakė, bet 
kuomet paklausiau, kaip skamba pirmuti
nis sakinys, susikompromitavo ir negalėjo 
atsakyti. Patariau jam ir kitiems nariams 
studijuoti Komunistų Manifestą bei kitus 
socialistiškus raštus ir nurodžiau net, kur 
galima gauti. Tai viskas, ką aš turėjau su

ka kvatojo iš socialistų ignoracijos. Aš 
jūsų kuopos - nešmeižiau ir nepeikiau. 
Tiesa, kitoje prakalboje aš sakiau, kad šian
dien paleistuviai, valkatos, vagys ir žmog
žudžiai veikia jau ne slapta, kaip kad seno
vėj,bet organizuojasi į cicilikų saiką ir žmo
nijai gręsia pavojus, bet aš niekur nesa
kiau, kad toji “cicilikų šaika” tai yra L. S. 
S. 116 kuopa arba abelnai L. S. Sąjunga.

6) Tamsta nori man primesti tai, apie 
ką aš nieko panašaus nekalbėjau, būtent 
apie tai, kad socialistai norėjo išsprogdinti 
kokią tai bažnyčią. Melas. Aš prakalbo
je minėjau ciciliką Mykolą Petrikonį, kuris 
pgdfjc dinamitą po klebonijos gonkomis

kalbas, yra liudytojais, kad socialistų ne- 
šmeižiau. Jie yra liudytojais, kad aš kriti
kavau Markso supuvusią filosofiją bei jo 
pasekėjus. Tamsta neatskiri kritikos nuo 
šmeižto. Žinoma, priparodžiau faktiškai 
gražius darbelius šlamštų skaitytojų, cici
likų, būtent pabėgimą su svetimomis mote
rimis, pavogimą nuo burdingierių pinigų ir

Tamsta duodi man ir antrą seriją klau
simų, kurie mažai turi bendro su mano 
prakalbomis. Puiku. Bet pirm neg atsa
kysiu, noriu štai ką pasakyti.

Jei aklam kas rodytų įvairių gražiau
sių spalvų gėles, ar jis matytų? Jei kur
čiam Paderewskis skambintų ant piano, ar 
kurčiasis galėtų girdėti? Tamsta esi be
mokslis, nežinai istorijos ir nejieškai tiesos, 
o gal ir nenori jos jieškoti. Tamsta esi ak
las dvasioje ir kurčias sąžinėje. Tvirčiau
si ir aiškiausi argumentai tamstos neper
tikrins.

1) Niekados katalikų kunigai nekaria
vo sykiu su ponais prieš rusų valdžią už 
sugrąžinimą Lietuvoje vergijos. Lenkų 
ęndekai—kunigai visuomet tarnavo lenkų 
(ponu) interesams, jie ir nūnai tarnauja, tr 
kaipo tokie, jie (nevisi) kariavo su rusų 
valdžia už Polščios liuosybę (savyvaldą), o 
ne už sugrąžinimą vergijos, kaip tai tvir
tini. Caras Aleksandras II panaikino bau
džiavą vasario 19 d. 1861 metais — gi len
kų pirmasis sukilimas buvo laike viešpata
vimo caro Aleksandro I, t. y. prancūzmečiu. 
Antrą kartą sukilo 1830 metais, 31 metais 
pirm panaikinimo baudžiavos — gi trečią 
kartą 1863 metais. Pasirodo, kad tamsta 
nežinai istorijos. i

2) Inkvizicija buvo Ispanijoje ir kan
kino prasikaltėlius ne dvasiškoji valdžia, 
bet Ispanijos valdžia. Katalikų bažnyčia 
inkvizicijos klausime buvo indiferentiška. 
Patariu perskaityti, jei moki francūziškai 
arba angliškai sekančius veikalus, kurie y- 
ra parašyti ne katalikų, bet protestonų, di
džiausių priešų Katalikų Bažnyčios, 
būtent: “L’histoire d’inquisition par Silvet- 
re Lapalme, Paris, 1899 ir “The Inquisition 
by Wackendard, London”. Tamsta nieko 
nežinai apie inkviziciją.

3) A. Apvogė Čenstakavos bažnyčią, 
užmušė savo brolį ir paleistuvavo ir užmušė 
Oną Aumueleriūtę (palieku tamstos sylla- 
biziaciją) kun. Shmidtas. Detroito ii’ 
Hoosick Fallso rausės sukeltos buvo “boo
zologų”—fanatikų. Tamsta pats apie tai 
gerai žinai, tai kam dar duodi tokius kvai
lus klausimus? Manai, kad aš stosiu apgy-

Karės belaisvių stovykloj 
Ilalbe yra šitie lietuviai:

Romualdas . Abramaitis, 
paoficieras.

Jokūbas Adomaviče.’
Kasparas Andrikis, paof.
Antanas Apulskis.
Eduardas Armatoviče.
Dominikas Augštikalnis,

Ignacas Bočanskis. 
Ivanas Bakšis. 
Pranas Balis. 
Stanislovas Beineris. 
Petras Biljackas.
Juozas Beliakovskis, paof. 
Konstantinas Belskis. 
Juozapas Berkis. 
Kazimieras Bernatanis. 
Ivanas Bičelis, paof. 
Juozas Brazovskis. 
Ignacas Briedis, paof. 
Stanislovas Brinšas 
Antanas Budreckis, paof. 
Pranas Budrikas.
Ivanas Belskis. 
Andrejus Bergmanas. 
Klemensas Balta. 
Vincentas Banys. 
Juras Burba, paof. 
Isidorius Barčas. 
Antanas BadkeviČe. 
Ignacas Bočanskis. 
Bronislovas B ruzgai vice. 
Augustas Dudėnas. 
Antanas Dombrovskis. 
Juozas Drebinskis.
Antanas Dumblevskis. 
Grigorius Dovnoroviče. 
Juozas Dirša.
Vincentas Danalaitis. 
Juozas Debeikis.
Viktoras Drungilas. 
Juras Dzinkovskis. 
Baltramiejus Dumčius. 
Pranas Galdikas.
Ivanas Galdikas, paof. 
Ignacas Gedminas. 
Ivanas Gervilius.
Juozas Gineika, paof. 
Ivanas Girdius. 
Kazimieras Geršva. 
Petras Gudaviče. 
Antanas Gudovskis. 
Juozas Gabalis. 
Juozas Gelžin is. 
Kastulis Gelaitis.

Aš pasmerkiu juos
Juozas Grigorovičc.
Antanas Gadelis.

"ei pasmerkia! juos Bravo! Bet tams-

nate vyčius sumušime kun. Mickevičiaus.

vyčių kuopos nei pavienių vyčių.

materia- 
Dar tei-

B. Šiandieninę karę sukėlė 
lizinas su egoizmu, o ne religija, 
singiau bus, jei pasakysiu, kad 
šios karės tai buvo tas niekšas, kurs užmu-

jos sosto įpėdinį.
C. Ar tamsta buvai Romoje ir matei,

'udžiii, šventina ginklus, kanuoles, šautu
vus ir kardus...”? Jei tamsta tiek daug 
“žinai”, tai kodėl dar nepridedi, kad jis 
šventina net kulkas, šrapnelius, torpedas, 
dinamitą, paraką, orlaivius, arklius, asilus 
ir tt. Jei tamsta nori savę išsistatyti ant 
pajuokos, tai pasakyk panašią pasaką sve
timtaučiui, kurs, be abejonės, nėra taip ap
iaki ntas, kaip mūsų cicilikai. Jei tamsta 
galėsi man pristatyti kosmopolitaniško lai-

lišku pranešimu, kad popiežius laike šios 
kares laimino kanuolcs, šautuvus ir kardus, 
lai aš tamstai užmokėsiu $50.00. Absur
das. Beje, p. Masy, tamsta pavadinai nie
kam nekaltus kareivius gaujomis žmogžu
džių. Atsimink, kad Vokietijos, Italijos. 
Francijos, Rusijos ir kitų šalių socialistai 
net saunoriai tarnauja kariumenėje ir sker
džia savo brolius. Taigi, sulyg tamstos iš
sireiškimo, tamsta ir juos (socialistus) va
dini “gauja, žmogžudžių”. Kodėl pyksti, jei 
aš socialistus savo prakalboje pavadinau 
kraugeriais? Jei tamstai, socialistui, gali
ma vadinti savo sėbrus žmogžudžiais, tai 
kodėl man užginta?

Baigiant noriu atkreipti domų į tai, 
kad aš sakau prakalbas ne varde katalikų 
visuomenės, ne varde vyčių, ne varde socia
listų ar kitų, bet, žodžiu sakant varde ego. 
Už prakalbose išreikštas mintis nieks neat
sako, kaip vien tik aš.

AL Račkus, Sociologijos studentas.

Ivanas Gimbulaviče.

Dominikas Jotautas.
Kazimieras Jančas.
Juras Jaršiūnas.

Petras Jovaiša, paof.
Ignacas Jelinskis.
Tamošius Jagelo.
Aleksandras Jonaitis.

Simonas Kačiulis.
Pranas Kačiušis.

L i u d v i k as K1 i m a v i če.
Pranas Kontrimas.
Ivanas Kovai evskis, paof.
Juozas Kvietkus.
Petras Kudukis.
Feliksas Kupreviče.
Vincentas Keraševiče.
Vincentas Karsokas, paof.
Antanas Kasdailaviče.
Antanas Kurklius,

Juozas Krunkovskis, paof.
Pranas Kriševiče.
Nikolajus Kadzis.
Antanas Kašalevskis
Peliksas Kumbrotas.
Ivanas Kalvelis, 
Ivanas Laureikietis. 
Juozas Lavrinoviče.

Juozas Linde.
Petras Lobanovskis.
Petras Leksikas, paof.
Ustinas Lošėviče, paof.
Simonas Lavkaitis.
Ivanas Laužis.
Pranas Lukovskis.
Konstantinas Lešča, paof.
Ivanas Makarskis, 
Antanas Martišius, **

Juozas Martyševskis.
Lukošius Matuleviče.
Miltas Mockaitis.
Kazimieras Mockevičius,

Antanas Milevskis,
Vincentas Milčius, seržan

tas.
Ivanas Miniatis, seržan

tas.
Simonas Miškinis.
Ivanas Mickevičius.
Ipolitas Modestoviče. 
Vladislavas MilaševiČe. 
Leonardas Mačiukas.
Antanas Mačiulaitis.
Kazimieras Macius.
Konstantinas Marcinia- 

nis..
Povilas Mučias.
Ivanas Mačelinskis.
Motiejus Matušaitis, paof.
Juozas Nasmoviče.
Jonas Nasvytis, paof.
Kazimieras Noreika.
Martynas Norkus.
Viktoras Novickis.
Juozas Nykartas.
Ivanas Ošiunas.
Antanas Obelienis.
Juozas Petruosis.
Kazimieras Petraviče, fel

čeris.
Antanas Pinkevičius.
Kazimieras Puodelis.
Stanislovas Gampara, pa- 

oficieris.

