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V /Vietas

VOKIEČIAI PADEGE
LIETUVOS MIESTUS

APIE BOSTONO 
KRIAUČIŲ 

STREIKĄ.
ZEPPELINIJ ŽYGIS 

ANGLIJON.
Streikieriai pasirengę strei- 

kuot iki laimėjimo.
“Laisvei” praneša iš Bos

ton, Mass. :
“Bostono kapitalistai ir jų 

spauda neįjiegs sulaužyti

Latvijos socijakkSo
kratai smarkiai 

veikia.
Stebėtinai gaji ta Latvijos 

socijaldemokratija! Rodosi, 
Aplink ji jau taip baisiai persekio-

KĄ DARO VOKIEČIAI įjos gilumoje—liūdyja vieno 
SUVALKIJOJE? į Prūsų lietuvio laiškelis, til-

Francūzų socijalistų dien- pęs “Lietuvos Ūkininke”, 
raščio “L’Humanite” (Žmo
niškumas) 4- d.balandžio nu
mery telpa sekantis prane- vertą raštelį sulaukėm ir dė
simas: 1

22 d. kovo vokiečiai pade- lingą pranešimą, 
gė Marijampolę, 23 d. kovo mūsų pasilaikymą Jums ši- jama. 
padegė Vilkaviškį ir Kalva
riją, 24 d. kovo padegė Vir
balį, Jurbarką ir Seirijus.

Beveik visi didesni
Rijos bažnytkiemiai 
džiai išgriauti.

Daugiau, negu du 
tūkstančių lietuvių 
kiečių liko be pastogės ir tas dvi .ir pusę nedėlios, ku- stojo, 
maisto. Vyrus vokiečiai rias Čion esame, yra per 20' Nuo pat karės pradžios 
varo dirbti įvairius karės iš mūsų tarpo pamirę. Pa-!Latvijos socijaldemokratai 
darbus. Iškalba platinas, kad męs'užėmė aiškią poziciją. Savo

(Nuo red.—Pranešimą i-'limpančias ligas atgabenę e- ‘ 
mam iš Paryžiaus dienraš-.same,ale tečiau už mūsų gy

vasties užlaikymo dar nieko 
nėra daroma. Tarp mūsų

SAKO, JOG DAUG KUNI- yra ir iš Mozūrijos vyrų,ku- 
GŲ NUŽUDYTA. jrie jau per 10 nedėlių iš na-

Maskvos dienraštis “Rus- mų yra, o nieko neturėdami, 
turi per miestą ubagauti ei
ti. Yra ir čion mielaširdingų Į laukan. Tūkstančiai bedar- 
vokiečių, kurie biednus šel- ibių atsidūrė ant gatvės. Bu- 
pia, ale taip daugiau ir ne- vo sunku. Aplinkui spiegė 
gal gelbėt. Kas mūsų ap- patriotiškoji latvių buržua- 
rėdalą pamainys. Esam męs zija, “raspivočno i navynos” 
žiemos laiku iškeliavę, tai i parduodama savo patriotiz- 
negalėjom vasarai drabužių bną.
imti, o iš dalies mums dra-| Daėjo jau ligi to, kad lat- 

;au namieje atimti vių buržuazijos leib-organas 
_ Ąapo ir stokuojam daugiau- “Dzimtenes Wehstnesisr

Vilniuje, anot “Liet. Ūki-.šia dalis vasarinių drabu-:gino išdavinėti socijaldemo-

štai jis:
“Vakar Jūsų mums labai t

kavoj ame Jums už tą mei-

čio “N ase Slovo”).

Suval- 
ir so-

tuom žinią duodam, kad męs | Latvių soči j ai demokratų 
visi nuo tos kelionės sirgom, pilna katorga, pilnas Sibi-, 
o daugiausia dalis dar negal.ras,—o vienok jų organiza- provokacija, nei 
atsigauti, o didžiausia prie- cijos kaip veikė, taip ir te- atžagareivių spaudos 
žastis yra, kad męs nedaug beveikia, nepaisydamos sun- gali atgrąsinti • streikierių

kriaučių streiko, kuri vedalvokleč‘LJ orlaiviai ?a‘ 
naujoji kriaučių' unija A- starųjų 48 valandų. Isviso 
malgamated Clothing Wor- an^
kers of America. Nei teis
mai, nei persekiojimai, nei 

i šmeižimai 
ne-

VOKIEČIŲ ORLAIVYNAS' Vyriausiu vadu lenkų le-
VĖL ANGLIJOJ. įgionierių yra žinomas soci- 

Londonas.—Tris kartus jalistas - revoliucijonierius
Anglijos padangėje pasirodė Pilsudzki.

ištekliaus teturėdami skū- kiaušių laikų. Veikimas 
puotis turime, o pagal tai Latvijos socijaldemokrati- 

Į jos net karės metu neapsi-
šimtai 
suvaL kūnas negali atsigauti.

skoje Slovo” praneša, jog 
daug kunigų Suvalkų gub. 
y ra nužudyta.

Kaip ten iš teisybės yra, 
dar negalima spręsti. Ligi- 
šiol težinoma apie nužudy
mą kunigo Krakaičio Kalva
rijoje.

LIETUVOS BRAVORI- ibužiai jau namieje
NINKAL

ninko”, įvyko suvažiavimas 
degtinės ir alaus dirbėjų; 
Lietuvoje. Tame suvažiavi
me daugiausia dalyvavo po
nų dvarponių.

Jie nutarė, jog girtuok
liams reikėtų daugiau ligon- 
bučių, ir tada gėrymas ne
būtų pavojingas.

Bravorininkai pripažino, 
jog vynvuogių vynas ir len
gvas alus esąs naudingas 
dalykas, netgi prisidedąs 
prie blaivybės išplatinimo. 
Bravorininkai nupeikė tuos 
valstiečius, kurie daro nuta
rimus įvesti blaivybę.

“L. Ūk-kas” sako:
“Kuomet patys užkietėję 

girtuokliai džiaugiasi daba»- 
esamąja priverstinąja blai-

pirmutiniame atsišaukime 
jie užreiškė, jog eina prieš 
karę ir netiki, būk šioji karė 
vedama išliuosavimo obal- 
siu.

Karė praretino socijalde- 
mokratų tarpą. Tūkstan
čiai darbininkų išėjo karės

žiu. Taipogi stokuoja mar
škinių ir kitų baltinių. Ki
tas mažum ir Prūsijos pini
gų turėtų, ale čion nieks ne
keičia. Pasitikėdami ant 
Jūsų pažadėjimo už mus pa
sirūpinti ir laukiam 
apsilankymo.

Velijiu Jums Dievo 
none ir pagelba ant 
meilės išrodymų, kaip ir pa
laimingą kelionę mūsump.

Jūsų Jums širdingai dė
kingi Kristups Staukat”.

Kaip žinoma, Vilniuje gy
vuoja tam-tikra draugija, 
besirūpinanti Prūsų lietu
viais.

Jūsų

zeg-
Jusų

KAUNAS.
Kauno gubernatoriaus

” ra-
kratus valdžiai.

O vistik organizacija ne
griuvo. Partyviškas apara
tas, kaip rašo “N. S.” kores
pondentas, veikia. Ligišiol 
centro įstaiga išleido jau net 
keturis atsišaukimus prie
šais karę ir tie atsišaukimai 
gerai išplatinti.

Sausio mėnesyje Centralis 
Komitetas išleido atsišauki
mą, kuris buvo išplatintas 
kazarmėše. Išleista atsišau
kimai ir į sodžiaus darbi
ninkus.

Legališkas veikimas uni
jose ir kooperacijose taip- 
Ipat neapsistojo. Nukentėju
sių nuo karės šelpimo reika
le socijaldemokratai veikia 

ir savystoviai ir atsiskyrė
vybe, kuomet 4p tūkstančių Dvinsko kares apygardos buržuazijos partijų.

nuo

Lietuvos blaivininkų sten-'viršininko įsakymais užgin- 
giasi ant visados paliuosuo-1 ta yra išvežti iš Kauno gub. 
ti mūsų kraštą nuo degtinės'rugius ir suvaržyta pardavi- 
tvaikc—tuomet štai 60 bra-’nėjimas šiaip žmonėms to- 
vonninkų stoja skersai ke- kių odų (skūrų), kurios tin- 
lio tam šventam darbui ir ka kareivių batams. Visiš- 
šaukia “męs neleisime jums ■ kai užginta rašinėties žydų 
blaiviems būti, jūsų degtinės'kalba laiškais.
draudžiamieji nutarimai jo-| žydų kalba rašytieji laiš
kios neturi vertės. Prašy-Įkai nesiunčiami jų adresais, 
darni degtinę sugrąžinti Į bet naikinami.
bravorininkai teisinasi, jog’ —Valdžios tarpe rengia- 
dvarų “kultūra” to reikalau-imas sumanymas, kaip apgy- 
janti: 640 Lietuvos bravorų ’vendinus vokiečių žemes ru- 
suvartoja kasmet po 32 mili- įsų valstiečiais, 
jonu pūdų bulvių ir rugių,iš-' 
maitina 120 tūkst. galvijų, o 
galvijai juk tręšia dvarų 
dirvas. Degtinės ir alaus 
produkcijai (dirbimui) su
mažėjus, turėtų sumažėti 
dvaruose laikomųjų gyvulių 
skaitlius, menkiau bebūtų 
dvarininkų žemė įmėšluota, 
todėl, girdi, būtų prgaištis 
visam mūsų kraštui! To
kiais tatai išvadžiojimais 
degtinės ir alaus varytojai 
nori paremti savo kišenės 
reikalavimus”.