BronislovasTrivalas.
Antanas Čepkovskis. 
Pranas Čerkas.
Juozas Tamošaitis.
Juozapas Triška.
Antanas Tarvainis.
Juras Čėstna.
Adolfos Tilkevičius.
Jonas Ūdra.
Feliksas Unskis.
Zenonas Undžius.
Juozas Vaineris.
Petras Vaišneris.
Uja Vaitkus.
Vladislovas Valentinovi-

Čius.
Feliksas Veitas, serž.
Juozapas Velionas.
Vincentas Vilemaitis.
Valerijanas Vilimas.
Jefimas Vitkovskis, paof.
Vincentas Vladička. 
Kazimieras Voičialis. 
Tamošius Volynec. 
Kazimieras Vilčinskis. 
Leonas Vasilevskis. 
Kazimieras Vaičius. 
Juozas Varnas.
Petras Vaičiūnas.
Juozapas Vaičiūnas.
Ambrazas Valiūnas.
Petras Vasilijunas.
Franciškus Vaiculis.
Kazimieras Vilinas, paof.
Kazimieras Ciautis.

v ė, kurios turtas siekia 13 
tūkstančių dolerių.

Lietuviškų laikraščių par
eina 71 egzemplioris. “Lais
vės”—21 egz., “Keleivio” — 
17, “Kovos”—16, “Ateities” 
ir “Am. Lietuvio”—po 4, » 
“Lietuvos” ir “Šakės—po 3 
egz., “žvaigždės”, “Vieny* 
bes Lietuvninkų” ir “Darbi
ninkų Balso” — po 1 egzem-

Statistika užbaigta gruo
džio mėn, 1915 m.

J. šalivaiša. *

ROCHESTER, N. Y. *
Vasario 6 d. T. M. D. 62 

kuopa lietuviškos smukles 
salėje surengė tautišką va
karienę. Programas buvo* 
labai margas: svarbiausia, 
programo dalis, tai bačkų 
t i ištinimas, butelių džiovini
mas ir naikinimas“Ham and 
Cabbage”. Tarpais buvo 
sakomos eilės, šokama tau
tiški šokiai ir prakalbos, ku
riose pp. K. Semaška ir P. 
Petronis skundėsi, kad 
jiems čia esą labai neramu, 
nes čia negieda lakštinga
los, nekukuoja gegutės ir 
Lietuvos Nemunas nemur
muliuoja.

Kazimieras Povorotnikas.
Ivanas Prišmontas.
Dominikas Paulovskas,

Ivanas Petraitis.
Stanislovas Pacevičius.
Ivanas Pikčiūnas, paof.
Vincentas Petraitis.
Antanas Petraitis.
Motiejus. Pranevičius.
Juozas Rašis.
Liudvikas Raštaikis.
Kasparas Razmundas,ser

žantas.

Vincentas Rudzevičius,pa
of icie ris.

runas

Antanai-

Antanas

Stanislovas Šimkau is.
Antanas Šimkevičius.

Ivanas Šimuntas.
Leonardas šišnevskis.
Ivanas Šickis.

Antanas Žiulis.
Feliksas šereikis.
Klemensas Sidorovičius.

Juozapas Staševičius, ser. 
Vladislovas Slušnis.
Vincentas Stanevičius, 

paof.

Kazimieras Stančikis.

Ivanas šmatockis.

Ivanas Skrodianis.

Liudvikas Šiukis.
Juozas Žilinskis.
Frydrikis Steinertas.
Ivanas Stangvila.

Leonas Sabu ras, paof.
Kazimieras Saburas.
Antanas Sastartas, paof.
Pranas Stankus.
Petras Zarcevičius, paof.
Povilas Strušis.
Mikolas Šimkūnas.
Leonas Ševcovas, serž.
Vaitiekus Šeikis.

li UENOS AIRES, ARGEN
TINA.

Susirėmimai ant gatvių.
29 d. gruodžio vietos soci

alistai surengė milžinišką 
demonstraciją su tuo tikslu, 
kad pavarius už socialistus 
platesnę agitaciją. Minėtoj 
demonstracijoj, kaip vietos 
laikraščiai paminėjo, daly
vavo virš 20,000 darbininkų.

Darbininkai, griežiant 
muzikai, pradėjo gatvėmis 
maršuoti ir kada jau baigė 
savo maršavimą ir ėjo ant 
pleciaus, tai vietos vadinami 
“radikalai”, apsiginklavę 
lazdomis, užstojo demonst
rantams kelią. Supranta
ma, demonstrantai nenorėjo 
pasiduoti, per tai iškilo susi
rėmimas. Iš abiejų pusių 
paleista darban kumščios ir

vo policija ir, užstodama ra-

Du demonstran-

“tvarka”. Demonstrantai 
ties kongreso namu sustojo 
ir ten kalbėtojai, nurodinė-

l ad užpuolimas ant demon
strantų, kurie ramiai vaikš
čioja gatvėmis.

Šiais metais bus rinkimai 
prezidento, tai dabar visos

daugiau tokių susirėmimų.

datas, kuris gavo daugiau-

to, žynius kalbėtojas.

BRIDGEWATER, MASS.
Lietuvių statistika.

46 šeimynos užlaiko stu
ms; ženotų porų yra 52

rii—96; merginų—32; ber
niukų, nesulaukusių 16 me
tų amžiaus—43; mergaičių, 
nesulaukusiu 14 metų am
žiaus—II; moterii našlių— 
2. Viso 318 ypatų.

Piliečių—8; turinčių pir
mas pilietiškas popieras — 
5. Prigulinčių prie pašelpi- 
nių draugysčių—35; prigu-

S. L. A.—1 (?—Red.).
Dirbančių čeverykų iš- 

dirbystėj—140; vilnų—3; 
Car Barn—1; krautuvėse—

kuopos mėnesiniame susi
rinkime tarp kitko nutarta, 
tuojaus pradėti mokinties ir 
ant pavasario statyti scenoj 
“Živilę”. Taipgi perskaičius 
Chicagos Dramatiško Rate
lio atsišiaukimą, kuriame- 
kviečiama prisidėti prenu
meratos keliu prie išleidimo* 
B r. Vargšo dramos “Kry
žius”, ir tuomi pagelbėti li
goje esančiam dramų rašė- 
jui B r. Vargšui, kuopa nuta
rė užsiprenumeruoti 13 egz. 
“Kryžiaus”. Taipgi kuopa 
parsitraukė 10 egz. knygos- 
“Moteris ir Socializmas”.

Stančikas.

Newarkieciu Atydaii
PIRMAS ISTORIŠKAS

MASKARADOS
BALIUS

Rengiamas Liet. Jaunuo
menės Politiško ir Pašelpi
mo Kliuho, atsibus panedė- 
lio vakare, 21 Vasario(Feb.) 
1916 m., tą vakarą prieš- 
\ V a s h i n gt o n ’o B i r thday

New York Ave., Newark,. 
N. J. Pradžia 7:30 vai. va
kare. įžanga vyrui 25 C. 
Moterei 15 centu.

Šitas vakaras bus vienas
is svarbiausių vakarų, ko
kio iki šiol dar Newarke- 
nebuvo. Kiekvienas, atvy
kęs į šitą balių, jausis kaipy 
buvusioj seniau Lietuvoje L 
nes maskaradninkai bus ap- . 
si rengę senovės istoriškai - / 
tautiškais drabužiais ir prie* > 
to dar bus lietuviški šokiai,, 
k. t., klumpakojis, suktinis, 
igkiti. Taipgi' kviečiame* % 
kuonodaugiausiai maska- 
radninku. Maskaradnin- 
kams yra dudamos "didelės 
dovanos. Dovanas gaus 4 
y pa tos: viena pora, t. y., vy* 
ras ir moteris po $5.00. An- : ' 
tra dovana vyras ir moteris 
gaus po $2.50, kurie bus na
va t n i ausiai istoriškai-tau-
tiškai drabužiais apsirėdę, 
reprezentuojančiais varg
dienių kliasą. Komitetas.

PIIILADELPHIEČIŲ 
ŽINIAI.

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

P. MESKENIS' 
1339 Fairmount Ave.,

Philadelphia, Pa»
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KORESPONDENCIJOS
SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Simano Daukanto Dramatiška D
ISZGRIOVIMAS KAUNO PILIES

■Mį

GRAND RAPIDS, MICH. 
Po kun. Mockaus prakal

MUSKEGAN, MICH.
Nors čia lietuvių visai ma

žai yra, apie 10 šeimynų ir 
apie4>0 pavienių, bet ir tar
pe jų atsiranda tokių, kurie

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIB- 
ŽIŪRA, TODfiL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami gauti daugiau Informacijų kreipkiet* ypatlA- 
kai ar rašykit* laišką pat

Berlin*, todėl galime persiųsti pinigu* | ta* rietą* ant ««*»«• 
ataugėčiau 800 markių (apie 525 rubliai).

tas—vertelgos rolėj buvo ty- 
piškas ir nudavimai išėjo 
naturališkai. Kiti nors lošė 
gerai, bet nekurie silpnai 
kalbėjo, nes sale nepritaiky
ta prie lošimų, tai toliau sė
dintieji negalėjo girdėti kal-

H ENRIKAS C. ZARO, Bankierius

se, 120 
aisves”

Abelnai viskas buvo gerai 
tik salėj tvarka buvo pras
ta. Publika irgi keistai už 
silaikė: kur visai juoko ne-

26 d. sausio buvo vakaras 
Knygyno draugystės. Su
lošta veikalas “Užkerėtas 
Jackus. Aktoriai savo už
duotis atliko gerai ir publi
ka likosi užganėdinta. Pas
kui buvo šokiai ir skrajojan
ti krasa.

Publikos buvo gana 
daug.

organizaciją, 
jungtinė 

skyriai

Čia kun. M. X. Mockus pa
sakė čielų eilę prakalbų. A- 
pie prakalbų turinį nei ne
minėsiu, nes jau daug sykių 
buvo rašyta.

North Side pasakė 4 pra-

UTICA, N. Y.
Pas mus išėjo ant streiko 

preseriai, reikalaudami dau
giau mokesties; ant dolerio 
reikalauja pakelti 15 centų. 
Kompanija dar nepakėlė 
mokesties ir žada gabenties 
skebų.

Šitame mieste vis dau
giausia moterų darbai. Wool 
Glove Comp, mano dirbti 
pilnų laikų Ji buvo ilgai 
uždaryta.

* Kitose f abrikose, kur ma
terijas dirba, pakėlė mokes
tį ant 10 centų. Daugiausia 
visur dirba 50 valandų.
c Tėvo Vaikas.

Lietuvių Rubsiuvių unija 
rengia vakarų ant 20 d. va
sario. Toj pačioj svetainėj 
“Dramatiškas Ratelis” sulos 
farsų “Audra Giedroje”.

Korespondentas.

Darbai eina neblogai, tik Nor 
geležies trūksta, tai mažai 
darbininkų dirba.