Tasai su
manymas bus vykdinamas 
greičiausia senovės keliu 
per Valstiečių Banką, kuris 
jau nemažai yra supirkęs ir 
išdalinęs rusams valstie
čiams žemės ir mūsų kraš
te.
Pagal kai-kurių žinių Kau

no gub. tokių verčiamai 
parduodamųjų vokiečių vie
tų yra ligi 605, kuries 
ima 106 tūkst. 284 deš.

uz-

RUSIJOJE

SOSTAI.
Panev. Apskr.

Žydų pabėgėlių Varšuvoj 
esą prisirinkę apie 80 tūks.; 
jiems užlaikyti reikia kas 
mėnuo po 500 tūkst. rub. 
Lenkų pabėgėlių, žinoma, y- 
ra keliolika kartų daugiau.

Vokiečiai kolonistai apie 
Odesos miestą pardavinėja 
žemes (kadangi jiems už
drausta žemes valdyti). Že
mę perka vietiniai žmonės, 
moka po 140 r. už dešimt., 
kurios kaina prieš karę bu
vo 275 r.

Bloga naujiena. Minsko 
gub. vyriausybė leido šiais 
metais atsidaryti 115 girty
bės instaigų; pernai Minsko 
gub. buvo 1078 gertuvės.

Vilniaus karo teismas nu
teisė 28 metų kareivį Čer- 
niavskį katorgon dešimčiai 
metų, kam davęs į ausį ki
tam vyresniam už save ka
reiviui.

Užkariauton Galicijon val
džia įsakė žydų neįleisti, ka- t • 1 1 • I • 1 •

nuo kovos.
Darbininkai, kaipo amat- 

ninkai savo darbo, yra pasi
rengę nors ir metus strei
kuoti, nes jie turi laimėti.

Solidariškumas ir susi
pratimas tarpe streikierių 
kuodidžiausias. 
vieną lietuvį 
streiklaužiai apkūlė ir sua
reštavo, tai teisman subėgo 
30 streikierių ir norėjo iš
gauti skebą italą iš detekty
vų rankų, kad “atnagradyt” 
už sumušimą lietuvio strei- 
kierio.

Pasigirdo balsai, kad de
tektyvai ir skebų agentūra 
neišgelbės skebų. Kada męs 
išlaimėsime, tai reikės jiems 
kankinties be prieglaudos 
Amalgamated Unijos.“

Bostono kriaučių streiko 
vadovai yra vaktuojami die
ną ir naktį dvifera detekty
vais. Sykį tie vadovai ne
jučiomis įėjo į Lietuvių Lab
darystės svetainę, tai detek
tyvai, stovėdami lauke, vos- 
vos nepradėjo sau plaukus 
rauti.

Bet išryto detektyvai jau 
buvo prie durų to namo, kur 
streiko vadovai nakvojo.

Gaila, kad lietuviai šiame 
streike kokių tai kerštų įieš
ko ir eina skebaut būriais. 
Jie neva keršy ja žydams ir 
italams, kam šie būk prilei- 
dę prie streiko pralaimėjimo 
Talbot and Co.

Tai yra aklas kerštas, bai
siai pavojingas darbininkų 
klesai.

Jeigu jūs, lietuviai, pana
šiai elgsitės, tai nupūldysit 
savo vardą ir savo algas 
kriaučių išdirbystėjė. Gar
ment Workers streiklaužiai 
įklimps į purvyną iki ausų.

Kalbu taip, turėdamas o- 
menyje labą visos organiza
cijos. Juk męs, lietuviai, 
veik visi glaudžiamės į A- 
malgamated Clothing Wor
kers uniją. Kas prieš tą u- 
niją, tai nupūldys save ir sa
vo vardą.

Todėl liaukitės streiklau- 
žiavę. Kas atsisakys, tai iš
gelbės save nuo amžinos dė
mės, nuo skebo vardo. Vely 
rašykitės prie Amalgamated 
unijos ir kovokite. Tuomet 
tuojaus laimėsime streiką.

L. Z. Gavrilavičius.

Kuomet 
streikierį

miestų ir miestelių.
Kiek ligišiol yra žinoma, 

tai užmuštų žmonių nėra, 
tačiaųs nuosavybei padary
ta gana stambių nuostolių.

Pagal pranešimų, kurie 
pasiekė Londoną, tai šiuo 
žygiu jau patsai grafas Zep- 
oelinas vadovavo užpuoli
kais.

Franci j oje ant Ammiene 
,aip-pat mesta bombų. Me
te vokiečių orlaiviai Taubės 
ūpo. Išviso užmušta 10 y- 
patų.

Talkininkų (francūzų ir 
anglų) orlaiviai taip-pat me
tė 50 bombų ant dviejų vo
kiškų tvirtovių. Francūzai 
prie to dar atakavo parako 
sandėlį Rottveil, Wurttem- 
berge.

keikia pažymėti, kad šiuo 
kartu vokiečių orlaiviai bu
vo jau tik 30 mylių atstume 
nuo Londono.
Anglijoj laukiama dar dau

giau atakų iš Zeppelinų pu
sės, bet žmonės su tuom jau . . e 
apsiprato ir nelabai tesibi- sulaikyti.

VĖLEI MOBILIZACIJA 
RUSIJOJ.

Petrogradas.—Apskelbtas 
caro ukazas, šaukiąs vei- 
kiančion kariumenen visus 
“zapasnuosius” ir ratnikus 
pirmos eiles.

Pašaukimas paliečia “za
pasnuosius”, išėjusius “za- 
pasan”, pradedant 1900 me
tais ir “opolčencus” pirmos 
eiles, kurie nebuvo tarnys
tėje ir turinčius nedaugiau, 
kaip 35 metus amžiaus.

Šitas caro paliepimas ap
ima visą Rusiją.

Prisimenant, kad neseniai 
(ant Velykų) buvo mobili
zacija jaunųjų kareivių, tu
rinčių tik 20 metų, dabar 
jau drąsiai galima tvirtin
ti, kad visa vyrija, esanti 
darbo amžiuje, jau paimta 
kariumenen.

SAKO RUSIJOS KARIU- 
MENĖS VADAS SU

ŽEISTAS.
Vokiečių laikraščiai pa

garsino sensacijinę žinią, 
jog vyriausias vadas rusų 
kariumenes Nikola j Nikola- 
jevič esąs sužeistas rusų ge
nerolu Sieversu, kuris pas
kui pats nusižudė.

Sieverso armija, kaip ži
noma, tapo sumušta ties 
Mozurijos ežerais. Siever- 
sas buvo pašauktas teisin- 
ties. Sakoma, jog tuomet 
jisai gavo nuo didžio kuni
gaikščio ausin. Generolas 
ištraukė revolverį ir šovė į 
vyriausią vadą, paskui pa
klojo pats save.

Sieversas paeina iš vo
kiečių. Rusijoj nevalia ra
šyt apie Nikalojaus Nikola- 
jevlčio sužeidimą, todėl ra
šoma tik apie jo ligą.

KAIP EINA PRŪSŲ LIE
TUVIAMS IŠTRĖMIME?
Apie baisias sunkenybes 

ir vargus, kuriuos reikia-Bals”.

Purviškio vien, vasario 20 i dangi buvę atsitikimų, jog 
d. buvo krata. Paėmė visus žydai šnipinėja 

kelis num. naudai.
“Dzives

“Vilnies” num., 
latvių laikraščio

šnipinėja vokiečių

Petrograde įtaisyta didelė 
Klausinėjo apie įstaiga, kur lengvai sužeis- 

pergyventi Prūsų lietuviams Jurgį Beliaką. Spėjama, tieji kareiviai galės pasimo- 
esan tiems ištrėmime Rusi-j kad kas saviškių įskundęs, kinti įvairių amatų.

GENERALIS STREIKAS.
Milano Italija). — Laike 

demonstracijos prieš karę 
tapo užmuštas vienas darbi
ninkas. Dabar iš tos prie
žasties Milane apšauktas vi
suotinas streikas.

Visi už vieną, vienas 
visus! Taip ir reikia.

v u z

LENKŲ SUVAŽIAVIMAS.
“Kurjer Warszawski” ra

gina suvažiuoti pasitari
mams visus žymesniuosius 
lenkus iš Austrijos, Vokieti
jos ir Rusijos.

VOKIEČIAI PASKANDI
NO OLANDIJOS LAIVĄ. 
Olandijos laivas “Catvick” 

išplaukė iš Baltimore, Md.» 
ir plaukė į Roterdamą. Ne
priplaukęs Roterdamo, apsi
stojo ant įkaro ties švyturiu 
“North Ginder”, priklau
sančiu Olandijos viešpatys
tei. Tuom tarpu vokiečių 

Kiek rusų žuvo Karpatuo-I povandeninis laivelis paleido 
se? Ogi “ponas dievas ži- į torpedą į stovintį laivą ir 
no”. , paskandino.