Darbininkas.

kus. Pažangesnieji lietuviai 
rūpinosi apšvietos reikalais, 
kita gi sriovė, kuri nesutin
ka su pažangesniųjų žmo
nių pažvalgomis, ant kiek
vieno žingsnio stengiasi 
jiems užkenkti. Bet tas jų 
darbas nieko negelbsti, dau-

Iš KENTUCKY MAINŲ.
Van Lear, Ky.—Darbai 

čia eina gerai, dirbam kas- 
dienų anglių kasyklose. 
Naujai pribuvusiam darbas 
gana lengvas gauti. Mano 
adresas:

M. Mockevicz 
Box 67, Van Lear, Ky.

MINERSVILLE, PA.
15 d. sausio kasyklose gu

zai apdegino Juozų Mencevi- 
čių. Nelaimingasis nuvež
tas į Pottsvillės ligonbutį ir 
randasi blogame padėjime, 
nes daktarai reikalauja pi
nigų, o jų kaip tik ir nėra.

LAWRENCE, MASS.
21 d. sausio Everett Mill 

dirbtuvėj tapo sužeistas Jo
nas Paulavičius. Jis bedir
bant valė mašina, tuom tar- 
pu diržas jį pagavo. Tapo 
nutraukta ranka, sulaužyta 
koja ir šonas. Apie 9 vai. 
ryte sužeidė, o 4 vai. po pie
tų mirė. Buvo darbštus vy
rukas, paėjo iš Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Indriūniš- 
kių miestelio, turėjo 25 me
tus amžiaus. Pasiliko mo
teris ir 18 mėnesių kūdikis. 
Velionis prigulėjo prie Lie
tuvos Sūnų Draugijos ir L. 
S. 64 kuopos. Kuopa nu
pirko už $10 vainikų; taipgi 
nupirko Lietuvos Sūnų 
draugija ir J. Arlauskas po 
vainikų.

Velionis tapo palaidotas 
24 d. sausio.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė..

5 d. vasario Meldažio sve
tainėj, buvo suloštas veika
las “Alkani Žmones” naudai 
B r. Vargšo, kuris dabar ser
ga. Surengimu vakaro rū
pinosi “Dramatiškas Rate
lis” ir ratelio aktoriai,po va
dovyste J. Briedžio, sulošė 
tą veikalų. Reikia pažymė
ti, kad svarbesnės rolės tapo 
suloštos labai gerai,kaip tai: 
Kurpiaus rolę J. Buragas 
sulošė gana gerai, taipgi J. 
Briedis—Juozo Biručio ro
lėj, K.—Marcelės rolėj ir V. 
Misevičiūtė—Agnieškos ro
lėj atliko gerai. K. Širvin-

stengiasi darbuotis dėl vi
suomenės labo, štai 30 d. 
sausio susirinko keliatas 
draugų ir sutvėrė L. S. S. 
kuopų. Išsyk prie kuopos 
prisidėjo 15 narių ir galima 
tikėtis, kad ateity prisidės 
daugiau. Galima pasi
džiaugti, kad iš tokio mažo 
būrelio, atsirado išsyk 15 
draugų, kurie prisidėjo prie 
socialistų partijos ir pasiža
dėjo išvien kovoti už pageri
nimą darbininku būvio. J. 
Bimba išrinktas organiza
torium, M. Pinskis — 
protok. sekretorium, J. Bag
donas—fin. sekretorium, H. 
Dargis—iždininku. M. P.

HAMMOND, IND.
Čia buvo sustreikavę Stan

dard Steel Car Co. mašinis
tai. Streikas tęsėsi 4 die
nas. Kompanija pakėlė po 
4į cento į valandų. Dabar 
jie gauna po 46 centus į va
landų. Kitiems darbinin
kams pakelė po 3 centus; 
pirmiau jie gavo po 27 c., o 
dabar gauna po 30 c. Pap
lūstiems darbininkams (lė- 
beriams) pakėlė nuo 1 c. iki 

c. į valanda. Mat, kapi
talistai pabijojo, kad visi 
darbininkai neišeitų į strei-

N. S. PITTSBURGH, PA.
31 d. sausio buvo prakal

bos vietos klerikalų. Kal
bėjo kun. Makauskas. Žmo
nių prisirinko gana daug, 
buvo pagarsinta, kad Ma
li auckas atvežė iš Lietuvos 
daug žinių. Kunigas atsi
stojęs pradėjo kalbėti: 
“Man važinėjant su prakal
bomis daugely vietų pasitai
kė, kad į svetainę prieina 
socialistų, laisvamanių ir ki
tokių išgamų, pradeda šai
pytis, triukšmų kelti ir tam 
panašiai. Bet tokius išga
mas tuojaus iš svetainės iš
mesdavo ir prie durų žmo
gų pastatydavo, kad dau
giau neįeitų. Jeigu čia to
kiu atsiras, tai manau, kad 
jūs irgi panašiai pasielgsi
te. Badykite juos pirštais!”

Tai matot, kaip kunigėlis 
skelbia meilę ir liepia mylėti 
artima savo, kaip pats save.

Kada pradėjo kalbėti, tai 
nieko naujo nepasakė apart 
to, kas jau laikraščiuose ra
šyta. Paskui pasakojo, būk 
tai lenkai esą lietuvių di
džiausi priešai ir su jais 
reikia kovoti. Reiškia ir 
prieš lenkus kūrstė žmones 
ir kėlė vienų prieš kitų ne
apykanta. Per tai ir ne
nuostabu, kad Lietuvoj baž
nyčiose iškila didžiausios 
liestynės, nes ir čia Lietuvos 
kunigai kursto prie pešty
nių.

Paskui pradėjo pasakoti 
apie pabėgėlių vargus ir a-

socialistams iš'buvo, tai ji kvatojo pilvus 
susiimdama ir niekas jos ne
perspėjo, daugelis paskuti
nėse eilėse kalbėjo tarp sa
vęs taip garsiai, kad net lo
šėjus aplenkė.

Nors čia vakarai labai 
tankiai rengiama, bet mūsų 
publika visgi neišmoksta už
silaikyti.

Žmonių buvo gana ir, ma
tomai, pelno liks.

Jau buvo “L.” rašyta, kad 
“Pacific Mill” dirbtuvės 
darbininkai išėjo į streikų. 
Dabar jau stoikas užsibaigė. 
Kompanija pakėlė po į cen
to į valandų. Dabar kitos 
popieros dirbtuvės darbinin
kai organizuojasi paduoti 
bosams reikalavimus ir jei
gu jų reikalavimų neišpil- 
dys, tai mano streikų ap
skelbti.

Darbai eina neblogai, ne- 
kurios dirbtuvės ir naktimis 
dirba.

M. M. S. Našlaitis.
DAUKANTO DRAMATIŠKA DRAUGIJA.

BOX $1.00.
Grand St.; pas P. Draugeli, 73 Grand St.; 
redakcijoj, 183 Roebling St.; pas J. J. Ali

cių bputų. Kuomet pastara
sis, uždaręs dirbtuvę, išėjo 
laukan, tai ant jo užpuolė 
ir sumušė. Mušeikos su
areštuoti ir pastatyti po 
$800 kaucijos.

Senas Singclis.

McCADDIN MEMORIAL HALL 
ros ir 3-čios gatvių, Brooklyn, N. Y

NEWARK, N. J.
Vietos anglų socialistų 

skyrius parengė čielų eilę 
prakalbų ir diskusijų. Pir
mos prakalbos buvo 6 d. va
sario, antros—13 d. vasario. 
Sekančios iš eilės bus: 20, 27 
d. vasario ir 5 d. kovo. Kaip 
prakalbose, taip ir diskusi
jose dalyvauja žymesni S. P. 
veikėjai. Prakalbos būna 
“Kaueger Auditorium”, 25 
Belmont Ave. Kurie su
pranta anglų kalbų, patarti
na ateiti ir pasiklausyti.

J. A. Janušionis.

kalbas, kurias surengė: A. 
P. L. A. 1 kuopa, Lietuvių 
Kooperatyviška Draugija ir 
L. S. S. 55 kuopa. Visus 
keturis vakarus žmonių bu
vo pilna svetainė ir daugelis 
grįžo namo, nes negalėjo į 
svetainę įeiti.

Kitose miesto dalyse taip
gi buvo surengta prakal
bos. Tūli sako, kad Moc
kus perdaug kritikuoja ku
nigų biznį 
to jokios naudos nėra. Man 
rodos, kad anksčiau, ar vė
liau visgi reikės numauti 
nuo kunigų veidų krikščio
nybės maskų ir parodyti 
žmonėms tikrų jų veidų. 
Per tai nereikia nei laukti. 
Visur privalome Mockui 
rengti prakalbas. Mockus 
kalba aiškiai ir faktais pa
remia savo kalbų. Per jo 
prakalbas nemažai išpar
duodama ir literatūros.

Beviltis.

eiviams. Apie trečių grup% 
mūsų narių gėda būtų ir ra* 
švti, nes tos rūšies žmones, 
daugiau nieko nežino, kaip 
tik girtuokliauti ir peštis^ 
tai visas jų užsiėmimas.

29 d. sausio buvo vakaras 
L. A. Kliubo. Sulošta juo* 
Ringas veikalas “Kurčias 
Žentas”. Aktoriai savo už
duotis atliko labai puikiai 
ir publika užtektinai prisi
juokė. Paskui buvo keliatas 
dainų ir deklamacijų; ant 
galo ir šokiai. Žmonių su
sirinko nemažai. Užsilai
kymas buvo ramus. Bus ke- 

dolerių ir pelno. Ak
toriai ir dainininkai pribuvo 
iš Rockford, Ilk, visi pirm- 
eiviai-socialistai.

Reikia pažymėti, kad a- 
pusių bombarduodami jaunų part lošimo, buvo įvairių 
draugijų. Mat, jie manė, pamargZ_.nų, tarpe kurių 
kad mūsų draugija neišlai-' norėta sudainuoti “Intema- 
kys konkurencijos ir suban-, cionalų” ir “Sugrįžk”. Ka- 
krūtys. Bet visos jų pastan- ' dangi vakaras buvo - au*i^ 
gos vėjais nuėjo. Dar tu-, bažnytinėj svetainėj, tai at- 
r'u pranešti svarbų dalykų: silankė ir italų kunigas.- 
pi ie mūsų kliubo priklauso Kliubo pirmininkas, norėda- 
jvairių pažiūrų žmonės ir mas kunigui įtikti, uždrau- 
i'usirinkimuose trukdo svar- dc dainuoti minėtas dainas*

dėjosi Lietuvoje. Kr 
tas nemyli lietuvišką dailų, nemyli Lietuvy 

užkviečia SIMANO
TIKIETAI: 25c., 50c. ir 75c.