Rusai sako, kad tik 60,- Laivas vežė 116,883 bu.še- 
000, o Berlyno laikraščiai pus grūdų dėl Olandijos gy- 
rašo, kad net pusė milijono. venįojLL Komandos buvo 23

Veikiausia, ir vieni ir ki^žmonės ir visi likosi išgelbė
ti meluoja, vieni nedadeda,

Kadangi Olandija neutra- . 
liška šalis ir glūdus vežė dėl 
savęs, o ne kariaujančioms

AUSTRO-VENGRIJOJ.
Iš Karpatų svarbių žinių 

nėra. Tiek tik aišku, kad 
rusai savo žygiavime pir
myn, yra tuo tarpu bent,

VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ
GENEROLAI SUVA

ŽIUOS PASITARTI.
Geneva (Šveicarija). — 

Villius II įsakė savo armi
jos vadams, o taip-pat ir ne
puriems Austro-Vengrijos o kiti—žymiai perdeda, 
generolams suvažiuoti daik- 
tan ir pasitarti apie karės 
reikalus. Manoma taip-pat 
išdirbti veikimo pienas va
saros kompanijai.

Manoma, kad toje genero
lų konferencijoje dalyvaus 
ir du Austrijos hercogai. 
Svarbiausiu klausimu, ku
ris reikės išrišti, būsiąs 
klausimas apie sulaikymą 
rusų įsiveržimo Vengrijon.

Beje, iš tos pat Genevos 
pranešama, kad austrai su 
vokiečiais nutarė daugiaus 
nebekliudyti serbų.

Naje... nes negali, spėkų 
neturi.

KAS DEDASI TURKIJOJ?
Į Paryžių pranešama:

Smirnoj (vienas iš di
džiausių Turkijos miestų) 
viešpatauja tikriausia anar
chija. Turkų kareiviai plė
šia—drasko viską. Ypač 
kliūva turčiams (nors jie 
būtų ir turkai).

Kasdieną įvyksta daugybė 
užmušimu.c.

paskandino.
Laivas vežė 116,883 buše-

VOKIETIJOS SOCIJAL-
šalims, U>

ŠVĘSTI PIRMOS GE
GUŽĖS. bai pasipiktino iš tokio vo

kiečių-^) jau raus pasielgimo.
Berlynas.—Vokiečių soči-‘olandų spauda reikalauja, 

jaldemokratų organas agi- • kad valdžia pareikalautų 
tuoja nešvęsti pirmos gegu- j 1
žės. Kaip į tą agitaciją pa
žiūrės darbininkų organiza
cijos—nežinia.

nuo Vokietijos pasiaiškini
mo, kodėl ji taip elgiasi.

GANDAS APIE TAIKĄ 
VIS DIDINASI.

AUSTRŲ PRANEŠIMAS.
Paskutinis austrų oficialis 

i pranešimas perdaug jau at-
Iš Petrogrado tvirtina, įsiduoda pagyru.

būk Austrija prašius Rusiją! Jame pranešama, kad mil- 
taikytis. Vienas anglų lai- ‘žiniškas rusų ėjimas per 
krasčio korespondentas saŲKarpatus pasibaigė visišku 
ko, būk jam Iš tikrų šaltinių nepasisekimu.
pavykę sužinoti, jog Austri- ‘ 
jos diplomatai užklausę ru
sų valdžią, ar ji negalėtų su 
Austrija susitaikyti. Rusų 
valdžia liepus kreiptis sykiu 
prie Anglijos ir Francijos.

Austrai ginasi, būk nieko 
panašaus nebuvę ir apie at
skirą su Rusija taiką nieko 
nekalbėję.

40,000 LENKŲ LEGIJO- 
NIERIŲ.

Žinomas lenku didžiūnas, 
grafas Przezdziecki, prane
ša į New Yorko “Globe”,j*ą 
Galicijoj ir dabar dar for-|jos laikraščiai viešai reika- 
muojasi taip vadinami le- lauja kuogreičiausios taikos, 
gionai (lenkų kareivių pul- Vienas vengrų laikraščių

VENGRAI VIEŠAI REI
KALAUJA TAIKOS.

Londono laikraštis “Mor
ning Post” praneša, kad pa- 

,J°R staruoju laiku visi Vengri-

Vargiai tie žodžiai teisin
gi. Ligšiol rusų ėjimas per 
Karpatus yra tik sulaikytas. 
Tai dar labai toli nuo “vi
siško nepasisekimo”.

Austrai sako (tame pat 
pranešime), kad kasdien 600 
traukinių veža sužeistus ru
sų kareivius į Rusijos gilu
ma.

A bei n ai, tasai paskutinis 
austrų pranešimas skamba 
labai optimistiškai.

NORI, KAD ITALIJA KA
RIAUTŲ.

Tūlas Rusijos žurnalistas 
Ryme gavo telegramą nuo 
didžio kunigaikščio Nikolaj 
Nikolajevičio ir užsieninių 
dalykų ministerio Sazonovo.

Caro dėdė išreiškia pasiti
kėjimą, kad greitai prakil
nioji ir drąsioji Italijos ka* 
riumenė stos karėn.

Sazonovas sako, kad Rusi
ja jau seniai ragina Italiją 
kariauti.

Turbūt, iš tų Šnekų ir ra
ginimų nebus jokių grudų.

Nepszawa” rašo: “Kada
ligšiol legionuose jie apskelbė karę, tai visai
/innnn knim I*' - v A , . ...

Išviso 
tarnauja • 
pasidavė į 
sos valios.

Šiaip jau Austro-Vengri
jos kariumenėj tarnauja ne
toli pusė milijono lenkų.

Grafas Przezdziecki sako, 
kad netik Galicijos, bet ir 
rusiškos Lenkijos lenkai no
riai dedasi prie legionų. jkos”.

40,000 lenkų. Jie! 
į legionus iš liuo-

neužklausė žmonių, ką apie 
ją mano ir ar nori karės. 
Dabar jau įstojo valanda 
kalbėti apie taiką; žmonės 
trokšta taikos ir reikalauja 
tuo jaus ją įvykdinti. Dėl 
laikraštininkų, dėl žmonių, 
negali būti augštesnės idė
jos, kaip tik reikalauti tai-
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalgaąl Kas gali pasitikėt
tautininkais?

mažu da kokios kitos pajie- žmogaus, dabar turės du*roję šviesoje, neteisingai 
gos juos taip greitai maino dirbti. Reiškia, išlaidos ir- perstato dalykus, bet da blo- 

0* giau yra, kuomet jis moki-

United States Census Bu
reau apskaito, jog kiekvie
nas darbininkas šioje šalyje . • 1 J • • 1

TOKIŲ DAUGUMA.
Katalike” skaitome:

A - viškos visuomenės balsas, 
kaip Amerikoj, taip ir Lie- 

j — aįškiai kalba tik už 
tas draugijas. (_____

ir neduoda nors kokio pas-'gi dvigubai pasididins. '
tovumo. j kas tas išlaidas apmokės? na, kad gyvenimas" yra ant

Blėdies niekam negali būt Niekas kitas, kaip tik Įiau- tiek geras, kad žmogus ne
iš mūsų tokių “veikėjų”, jei dis. Miestas bus priverstas gali net jo pagerinti. Per
niekus netikėtų jų laikinėms apdėti savo gyventojus di- statymas, kad gyvenimas vi- 
agitacijoms. Bet atsiranda'dėsniais mokesčiais, kad už- same kame yra tobulas ir 
nedidelis visuomenės bure- laikius didesnę armiją viso- kad žmogus yra bepajiegis 
lis, kuris tiki į jų pastovu- kių valdininkų. jį pagerinti ir turi viską už

Žmogus maino savo pro
tą, kada (atsiranda pamatai, 
sumušanŲ jo pirmesniuo- 
sius protavimus, t. y. kada 

Lafkui ^bė- Jis, naWis žinojimais ir 
; patyrimais sukritikuoja

Į Tautos Fondo valdybos tuvoj 
gauna per metus, vidutinis-[paklausimą, išsiuntinėtą vi- J .

'siems komisijos nariams dėl £aIbut, susttveis gry- j-.ats save. Jis tuomet drjs-
siuntimo $3000 į Lietuvą, iši1,al proletariskos šelpimo 4 r. n* r. * •..* 4- l-r 1 <■» . zl .-v.
kurių $1000 turėtų eiti Prū
sų lietuvių sušelpimui, kun. 
A. Janusas atsakė straips
neliu į “Kataliko” No. 81, 
kuriame jisai klausia T. F. 
valdybas | z ir komisijos: 
“K*aipJui^ianote?” Ar rei
kėtų, * girdi, šelpti mums

kai imant, 518 doleriu. ’ v.
Kaip išgyventi su šeimy

na?

Iš pradžių K. Liebknech- 
tas buvo vienas tarpe 110 
socijalistiškų Vokietijos 
reichstago atstovų...

Dabar jų jau 30, kurie ne
balsavo už karės išlaidas.

1nai 
organizacijos ir męs turėsi
me pagalvoti apie užmezgi
mą ryšių ir su jomis.