Tikintai parsiduoda "Vienybės Lietuvninkų 
pas A. Maliauską ir A. Vidžiūną G87—3rd Avė. 
kas, 31 Hudson Ave. /

CHICAGO, ILL.
Rūbsiūvių organizacijoj 

vykdoma permainos.
31 d. sausio buvo susi rin

kimas,kuriame dalyvavo ap
skričio tarybos ir visų sky
rių pildomųjų tarybų nariai, 
kad apkalbėjus ateities rei
kalus. Mat, prieš streikų 
organizavime darbininkų vi
sus reikalus vesdavo organi
zacija. Skyriai tik turėjo 
prižiūrėti savo reikalus, per 
tai tankiai kildavo varžyti
nes, nesusipratimai ir patys 
nariai vieni kitus persekio
davo. Dabar manoma visus 
skyrius suvienyti, kad pa
rankiau būtų kontroliuoti 
organizuotus darbininkus ir 
del parankesnio varymo a- 
gitacijos tarpe neorgani
zuotų darbininkų. Susirin
kime dalyvavo A. C. W. of 
A. prezidentas S. Hillman. 
Visi išsireiškė, kad reikalin
ga permainos, bet galutinai 
nenutarta, kaip sutvarkyti, 
ar iš visų sk 
viena bendra 
ar viską tvarkys 
taryba, kurią visi 
užlaikys.

Dabar, streikui 
gus, yra daugiau darbo, nes 
reikalinga sutvarkyti tie 
žmonės, kurie laike streiko 
prie unijos prisirašė. Daug 
buvo nesusipratimų ir 1910 
metais, kuomet streikas pa
sibaigė, nes ir tuomet sky
riai varžėsi už pirmenybę ir 
iš tos priežasties daug dirb
tuvių pasiliko neorganizuo
tų; prie to dar prisidėjo 
darbininkų vienpusiavimas 
ir tautiškos tendencijos. Da
bartinis žingsnis duos geres
nes pasekmes dėl abelno 
rūbsiūvių judėjimo.

30 d. sausio buvo prakal
bos Lietuvos Sūnų draugys
tės. Kalbėjo J. B. Smelsto- 
rius iš So. Bostono. Pir
miausiai aiškino apie vaiki
nų ir merginų meilę, paskui 
apie uniją, draugystės rei
kalus ir socializmo princi
pus ir viską puikiai ir su
prantamai išaiškino. Žmo
nių buvo pilna svetainė ir 
visi ramiai užsilaikė. Kal
bėtojas klausytojus taipgi 
užganėdino. Buvo ir pamar- 
ginimų: Liaudies choras su
dainavo kelinta dainelių ir 

C- 4,
O. Večkienė, pritariant pia
nu sudainavo porą daineliių. 
Buvo ir daugiau pamargini- 
mų. Visi savo užduotis at
liko gerai.

Prie Lietuvos Sūnų drau
gystės prisirašė 73 nauji na- 
liai. Dar nebuvo girdėtis 
tokių prakalbų, kad tiek 
daug naujų narių prisirašy
tų, kai}) kad šiose. Tiesa, 
per šias prakalbas buvo 
sumažinta įstojimo mokes
tis—iki 45 metų amžiaus vi
siems įstojimo mokestis bu
vo tik $1.00.

BINGHAMTON, N. Y...
Vasario 6 d. buvo “Ban

gos” teatras. Sulošta 3-jų 
veiksnių komedija “Ameri
ka Pirtyje” ir vieno veiksmo 
komedija “Tėtė Pakliuvo”. 
Tarpais buvo deklamacijos, 
dainos ir skambinta ant 
kanklių ir gitaros. “Ameri
ka Pirtyje” sulošta neper
geriausiai. Siuvėjas Vincas 
išpradžios pertankiai šnekė
jo, bet paskiaus jau gerai. 
Bekampienės reikėjo smarf 
kesnės, o Faibčikas nelabai 
mokėjo žydauti, kartais jo 
šnektos net suprasti nebu
vo galima. Geriausiai lošė 
Bekampis ir neblogai kiti 
mažesnėse rolėse.

“Tėtė Pakliuvo” sulošta 
labai gerai. Lošė: M. Kas
paraitis—prof. Obuolys; E. 
Bardzevičiūtė—Mariutė — 
jo duktė ir P. Mockapetris 
—Paukštys studentas. Sce- 
nerija irgi atrodė puikiai.

Kiti gabalėliai irgi atlikta 
gerai. Ypač publikai pati
ko dainos ir skambinimas 
ant kanklių ir gitaros, kurie 
buvo iššaukti antru syk.

Publikos buvo pilna sve
tainė.

Laike pert raukos kolek- 
tuota aukos sušelpimui ra
šytojo B r. Vargšo. Surinkta 
$10.94. Vardus aukautoju 
žadėta pagarsinti “Kovoje”.

Taipgi girdėjau, jog L. S. 
S. kuopa su teatrališku rate
liu “Banga” žada surengti 
tam tikra vakarų, nuo kurio 
pelnas bus paskirtas sušelpi
mui B r. Vargšo.

Scenos Velniuks.

Metropolitan Saving Bank Building
No. 1 Third Ave., cor. 7th St.. New York City

BELOIT, WIS
16 d. sausio buvo metinis f,umas narių atjaučia pirm* 

susirinkimas Lietuvių Ap
švietos Kliubo. Mūsų drau
gija yra jaunutė, dar tik 12 
mėnesių, kaip gyvuoja, bet 
ant visuomeniškos dirvos 
daug kuo atsižymėjo. Per 
tą trumpa laikų surengė 4 
prakalbas, kuriose kalbėjo 
D. Klinga ir M. X. Mockus, 
parengė porą piknikų, ke
lia tą šokių ir teatrų. Apart 
to, draugija spėjo atspaus
dinti konstituciją, nupirkti 
pianą už 400 dolerių ir dar 
ižde turi apie 500 dolerių.

dabar draugystė gerai 
gyvuoja, bet išsyk turėjo la
bai daug priešų, kurie bū
tinai norėjo ją sugriauti. 
Tuo darbu daugiausiai užsi
ėmė “antaniečiai” ir vienas 
tautietis biznierius, iš visų

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Per mūsų b&nką galite pagelbėti tavo giminėm* bei F*- 

tįatami*ma užimtose vietose vokiečiais. Mę* turim*

tį”, kuris ginąs lietuvių rei
kalus. Čia jau ir pasirodė 
Iderikališka maska: pradėjo 
kalbėti apie Lietuvos badau
jančius žmones, o paskui 
atikas renka sušelpimui kle
rikalų laikraščių. Supran
tama, jie moka tamsiai mi
niai apdumti akis ir paskui 
iš jos pasipelnyti.

Nors žmonių buvo daug, 
bet aukų surinkta tik $59.56. 
Daugiausiai aukavo mote
ris; mat, jos susimyli ant 
klerikalų ir visuomet juos 
sušelpia. Tiesa, buvo ir to
kių moterų, kurios pasakė: 
“Badaujanti reikalauja 
duonos, o ne popieros, o ku
nigai vieton duonos, duoda 
jiems popiera valgyti“.

Nors kun. Maliauckas sa
kė, kad tik socialistai ir lai
svamaniai juokiasi iš jo 
prakalbų, bet pas mus matė
si daugelis juokėsi ir gerų 
parapijom]. Per tai gerokai 
juos kunigėlis užkeikė ir lie
pė pirštais badyti. Dabar 
parapijonai galės vieni kitus 
pirštais badyti. Tiesa, dau
guma parapijonų moka ir 
kūmščiomis pasibadyti.

Iš kunigo Makausko pra
kalbų nieko kito neišeina 
kaip tiki sorkės.

bų mūsų mieste buvo didelis 
sujudimas, bet dabar jau 
pradedama užmiršti. Pir
miau kitokių kalbų ir nega
lima buvo išgirsti, kaip tik 
apie tas prakalbas: vieni 
gyrė, kiti peikė ir tam pana
šiai.

Bet štai 9 d. sausio dūšių 
ganytojas per pamokslų pa
sakė, kad vyčiai Mockui su
laužę kaulus ir jis daugiau 
bedievybės neskelbsiųs. Su
prantama, katalikai kunigė
lio žodžiam ir patikėjo, nes 
ka kunigėlis sako, tai visuo
met teisybė. Tokiu būdu jie 
labai nudžiugo ir vėl prasi
dėjo visokios kalbos ir dau
guma tvirtina, kad jau Moc
kus csųs užmuštas. Jeigu 
kas bandė juos pertikrinti, 
kad kunigėlis melavo, tai jie 
ir klausyti nenorėjo. Bet 
dabar vėl iš laikraščio ma
to, kad Mockus kaip sakė, 
taip ir tebesako prakalbas 
ir visas jų džiaugsmas nuėjo 
niekais.

“L.” Reporteris.

SCRANTON, PA.
L. S. S. 2 kuopa pradėjo 

organizuoti chorą. ’ Išsyk 
viskas ėjo labai gerai. Bet 
štai išgirsta apie tai mūsų 
tautiečiai ir tuojaus grie
biasi už darbo: pradeda nie
kinti tveriama chorų ir at
kalbinėti tuos, kurie jam 
pritaria. Dabar, kai]) girdė
jau, tai jie pradėjo savo 
chorą tverti. Iš to visko 
aiškiai matosi, kaip jie ko
voja su savo priešais.

Šis veikalas lig šio 
geriausiu dramaturgų.

Kiekvienas pamatęs tragediją aiškiai gales at sivaizdinti, kaip vokiečiai senovėje naikino Lietuvą 
ir kaip jie šiandien tai daro, šis veikalas statomas, l ad parodyti, kaip senovėje vokiečiai griovė Kauną 
ir kad sulyginti su tuomi, kaip jie šiandien tai daro.

Senovėje žuvo tūkstančiai mūsą brolių, tūkstančiai ir dabar žūva.
Todėl šiame momente nepamatyti to veikalo \ ra nusidėjimu prieš save, nes tai nenorėti matyti 

tų baisenybių, kurios dabar dedasi ir dėjosi Lietuva;e. Ka- nenorės atsilankyti pamatyti “IŠgriovimo 
Kauno Pilies’'

Tad visus
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ORAKULO PATARIMAI

Po žemėmis raudonas

11) Atlėkė paukštis be

kų, atėjo sene be dantų ir

energija
dvaronių, kiek avino galvoj

John

AR TAMISTA KENTI

Jonas MATHUS
P. Dzūkas.

knyga į
non

T

$

» ■

FEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Širdužė tu

negeria, o

Gerinusius biitlas del iirininx

tuipgi pasakys a,'< n.i.>. . pasekmingą gy- 
ncgalės, tulžim u'hai., prietvarius, raudonoji

galvos skali
jimo maistu; 
blogo kvapo; 
su judinamas, 
motyje? Ar 
a ugi jos? Ar 
<1 ju.sų kūnas 
ir patarimas, 
tokias ligas, 

ažii<imu žino- 
vyru tarp vyrų. 
. i* m-i Į:ts kurias 
ei tmms, kurie 

i.p jm ų negalės
Ait.i brangų vadą į sveikatą i; pas>nau<lokito

JUOKŲ KĄSNELIAI
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LAISVAI

Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

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

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

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

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

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
trilpkitės šiuo adresu:

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

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.
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Kariški varmai apniko mūsų žemelę. Ji jau 
gužuota.