Panašiai, dalykams susi-

ta prisipažint buvęs klaidin
gas ir jaučiasi drūtas nau
joje pozicijoje.

Bet dideli žmonės, t. y.
dėjus, męs drąsiai galime žmones su išlavintom sme- 
apsilenkti Mokslo dr-jos ko- genim, drutu ir sveiku cha- 
miteto, kurio diduma šimpa- rakterium yra gana pasto- 

klerikalų šelpimo vųs savo persitikrinimuose
Palauksime dar tūlą laiką Prūsų ir Vilniaus guberni- 

ii patriotiški ūkai išsisklai-'jos lietuvius? 
dys Internacionalo padan- mą jisai patsai 
gėje. “Mūsų šventa

tizuoja 
draugijai.

Į tą klausi- 
ir atsako: 
priedermė

Buvęs Mexikos tyronas, kauniškius, 
Victoriano Huerta, jau New i bernus ir 
Yorke. Amerikon jisai at
vyko iš Ispanijos — ramiai 
ir be kliudymo iš immigra- 
cijos valdžios.

Revoliucijonieriai Ameri
koj nepageidaujami. Juos 
priima rūsčiai, kartais net 
kliūtis stato ir immigrantų 
kalėjime laiko.

Kas kita Huerta, nors ji
sai yra vienas iš didžiausių 
smalavirių.

ĮDOMUS LAIŠKAS.
“Naujienos” [ 

laišką tūles E. Juškienės, I 
lietuvės liuteronės iš Nau
miesčio valsčiaus, Raseinių 
pavieto, kuriame ta žmona 

Atsiminkite: katalikų ku-:gailiai skundžiasi ant savo
A. Janusas pasakė, kaimynų žemaičių:

“Mūsų šventa 
šelpti lietuvius suvalkiečius, 

ne kaizerioo
ne Vilniaus mu

lus...”

nigas 
jog Vilniaus mulus ir kaize
rio bernus (Prūsų lietuvius) 
šelpti nereikia.

Ir komentarų nereikia!
Nemanykite, kad pana- 

našųs egzemplioriai reteny
bė. Tai paprastas kunigo 
tipas.

apie dalykus. Jie bile kuo 
nesidžiaugia, bile ko neide
alizuoja, bile ko nepriima už 
teisybę. Jų pasisavintosios

patalpino idėjos, žinojimai, nuomonės
rymo ant gilaus apsvarsty
mo, ant patyrimų. Todėl 
retai galima yra atrasti jų 
supratimą esant klaidingu. 
Savo senuosius persitikrini
mus tokie žmonės neaplei
džia greitai: jie atydžiai tė- 
mija, ar išlaiko kritiką. To-

“Lietuvos” lapelis pasako
ja, kad “Laisvė” būk tai pa
sakiusi, jog Bernardas 
Montvidas prigulėjęs prie 
socijalistų.

Olszewskio slūžauninkai 
iš nykščio išsilaužė tą pra
nešimą.

Niekuomet nieko pana
šaus “Laisvėje” nebuvo ra
šyta.

Suskretęs Baltimorės a- 
narchistuojančių sindikalis- 
tų “organas” įprastu na- 
chališkumu tvirtina, kad 
“Laisvės” korespondentas 
Kregždžiunas — esąs tai P. 
Grinius.

Paprastai knisinėties to
kiuose dalykuose yra nešva
rus laikraštinis paprotys. 
Nesvarbu kas yra Kregž
džiunas, bet svarbu, ką jis 
rašo.

Čia jau galime pasakyti, 
kad Kregždžiunas nėra tai 
Grinius.

PAVASARIS LIETUVOJ.
Nukris lapeliai — atžels 

ir kiti...
l’aip, sužaliuos pievos ir 

girios, bet tie, kurie žuvo, 
nebesikels jau iš kapų, o tie, 
kurie dar gyvi, taip-pat y- 
ra kandidatais į kapus

NEPATOGUMAI SIUN
ČIANT AUKAS Į 

LIETUVĄ.
Lietuvių Mokslo Draugi

jos valdyba pranešė, jog pir
mutinė auka Lietuvos Šelpi
mo Fondo esanti gauta ir 
paskirta Prūsų Lietuvių 
Globos draugijai.

Ponas J. Basanavičius, 
pranešdamas tai, “išreiškia 
norą ir toliaus tarpininkauti 
aukų išdalinime tarp nuken
tėjusių lietuvių”.