Klausimai:—
Viską žinantis, Orakule! 

Kad loskelė, išvirožyk man 
šituos du klausiniu:

i 1) Kodėl ex-graborius 
Liutkauskas jau nekeikia 
socialistų? Mat, sausio 23 
dieną jisai sakė spyčių New 
Havene, toj pačioj salėj, ką 
ir pernai, vienok šįmet so
cialistų nekeikė.

2) Kodėl Mister 
Tareila nieko nesako 
kunigų gaspadines?

Dalykas štai kame:
John Tareila 23 dieną sausio 
sakė prakalbą New Havene 
šitokioj formoj: “Męs, lietu
viai, geri katalikai, bet men
ki tautininkai. Męs užlai- 
kom tiek daug kunigų, var- 
gamistrų ir... ir... ir... zakri
stijonų”. Apie kunigų gas
padines taip ir nutylėjo. Ko
dėl?

MĮSLĮS.
Eina keliu baubda-

mas.
10)

vis gyvas.
Kas šitas m į si is įspės, tas 

galės būt Orakulo sekreto
rium.

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
1916 metams.

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo l as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletąa skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: apysakos, c.’Ičs, straipsniui Iš Iilstorijos, Iiygienos, drau- 

. gljlnio gyvenimo ir tt. S.L.A, Kaleudoriuia rasitfl mraipsninsgeriau
sių rašytojų amerikiečių.

“S.L.A. KALENDORIUS”, gražiais spalvuotais vir- 
šialiats, 240 puslapių, didelio formato ir gražiu.? popleros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi
suose lietuviškuose kningynnose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumėt pas savo I?ningų agentus, tai reika
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen
tams rabatas. Kreipkitės:

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

Tiliphini i8i Graampoiat 

Daktaras J.
BPECIJALISTAS 

PLAUČIŲ 
Valandest 

8—19 ryto 
12—2 po plot

Misevičia
AIRDIH8 IH 
LIGŲ.

Nu
Nui
Nub
278 BERRY ST., BROOKLYN, N. I.

LIETUVIŠKA

APTIEK A
Žirniai paminėtai ryduelci Kalima 

tos galima gauti per pačtą.
Nuo Reumatizmo ....................... $1.06
Kraujo Valytojai........................... $1.00
Vidurių Reguliatoriui ................. KOr
Trojanka ................... 2Kc. 50c ir 81.00

Ir visokiai kitokiai gyduolu nuo 
viiokių Hgų, kurios čia dar nipamlnl- 
apturėti per pačtą:

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

A ■

Mylėtojams Muzikos »r Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

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

G. A. BARONAS 
MsKEES ROCKS, PA.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas Moteriškų Ligų 

50th St....New York, N. Y.

OFISO VALANDOS:
vai. ryto; nuo 1 iki 2 vai. po 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

.311

Iki 10 
piet ir

Nedaliomis pagąl sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

314
DR. J. LIPMAN

N. 50th St., NEW YORK, N.
Kalbame lietuviškai.

Sveikata

seni 
mas.

DAKTARAS

Matulaitis
411 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.

Netoli didžioje mieste knygyną.
Offlao valandos: nuo 10—12 valandai

« “ “ 7—9 v. vakar*
Šventadieniais nue 10—4 v. pe pietų.

fe;
F .i

Wil ij*

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

Ateik pirkti vyriškų aprėdalą, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnlorių ir tt. Pas mane ta
rom gerai ir kainos žemei,

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry Bi.)

S5TAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

Atsakymai: —
1) Liutkauskas šiuo tar

pu nekeikia socialistų todėl,
4 nemato iš to sau jokio 

pelno. Mat, kol buvo grabo- 
rium, tai rūpėjo socialistų 
Sąjungą numarinti ir. 
laidoti, todėl, kur tik 
damas, jis ir nuodijo 
liziną.

Pagaliaus, Oiflkulo 
grafistas praneša, 
Liutkauskas nekeikė

Persigando.
Mergina:—Meldžiu tamis- 

;tos atsiimti šį žiedą, nes aš 
turiu kitą vaikiną, kurį la-j 

i biau myliu už tave.
Vaikinas:—O dievuliau!... 

susimildama duok man jo 
antrąšą!

Mergina:—Tai kam tau 
jo antrašas? Juk visviena 
tu jam negalėsi manęs nu
peikti, nes jis mane myli ir 
sutinka greitai apsivesti, ne 
taip kaip tu, kelme!

Vaikinas:
mano brangi, dievaži aš ta- 

i vęs nepeiksiu! Aš tik noriu 
’pas jį nueiti perduoti jam

M
• J A. <

pa- 
priei- 
socia-

Vyrus ir motelis ir pasako, kaip tos Ii 
namuoso už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums 
dyrną tokią ligą, kaip pilvo b.j jaknų 
gysla, reumatizmas, kataras, uusuhm

tokias 
sifilis aib.i kraujo užnuodijimas, spm ai, odos ligos, 

skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu- 
nusilpnėjimas, spcrmoterca, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
lytiškai-šlapimo organų ir kito- ligos, kurios bk kankina 

tli Imti p:tsel;n ing.-ii gydomos tamistOS

TEATRININKŲ ATYDAI!
Pranešame, kad męs išrandavoja- 

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

REICHĄ R DT COSTUME CO.
74 St. Marks Place, New York, N. Y.

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS I 
, IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- £ 

NAS VISAME SO. < 
BOSTONE. !

Sveiki geriausios rūšies gėry- * 
mai ir užkandžiai. Patarnavl- •* 
mas prielankus. Atsilankykite, A 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS J
(Lietuvis Savininkas) A

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių® 
Labdarystes Draugijos namo.) K

Ii
y
m

ii

Muša brnn»;i dykai duodama

t ut čl n

r Prisėskit Ši*ą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien 
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L. 502, 228 N. Sth Ave., Chicle. 111.. U.S.A, 

pasiusti vysai dyK?!, apmokėta
ineuikabška knygą.

■te*

Vardas ir pa v

Gat N t.e
jog bū 4,

nijonai nuo manęs nori? Juk

artyn) a savo, tiktai :>u pažymėta mat

TELEG RA M A O R A K U LO! Did z iau šia nela i n t ė.

nezi-

varg-
35c

—Klausyk, Jurgi,

20 metų!

karalys-

st.

H nuo gne

Bedford Ave., Tarpe 2-roi Ir 
1-moa gatvių 

BROOKLYN, N. Y.
Kalbame Lietuviškai.

kalba, tai nereikia 
vieta atsakanti dėl 

Kambariai su visais

orderiu, tai gaus 
knygas 60c. pigiau.

P. MIKOLAINIS
R. b’. 1)., Route 2

Hudson, M. Y.

mokintis skaityti ir 
šyli be mokytojo ... 

Naujas Būdas mokintis
syti be mokytojo . . .

Arit met iką mokinimuisi 
kūndų, su paveiks 

apdaryta) ......................

... 15c 
ra-
... 10c 
ro

Viso $1.60

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

t)-r<> Rkltlvr'lo

W-EXPBlEn

5 GERA PROGA!
2 Gramatika angliškos kal- 

■ ’ bos mokintis be mokyto
ji jo (apdaryta) ................... $1.00

5

.. .... ( .

nsių wool, Kad paimosavus 
K. A. Makarevičių nuo 
korespondencijų į “Vienybę 
Lietuvninku”.

2) Apie Mr. John Tarei- 
lą Orakulas štai ką mano: 
jisai nieko nesako apie ku- 
fligU gaspadines todėl, kad 
pats ženotas tm viena iš iuj 
o iš to ir visą laimę turi. i

taip ir darau: myliu tave, 
Onute, nes tu man arty- 
miausia.

Gaspadi-nč:—Et, bene tie 
• baniai apie meilę supran-

Jersey City, N. J. — Kad 
naujiena, tai naujiena! Ku
nigas Kamašas sako: “Te
gul nelieka nei vieno lietu
vio neorganizuoto”. Taigi, 
kad mobilizacija, tai mobili
zacija! # Neseniai pas mus 
susiorganizavo pirmas pul
kas kunigo Bimbos kareivių, 
į kurį iš pirmo sykio įstojo 
apie 50 ypatų.

“Kova neštukom 
sakė tėvas Fabijoną 
knigo Bimbos kareiviai ma 
no lavintis kariško muštro į 
ir, jeigu tik reikės,stot prieš 
“vyčius”, kad juos atremti. 
Bimbos kareivai kovoje su 
savo priešais vartos šiuos * 
ginklus: 42 centimetrų ka- vanoji kaltes visiems 
nuolę “Kovą”, kulkosvai-1 
džius: “Laisvę”, “Keleivį” ir Į 
“Naujienas”. Taipgi, jeigu (lovanoju, bet tam 
bus reikalinga, vartos “ša
kės” rankines bombas ir 
“Dilgėlių” durtuvus. bu
vusiems kovoje su “vyčiais” 
kunigas Bimba duos dykai 
tikietus į dangaus

kia nelaimė patiko Joną?
Jokūbas:—Na ne, 

nau. O kas gi jam? 
susižeidė ar apsirgo

Pilypas:—Ne, brolyti, jam 
,r blogiau atsitiko.

Kartą

neprieteliams?
Pavapi jonas: — Kitiems

Rautui, 
; mano 
už jo-

tverkite 
pulkus! 

tai moli-

Taigi, vyrai, 
Bimbos kareivių 
Kad mobilizacija, 
zacija!

Bimbos Kareivis

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų 

Tai vienatinė lietuviška aptinka 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduoiių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
ksiant per laiškus, o aš prisiųsiu 
per espresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptlekorlus ir Savininkas

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

Te'. No.Boston 21014 Ir 2101X.

2.‘>e. ir .'Oe. ■4 vi oho a;-tiekos. ? n
St > i.(i n..o

I’. Al), ku li J <?:< A co.
4-HO Wmdilo^ton t-'ract, New York,

PIGUS IŠPARDAVIMAS GERIAUSI MUZIKALIAS! INSTRUMENTAI 
AMERIKOJE.

Vinį žemiau paminėti Instrumentai riunčiaml rara* vieną dolerį rankpinigių tleia paržiūriji- 
a pirm užmokėjimo pinigų.

pačią, nedovanosiu 
kius pinigus.

Kunigas:—Jeigu jam ne
dovanosi, tai neįeisi į kara
lystę dangaus.

Parapijonas (truputį pa- 
mislinęs):—Na, tiek to, da
bar aš jam dovanoju, bet jei 
pasveiksiu, tai aš jam kau
lus sulaužysiu

Svirplys

UŽGANĖDINTAS
Geru patai 

sym u!
Gvarantuo 

tas ant

Uždėjimai kepuraitės 22 k. ... $5.15® 
Užplombavlmaa 50c Ir aagšČiau.

Išvalymai ......................................... 50c
Užplombavimas aekaat ............... $1.00

Skaudant} dantį duok Ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR
887

iMK

A. SHRUPSK1
mus galite gauti 

niausiu alaus, puikios deg 
ir skanaus vyno. I’atarnav 
puikiausias, 

į] tikrinsite.

IĮ 61 S. 2nd st., Brooklyn.

O

P ?

n><-- 
r~t o 3 fj.
'j 

(fJ

p

P

■d 
p

o. c 
o

3

tdw X
Fp A

q 3

o

o

I P 
c/’ęj o

O M

r/j< 3

CO 
Ui n>

p

rt>

3 
p

fj'.hMH r:;;? i
F’Vg,.'
HjZA7;c‘'r

NE V/

ii’J //.!■

t,;

JA'EUMa

J

i-l 
r*;

i Akušerka |
pabaigų si kurdą Wontan» Medical w5 College. Baltimore, Md. j}

0 Pasekmingai atlieka savo darbą prie g 
•Į gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs te ’ 
O) pagalbą invairlose moterų ligose, L

| F. Stropiene,^"JXt f
i 80. tiOSTON. MASS. W

Garlauala dvitillnė Viennou Armonika aa viaait 
j-iabalifiais, mlnorni ir laia^orni basai, 21 klavišii, 11 
kanų, minornų basų atskiri pHana bakai. Vkkaa 
k^otvirčlausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
kaaų dalis, 6 tonų. Išdnada malonų baką.

KAINA 32 d«l. Teita pat armonika dviejų to- 
KAINA 2K riol.

Vienas armonikas >« 21 klavišiu, S
i. Kaina $8.88. Tokia armonika ■ 

>’ lavišiu, 12 basų, >u plieniniais bi 
(eina |1I.S«.

6 strūnų balalaika., 
mechaniški keleliai, 7 

I K daponų, kaine 81.71. 
.Tekia pat geresnio 18- 
dirbimo |4A8.

Visi užsakymai išsiunčiami ta pačia diena.Prieš tšsiančiani siuntinys pertikrinamas
dauriais specijalktais—meistrais, todėl nei jokie ■Ksigadinlrae aegall atsitikti. Reikalaukite illi«i« 
lu’uete kataliogo, kuris siunčiamas dykai.

MOSCOW MUSIC CO.
Dept. MS3 CANAL STREET, NKW YORK, N. Y.

JOHN KULBOK CAFE
Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

Žinoma, kad 
visi biznieriai
savo 
ria.
nors
pūsto 
liet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas,

kaip ko

bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

gir- 
pa- 
pa- 
vie-

kaip draugai 
tis. žinoma, 
kelevingų.
Tankumais. Prašau kreiptis į tą
tą, o būsit užganėdinti.

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

BROOKLYN, N. Y.
TeL Greenpoint 273.

Pagamina geriausius lietpvišh<is 
valgius. Pietus galima gauti po 15c, 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
2 Hope StH Cor. Roebling St.

BROOKLYN. N. Y

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

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 40th St, New YorKN.T..



LAISVE

LIETUVIŲ DARBININKŲ
LITERATŪROS DRAUGI

JOS REIKALUOSE.

PAJIEŠKOJIMAI

Dar kartą primenam, kad 
visų kuopų kasieriai kuo- 
greičiausia išsiųstų Centro 
kasieriui K. Liutkui priguli
mus centrui pinigus (po 70 
centų nuo nario). Atlikite, 
draugai, tai kuogreičiausia, 
nes reikės imties darbo. 
Siųsdami pinigus, money or
derį išrašyki t K. Liutkaus 
vardu ir pasiuskit jį sekre
torės adresu (Miss J. Benes, 
1780 St. Johns Pl., Brooklyn, 
N. Y.)

Tik nesivėluokit.
Kasierius po kaucija.
Neužilgo bus apskelbtos 

pasekmės konstitucijos bal
savimo. Vėlei pradeda tver
tis naujos kuopos. Kuomet 
konstitucija bus gatava,dar
bas įeis į normales vėžes.

Literatūros draugijos na
riai tėmykite “Laisvėje” 
straipsnį: Ar kenkia L. D.L. 
D. Sąjungai, kuris tilps vie
name iš artymiausių “Lais
vės” num.

Pajieškau savo dėdės, Suvalkų gub., 
Oikasvilių kaimo. Meldžiu jį atsi
šaukti

A. Rimavičius
36 Lincoln St., Brighton, Mass.

Pajieškau brolio V. Venckaus, Kau
no gub. ir pav. pirmiau gyveno Wa
ll rbury, Conn. Meldžiu atsišaukti.

J Venckus
106 Porter St., Schenectady, N. Y.

Pajieškau pusseserės Stanislavos 
! Bajoriūtės. Metai atgal gyveno New 

> orke, o dabar nežinau. Paeina iš 
Kauno rėd., Šiaulių apskr., Šiaulėnų 
parap., Lepiškių kaimo. Malonėkite 
atsisaukt ant šio antrašo:

St. Bajoras
Box 51, So. Glastonbury, Conn.

PARSIDUODA SALI UNAS.
Lietuvių ir lenkų apgyventoje vie

toje, arti prie gelžkelio stoties, lais- 
nis $300.00, pool table ir puikus pi
anas; 5 kambariai, salė, ir galima 
biznį daryt nedėliomis.

Plačiau susižinot galima kreipian
tis į “Laisvės” administraciją:
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Juozo čučunkevičiaus, 
Suvalkų gub., Seinų pav..Metelių baž- 
nytkiemio ir parapijos. Malones at
sišaukti šiuo adresu:1

Ant. Strankauskas
Box 653, Red Lodge, Mont.

Pajieškau pusseserės A. I.ipšiukės, 
pirmiau gyveno Aberdeen, Wash. Gir
dėjau, kad išvažiavo į Chicago, 111. 
Malonėkite atsišaukti.

A. Grib., 
Box 532, Hoquiam, Wash.

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

Severa’s

KosBjo Nuolatos.
"AS pagavau dideli 

Salti ir nuolatos kosė
jau, parašė p. AV. Wo- 

sJoBzyn, Weirton, VV, 
Va., ir jeigu aš paimda
vau stiklą šalto van
dens, kosėjimas pasida
rydavo labjaus trauk- 
ėiojantis. Dirbdamas 
blcšinių dirbtuvėje arti 
milžiniško karščio, aš 
turėjau gerti vandonj. 
Aš perskaičiau apgarsi
nimą apie Sovoros Bal
zamą Plaučiams, ir, iš- 
vartojus 25 centų bon- 
kūtę, kosulis sustojo, ir 
aš jaučiuos gerui ir 
sveikai. ’'

Nut. Raštininkas J. G. Vaitkevičius,
P. O. Box 128, Ansonia, Conn. 

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

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

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

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

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

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

Skaudėjimai Krutinėjo, 
ir jvnirųs kiti sopėjimai ir skaudėji
mai vra i?rcitui išvaromi, trinant ge
rui ŠEVEROS GOTHARD ALIEJUM 
(Severn’s Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminantis liniinontas. Kainos: 
25 ir 50c už bonką. Visose aptiokoso.

Sovoros Modikallfikaa Kalendorine.

1916 metams yra dabar gatavas išpla
tinimui Jusi; aptiokojo, arba tiesiog 
nuo musų. Tikrai gaukite vieną kopi
ją ir laikykite ją parankiojo vietojo 
per visus motus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA
■jurwrvntm

Juozas Garšva

LIETI VOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGVSi’Ė, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Rastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
Pirm, pagclbininkas M. Ambraziūnas, 

1121 Lincoln St., Waukegan, 111. 
Prolokoitj Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummuigs Ave., Waukegan, Ill. 
l*’in. Sekretorius J. Vaičisu

1349 Lincoln St..Waukegan, Ill. 
Kasierius M. Kairaitis,

166—10th St., North Chicago, Ill. 
Kasos Globėjai: M. Rekis,
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
111

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

Maršalka K. Navickas, 
1420 Victoria St., Waukegan, III. 
Pagclbininkas J. Werdauskis.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 
dienį po 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėj 10th gatvė, North Chicago, 
Ill.

ATYDA
Draagyatėma, Kuopom* ir Kliabama!

Išdirbu visokiai
KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 

1P ŽENKLELIUS
Visokiem! piknikama, šermenim* ir 
tt. Darau visokius Medalius ir vi
sokiai antspaudas draugystėms

Ant kiekvient pareikalavima prl- 
■iunčiu Kumpelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

AR NORI

NEWARK, N. J.
Vakarinėj miesto daly 

(kalnuose) L. I). L. D. 5 kp. 
gražiai gyvuoja,‘turi 22 na
rius, laiko kas mėnesis susi
rinkimus, ir tariasi daugiau 
kuo užsiimti, netik paprastu 
užsimokėjimu mėnesinių. 
Taip, turim speciališką ko
misiją, kurios užduotis telk
tis su pakalniečių 15-ta kuo
pa ir sykiu rengti prakal
bas, paskaitas ir t. p., bet 
kol kas pakalniečiai dar 
snuduriuoja, dar nesusitvar
kė, o mūsų kuopa nori su
rengti prakalbas bendrai 
susidėjus su 15 kp. 5 kuopa 
ant 6 d. gegužės rengia di
delį balių su dovanomis ir 
kitokiais margumynais, kad 
padidinus iždą, o paskui bus 
lengviau ir literatiški vaka
rai surengti. Pinigų cent
rui turime jau $10.00. Lau
kiam blankų iš centro ir a- 
pie kovo mėnesį pasiųsim į 
centrą.

J. A. Ja—n is. 
r....... . ..... —.—  

LIETUVIŲ IMMIGRACI- 
JOS REIKALUOSE.

Pajieškau pusbrolių Antano, Fran- 
ciškaus ir Tadeušo Kriaučiūnu, Kauno 
gi.b., Pompčnų volosties, l’aistres so
džiaus ir parapijos. Gyveno New 
'i ork. turiu svarbų reikalą. Malonė
kite atsišaukti. Grasė šeškaičo (po 
vatu l'rvakienė),

Grasė Urvakis
R F. D. 4 Osborn Ave.,

Vineland, N J.

Pajieškau brolio Juliaus Šukio, 
Kauno gub., Raseinų pavieto ir pa
rapijos, Baraičių kaimo. 3 melai at
gal gyveno Brooklyn, N. Y. Kas ži
note, malonėkite pranešti.

A. Šūkis
442 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
_____________ z____________________

KAM REIKALINGAS?
Norėčiu gauti darbą ant farmų.nos 

miesto gyvenimas nubodo. Esu prie 
to darbo pripratęs, nes ilgus metus 
dirbau Lietuvoj. Atsišaukit arba ki
ti nurodykit.

M. Passavich
69 Clmrry St., Naugatuck, Conn.

Tel. Greenpoint 1907.

DENT1STAS
Visi mano darbu užganėdinti. 

Darias gvarantuotas.

GRABOR1US
(Undertaker)

L A11)() TIVIŲ DIRE KTO RIU S.
IŠbalsamuoju ir laidojo numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
261 FRONT ST.

C. Brooklyn, N. Y.Brooklyn, N. Y.
Tel. 2320 Green point

Telephone 7867 Main

“LAISVĖ” tik už 11.20!!!
Kuris užsirašys pas mano “Lais

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

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

J. P. CHUPAS
P. O. Boa 830, Ansonia, Conn.

Teisingai autaiaoml vaistai 
prieinama kaina. Atsilankyklti 
pas savo draugą, • būsite už
ganėdinti.
N. MOSKOWITZ

Aptiekorius ir Chemiitai
21K Roebling St., Cor. So. Sad 

BROOKLYN, N. Y.

Ar Nori

DAJNOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.
Knygute 25c.

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

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašys 
pas mane, 

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

“Amerikos

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkočiūnas,

Box 566, Steger, 111. 
Vice-prezidentas W. Stoškus,

Box 435, Steger, Hl. 
l’rotok. raštininkas J. Dambrauskas, 

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

Box 141, Steger, 111. 
Iždininkas (kasierius) 'F. šnekutis,

Box 482, Steger, 111. 
Knygyno raštininkas F. Striške,

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

Box 407, Steger, 111. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno menesio nedėlioj, 1*. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. Čekanauskas,
420 S. Chesnut St., Collinsvill*, Ill. 

Pirm, pagelbininkas M. Ražokas,
Vandalia Box 160, Collinsvill*, Ill. 

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

500 S. Clinton St., Collinsville, 111. 
Iždininkas J. Willumat,

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

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

sio 1-mą ir 8-čią nedėldierų, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj,kampas E. 
Main ir N.Morrison A'?e., Collinsvill*, 
Illinois.

109 GRAND ST„

Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS?

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

Ar nori mokintis?
* MUS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI ŲŽ $5.00.

Aritnietiką( rokūndą) wš $3. Lletavių kalbot gramatiką ai $4. Graft. 
riAystę už $2.

Dar pirmu kartu iž tokias kainas mokinama. Atsišauk Šiandiaa, aaa 
šitas apgarsinimas gal daugiau ne pasirodyt—naudokia proga. Vlal ift- 
mokslą, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi. Įdėk štampą aUakyatnL

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINĖ MOKYKLA
1327 N. Robey St., CNcaga, I1L

Pastaruoju laiku męs vi
sai užmiršom apie i m migra
cijos draugiją ir, ma
tomai, esame užsiėmę svar
besniais reikalais. Pasta
ruoju laiku pradeda atvykti 
į šią šalį lietuvių, bet męs jų 
Fkimu visai nesi rūpinam ir 
net nežinom, kiek jų atvyk
sta ir kur jie pasideda. Ro
dosi, šventa mūsų priedermė 
rūpintis jų reikalais, susi
nešti su San Francisco prie
plaukos valdininkais ir pa
duoti pagelbą tiems, kurie 
dabar daugiausiai atvyksta 
per San Francisco.

Draugijos, kurios pirmiau 
prigulėjo prie Lietuvių Im- 
migrantų draugijos ir mo
kėjo pinigus, nesiunčia pini
gų, nes visai nežino, kas ten 
veikiama ir kas tais pini
gais šeimininkauja. Kaip 
tik immigrantų reikalai per
ėjo į S. L. A. ir S. L. R. K. 
A., taip viskas ir užmigo— 
absoliutiškai neveikiama. O 
juk minėtos organizacijos 
ėmė į savo rankas tą daly
ką vien tik per tai, kad at
sakančiai! sutvarkius veiki
mą.

Kad geriau tą visą daly
ką ištyrus, aš meldžiu bu
vusio tos draugijos sekre
toriaus Žolyno pranešti per 
“Laisvę”, kaip dabar tie da
lykai stovi ir kas jais rūpi
nasi? Mąn rodos, kad Žo
lynui tie dalykai yra gerai 
žinomi.

M. Byla.
New York City.

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

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

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

kampas So. 2-id St.
Ofisas atdaras visada.

sses
liauti DYKAI dvi £cras Stukas 

Sb. ir Didelį Kataliogą visokių rna 
giškų štukų ir kitokių visokių 

\\i dalykų, kurių tu labai nori, o
nežinai kur Jų gaut? Atsiųsk 

į savo pilną ir aišKiį adresą ir už 
I 6 centusslempų d61 uždengime 
f prisiuntinio kaštų, o męs tuojaus 

tą Kataliogą ir litukas tau nusių- 
sim DYKA*. Adresuok.
JUOZAS J. S7.LIKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S Halsleil SI. Chicago, III.

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Siuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šlana 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- . 
ka 25 ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. Į 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGIN1MO PLAUKŲ ir TONIC’AS. «. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio paudcrio, odekolonas, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunč:ant laiškui 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

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

Skyrių”: 745 Driggs Ave., kampai 2nd St.,, Brooklyn, N. Y.

Telephone Yards 551 or 155

TIKRA LIETUVIŠKA APTIKTA
CHiCAGOJE Ari ILKA

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

Savin’nkas ir Provisorius
F. A. JOZAPAITIS

3601 SO. KALSTEI) STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

UŽSIRAŠYTI “LAISVŲ”

25.000 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS.

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

apturėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių 
ARMONIKŲ. SK RIPKŲ, TRIUKŲ, ir daugybę kitokių MUZIKA- 
LIŠKŲ INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonika* 
su 76 ir 104 raktais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviš
kas Sapnininkas dydžio 5x6į, su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Rei
kalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavo- 
rus.

112

Agentams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

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

■f

Lietuvį” ar “Šakę” arba knygų ver
tės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
jienas”gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N, Y

L: ET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖS. ROCK KORI), ILL., 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln Avė. 
Vice-Prezidentas B. Čepaitė,

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

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

1436—7lh Avė. 
Iždininkas S. Buzinskis,

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

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

316 Wall St. 
Organo prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague St.

TREJOS rriW£/?MS
TRzi'MWA_______

.« .'i-<ia ii ĮtSOItj yyjilh. '. iii/ O' 

^'•taisyta sc degtine arba virintu vandeniu 
-> .-.riaii-.i i arba karčiu

••vilu d.1^ KllviO.
Gydo visokias sku»:< R<rs»$. neira'ima. 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, rienftTų; i 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, | 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio liguS. Geriausiai 

pataiso apetitą.
\’ARTOJI M \*>: \ r.a pakelį šitų gy<tančių

.ig1".' m; ti/mc ; Mi i '!< . kvortą Č.ISto s pi t lito
i k pat v m. L n I-a isv: ti p, s, :.m< • van-
yjc >i !■'■> 14 va 

:<>3 nui.'iau.
■; gelti po pu.-, bt ikielio

s* p.5
8*2

Telephone 2334 Greenpoint
Puikiausia lietuviam* vieta pas
PETRĄ DRAUGELĮ.

Skanus alus 
gardi arielka, 
ėlius, Tleokis 
vyną*, kvepen- 
ti cigarai Ir 
puikų* užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų. Ne
pamirškit žiu* 
atsakančios 

vietos,o būsit* 
sžgančdinti. 
Palei Wyth* 
Avė.

73 Grand St, Brooklyn.

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvu’ 

b&vo organu:

St.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY. PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 E. Centre
Pirmininko pagclbininkas P. Ysoda, 

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

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

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

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

Mahanoy Avė., 
Maršalka W. Svintickas,

515 W. Pina St. 
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

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

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

Centro Valdyba: 
Pirmininkas J. Skirmontas, 

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

381 So. 1st St., Brooklyn,

183 Roebling St., Brooklyn,

N.

N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai: 
Kuopos Brooklyne—L. Deveikis, 

146 Metropolitan Ave., Brooklyn
Kuopos Brooklyne

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
V. Vitkcvičia,

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

223 N. State St)., Ansonia, Conn.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2025 Colwell St.,
Pittsburgh, Pa.

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

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

'flirtų Kontrolės Komisija:
M. Urlakis,

813 Sixth St., 
Charleroi, Pa.

W. Urnežis, 1429 Reedsdale St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

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

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos J. L Alexis,

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

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

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos, J. Pūkas,

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

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

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

Box 23, Arnold, Pa.

ADRESAI VIRŠININKŲ "LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W1S.
Pirmininkas A. I’akšis,

462 Jenne St.
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange St.
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne St.
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

318 Jenne St.
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne St. 
Iždo globėjai: J. Silkelis, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 358 Dayton St. Mar
šalkos: V. Raulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market SI.

Sūtlžia A. Bobelis, 313 Quince St.
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 301 

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

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drebišius,

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

850 Grand St., Brook’yn, N. Y. 
Finansų Raštininką? K. Kriaučiūnas,

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

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ
GRAMAFONŲ

HpeciJaHikaa nuieatfailMC 
kainos ant trumpo laika. 
niskubinkite įgyti Šitą 
foną au 6 lietaviŠką 
tOO aditą, kaštuoja S11M 
Gvarantuotas ant 10 met<. M" 
tą gramafoną clunčlame šdafe* 
vienam su tiesa spži&rftjiMft 
prieš užmokėjimą pinigu, 
gu nepatiktų, galite augrftlMl 
atgal. Reikalaudami, priaii^** 
te $1.00, likusiua afiaekMlM 
aplaikę tavorą. Paaltlkhaa, 
tuoml grama fonu būsite 
užganėdinti.

Kicvski Phonograph

NEW YORK. M.

SERGANTIEJI!
nustojote sveikatą ii 
pu dienai, matas fu metai 

gydymu sergančių žmonių.
ai isgy-

palinksminau gyvenimą, 
jumis gyvenimas jkirejo var- 
vmojuas gyuuoios ir jaučiate 
blogiau, tuomet, nieko ne-

Gyuau j»tr 2U melų 
ilga* >u dUdZ.aukUumiB pa-

Ar 
Diena 

užsiimu 
Persistaty aite eau, kiek 
Užtau, 
Jeigu 
tujant 
nuoiat
įausdamas, kreipkis pas gerai su
prantamų da»tarą tr specljaiisią 

DLi. LEONARD LANDES
Jis jums ne pinigų palais, ką da

ryti, kad lėge’boti gyvaalj, ir paaiš
kinę apie ligą, 
visokias
stanieįu’M, kaip tai: nusilpnėjimą, ui- 
sikretimą kraujo, pilVf, Širdies, plau
čių, jaunų ir tt.

Uei gydymo nervą ir lytiškų ligų 
tunu visiems gerai tinomą elektrišką 
aparatą ir A-spinuuiiai, ptr kurią 
maiyi kiaurai aunu. 1N* kiekvienas 
daktaras turi tokius apaialus, dėl Lo, 
kad laitai biangųr. Chemiškas il
ty nuėjimas Aiapuuiu. Neaudeiiokite 
am rytojaus, bei tuojau aieikiie pas 
gera) tinomą

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

vai. vakar*. Avuntadieniala na* 10 
vai. ryt* iki 4 po pl*t>.

140 M. 22n4 Si. (L*xingt*a ir Brd Ava.)

. m i rsr it nW.sHt*

priežasties ligool

140 EAST 22 ST,N
N*w Y*sk

PR. LANDE S



I Marškinių ir bliuzų išdir- 
VLt 1 UiEu LllllVU!' bystėj streikas neišvengia- 

mas. Dabar unijos organi- 
VISI EIKIT ANT “AIDO ’ zatoriai smarkiai darbuoja- 

CHORO KONCERTO!
Šiame nedeldieny, 20 Va

kario (February) atsibus 
puikus “Aido” choro kon
certas gražioj ir didelėj sve
tainėj Brooklyn Labor Lyce
um, 957 Willoughby Ave., 
Brooklyne.

Tai bus vienas iš gražiau-

si, kad kuodaugiausiai su-; 
organizavus darbininkių ir Didžiausia Lietuviška KRAUTUVE

"■

ivimo—streikuoti ar ne? 
uprantama, tą klausimą

Šį panedėlį, utarninke ir
šių ir įvairiausių koncertų, scre(loj, t. y. 14, 15 ir 16 d.
nes jame dalyvaus net 11 į-| vasario, nuo G iki 9 vai. va-< 
vairių chorų: “Aido” maišy-1 |<are į)US balsavimas šiose 
tas choras, vienų vyrų ir 
vienų moterų chorai; ‘‘Sie
tyno” choras iš Newarko; 
“Birutės” choras iš Harris- 
ono; “Lyros” choras iš Mas- 
petho; Vaikų Ddaugijėlės 
choras iš Brooklyno; rusų 
“Balalaečny chor”; vokiečių 
‘Internacional Maenner 
chor”; ir du lenku chorai 
“Lutnia” ir “Dzwon Zyg- 
munta”. Protarpais griežš 
puiki orkestrą po vadovyste 
D. Venckaus.

Durys bus atdaros nuo 3 
vai. po pietų. Koncerto

Havemeyer ir Grand Sts. ir 
Liberty Hali — 143 McCeb-

turite unijos knygutes arba 
čekius, eikite į p?žymėtas 
vietas ir balsuokite už page
rinimą savo būvio, t. y., už 
streiką. Kurie dar neturite

vietos ir tuomet sykiu g 
site balsuoti.

me, bus mitingas ir prakal-

Po koncertui šokiai.
Sal. (’utler praneš apie 
akines balsavimo .

Kaip surast salę: Iš Wil
liamsburgo paimt gatvekarj 
ir važiuot, iki kol gatveka-

Čion išlipus tik pusė bloko 
iki svetainei. Iš kitų dalių 

miesto galima važiuot

iki
Avė

pora blokų ir rasit svetainę.

L. Ereminas, “Aido” cho 
ro mokytojas—bus.pirmuti

Labor Lyceum. B rook lynas 
ir apygarda jau nuo seniai 
pažįsta L. Eremina, kuris

vęs, bet ir šiaip musų pla-

F ' Januška “Aido” choro 
pirmininkas, kuris labai 
daug triūso padeda to mil
žiniško koncerto surengime. 
Drg Januška įgijo sau 
jgerą rekomendaciją savo 
darbštumu ir taktiškumu.

CUKERNINKAI LAIMeJO
Williamsburgo cukernin- 

. kai, pasidėkavojant savo 
puikiai vienybei, laimi strei
ką. Ligišiol, kurie gaudavo 
18įc. per valandą, gaus 23 
centus. Kitiems taip-pat 
pakj’ta algos. Už viršlaikį 
nūs mokama daugiau, negu 
ligišiol. Darbo valandos 
taip-ųat sutrumpinta. Už 
streiką nei vieną streikierį 
nevalia pavaryti. Mašinis
tai irgi laimėjo. Subatos 
vakare streikieriai jau susi- 

bet neis į darbą tolei, 
kol kompanija neišpildys 
le’kalavimų Longailes strei- 
kierių. Subatos vakare L. 
Pruseika pasakė streikie- 
riams prakalbas lenkiškai ir 
lietuviškai. Jie rašosi į uni-

Sekančiame numery apie 
streiką bus daugiau.

Streikuot ar nestreikuot?

Motoru atvdai. € *

šiai yra pašvenčiama laiko 
dėl naujų agitatorių; apart 
to. yra mokinama rašymo ir 
valgių gaminimo. Ateinan
čiam lavinimosi susirinkime,

i

indi ateiti
Taipgi 
vti ir

iine.Įt 
radžiu

bau tiško Namo sve 
, ant ant antru lubų

A. Liuliunicnt

10 d. vasario 
orkers unija

(Jarmen t

bininkus, dirbančius prie 
drošiu ir jokiu. Ryte, ei-

is merginų, kurios dalina

2-rą valandą po įlietų suvir
simi 10 tūkstančiu darbinin-

bininku

nių darbo sąlygų, 
dirbtuvėse dirba 
susipratusių dar-

kalavimus laimes, bet kur 
didžiuma nesusipratusių,

išvesti iš dirbtuves. Ypa
tingai su moterimis, kurios 
užlaiko šeimynas, daug bė
dos, bet didžiuma gal pri
vers ir jas rašytis į uniją ir 
tuomet bus lengviau tartis. 
Streikas vyksta gerai. Bosai 
jau kalba apie nusileidimą.

Proletare.

na-

RUIMAI ANT RAN DOS.
IŠsirandavoja geri keturi ir trįs 

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

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

Reikale galite telefonuot 4560 W. 
(ireenpoint.

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

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

MAFFEI & STEPONAITIS 
385 Metropolitan Avė., kampas 

llaveineyer St.
BROOKLYN. N. Y.

REIK? LINGOS MERGINOS
Reikalingos merginos į fabriką siū

ti ant mašinų: apsiūlčt nosines ir 
jas prosyt. Darbas I mgvas ir čystas. 
Darbas nuolat. Priimamos mokinės.

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

Įėjimas iš jardo.

BROOKLYNO IR APIELINKfiS 
ATYDAI.

Lietuviškas Kontraklorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

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

P. GRAŽYS ____
99 So. 2nd St

M U Z i K A LIS KŲ INSTRUMENTŲ
NAUJIENA JAUNAVEDŽIAMS.

Šimtus naujai vedusių porų męs užganėdinom. 
Užtikrinain, kad ir jus būsit pilnai užganėdinti. Męs 
žinom ir turim to, ko jums reikia. Geriausių iš- 
dirbysčių forničius, žemesnes kainos, negu kur kitur, 
ir dar duodam ant lengvų išmokesčių. Du ŠTOKAI. 
Kreipkis į bile kurį.

Pranešu visiems, jog aš užlaikau tikrai lietuvišką kratuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžių, Laikrodėlių, Žiedų, Špilkų, Kolčikų, Kompasų, 
Kryžių, Bronza lietų ir įvairių kitokių daiktų. .'Taipgi rekordų visokiose 
kalbose su puikiausiomis dainomis ir šokiais. Įvairiausio išdarbio 
Armonikų, Smuikų, (Skripkų), Klarnetų, Triūbų ir daugybę visokių 
muzikališkų instrumentų. 'Taipgi užlaikau Maldaknygių ir visokiu gra
žių Popiety Laiškams rašyti su įvairiais aprašymais. Visokių i 
Menų Daiktų ir knygų,su pagelba kurių galima padaryti įvairias

Taipgi taisome visokius auksinius daiktus: laikrodėlius, 
hranzalietus ir muzikališkus instrumentus; armonikos, smuikus, 
lūs, triukas, pianus, vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai, 
kymus išsiunėiam greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi 
pirkti mano kratuvčj yra gvaramuoli, 
pasliksi ant visados mūsų kosi time) iu. 
ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau, 
tams. Užlaikome įvairaus tavoro “in stock”, 
strumentus ant užsakymo.

štukas.

klarne-
Už.sa- 

daiktai
Vieną kaitą pirkęs pas mus, 
Taipgi pirkdami daug tavoro

Parduodame agen-
Padarome visokius in-

Reikalaudami kokio nors tavoro 
adresuokite.

J. GIRDĖS
103 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.
------n ..... T T., , . - .

Skilai į kuknią ....................................... 98c.
Puikus ai.žuoliniai stalai, apvaliu 

viršų $6.98

Gerai padarytas iš excelseriu 
matrasas $1.98

Mat rasai su vata ant vienos pusės $2.98 
Mat rasai su vata ant abiejų pusių $3,98 

čyslos vatos matrasas ......... $6.98

.šituos gramafonus speciališka! 
parduodame už žemą kainą per 
Vasario mėnesį, kaipo pasigarsi- 
nimui tarp savo kostumeirių.

Kaina $10.00.

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

P3T
r'aiMT.fcf'* ** ’*’'•** '• 19W $T. •'*

ItOOKLYN. N .Y . . . .

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

No. Z;m«. Viršus 711x1.31 cojių. Plieniniai balsai, padaryti iš rie
šuto medžio, dvi idles rakių, 25 pianoforte raktai 8 nike
liuoti balsų raktai, 4 setai balsų, diržas.

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

kelis ruimus nauju for įlieti.

1 m proved Sterling” padarytas ii 
ar’uolo medžio, geriausio iš
darbio. Kaina $60.01

198=2500 Grand St.
Tarpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn, N.Y.
Sali “Comedy” tcatio. Telephone 237 2 (ireenpoint.

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

REIKALINGAS KRIAllČIUS.
Reikalauju kriaučiaus, mokančio 

siūti kotus. Atsišaukite greit.
K. JAKIMAVIČIUS.

710 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 1490 Greenpoint

S. VITKUNAS.
LIETU VŠKAS MUVORIUS 

Mano vežimai ir karietos po N248 
Berry St.

Ofisas: 126 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

PATARMES MERGINOMS 
Apie Lyties Dalykus 

fARAif M. H. SANGER

LABAI NAUDINGA IK PAMOKINANTI 
KNYGA. Kaina 50c.

RrikalavimuH ir pinigus niijHkit kilio adresu:

J. STROPUS, »
6 Loring St., So. Boston, Maser.

Pinigus geriausiai siųst money orderiu, bet 
kam tas neparanku, gali siųst pačtos markomis.

PARMOS.
Norint pirkt ūkę, tai ne

rašykit į miesto agentus,ku
rie turi brangius ofisus su 
būriais raštininkų, bet rašy
kit tiesiog mums, reikalau
dami mapos ir kataliogo, o 
gausit teisingesnį ir pigesnį 
patarnavimą.

M. WALENČIUS
State Saving Bank,

Scottville, Michigan.

Užlaikome įvairiausių lietuviški 
rekordų su visokiomis lietuviškomis 
dainomis ir šokiais. Kaina 75c Amo 
rikoje; Anglijoje ar Canadoj — $1.00.

“Premier”. Padaryta: 
raudonmedžio Kaina $50. A K-1NEWARKOAKUŠERKA

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

O. STROLIEN0
Janniškaiti

111 Walnat St., N E WARK,N. J.
Telefopaii Market

'I.Sfe®.. .. ' , G
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Keliose” padarytas iŠ raudonme- 
jįį0< Kaina $25.00.
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