“Keleivis”, dėdamas savo 
komentarų prie to praneši
mo, daro galutiną išvedimą, 
jog dabartės su aukų siun
tinėjimu į Lietuvą visa kas 
gerai ir “naujų kelių au
koms siųsti jieškoti visai ne
reikia. Pasirodo, kad tas 
kelias, kurį pasirinko visuo
tinas Amerikos lietuvių su
važiavimas yra geriausias ir 
ištikimiausias”. v.

Šiaip ar taip, mums betgi, padus tėvynės” 
aukų siuntinėjimo reikalas jus įtaria durniais, 
visai dar neišrodo taip aiš-i “Tėvynės” . 
kus.

Gerai dar, kad šiuo žygiu 
Mokslo dr-jos valdyba pa
skyrė tą auką Prūsų Lietu
vių Globos dr-jai. O juk ji 
(galėjo ją paskirti ir anai pa
garsėjusiai kuniginei šelpi
mo draugijai! Kas tada

“Karė šiai apielinkei nuo
stolių nepadarė. Bet, my
limas mano Petreliau, mums kie žmonės nepuldinėja šen 
jau labai įgrįso Užlaukyj ir ten, nesimato jokio ša- 
begyventi. Dabar nieko ne- kar-makar jų prote. Į jų 
galima daryt, bet po karės idėjas verta yra tėmyt, nors 
manau viską parduoti ir į pradžioj ar pabaigoj ir klai- 
Ameriką pas tave važiuoti ydingomis jos gali išrėdyti, 
dėlto, kad žemaičiai, buvę;Jų veikimas dėl savo: idėjų 
geriausi mūsų draugai, da- turi sužadinti mumyse 
bar pasidarė už nelabuosius žingeidumą. Jų veikime 
piktesni. Pas mus daug vi-' matosi persitikrinimas, pa
sai nekaltų žmonių į Sibirą sišventimas, rimtumas.

Visai kitaip yra su mūsų

simą, persitikrinimus ir re
mia juos jų šokinėjimuose.

Jeigu tokie Sirvydai ir ki
ti tautininkai spjaudo ir 
purvais drabsto į tą, už ką 
vakar galvą guldė; jeigu jie 
tai išbėgo iš kokio liogerioir 
kovoja prieš jį, tai vėl su
grįžta ir gerinosi, dirba 
tuomet kįla klausimas “Ar 
jie nespjaudys ant to rytoj, 
ką šiandien šventu pripažįs
ta?” Reikia tikėtis, jie nė
ra tikri, ką daro; jie gali 
būt lengvai išvilioti į prie
šingą pusę. Ir ar daug 
lengvatikių da gali rastis, 
kurie tikėtų, jog mūsų tau
tininkai dirba rimtą ir pas
tovų darbą? Reikia naudo
ti pusėtinai rudžio, kad įgi
jus tokį pasitikėjimą.

K. Stulpinas.

'jį pagerinti ir turi viską už 
gerą imti, padaro iš žmo
gaus tvarinį, kuris tik rū
pinasi apie savo gyvasties 
palaikymą ir yra pilnai už
ganėdintas savo gyvenimu. 
Kuomet susiduria bd gyve
nimo negerumais, tai jis už
simerkia ir nuduoda nema
tančiu jų. Tokių žmonių 
idealu lieka paprastas gyvu
liško gyvenimo 
ir snaudimas

Lenkai gavo “au
tonomiją”.

išvarė vis dėl žemaičių lie- Visai kitaip yra su mūsų 
žuvių. Apskundžia jie ką lietuviškais tautininkais A- 
yyriausybei, o toji visus ir merikoj. Jie lig suerzinti 
išgabena”. > [gaideliai šokinėja šen ir

Tai taip elgiasi sufanati-[ten, protauja vieną pavasarį 
zuoti katalikai su savo kai-[vienaip, kitą kitaip , vieną 
mynais lietusiais, kurie yra sykį, rodos, gatavi užsimuš-
liuteronų tikėjimo. ti už vienas idėjas, o kitą sy

kį taip pat elgiasi kovoj 
prieš jas. Jau vien tik jų 
tokis šakarmakariškumas 
turėtų duot supratimą pu-

jie 
au-

Daleiskimėj kad visas 
knygas galima vesti tik ru
sų kalba. Tuomet visą pa
triotizmą šuo ant uodegos 
nusineša. Jeigu neduoti šu
niui nusinešti ant galo uo
degos patriotizmą, tuomet 
prisieina viską atlikti dvie
jose kalbose.

Dar vienas dalykas — tai 
davimas žydams, gyvenan
tiems Lenkijoj, tūlų teisių. 
Čia rusų valdžios irgi per- siganėdinimo 
matyta. Suteikdama žy
dams tokias Teises, valdžiai 
greičiau sukels tarp lenkų 
patriotų ant žydų neapy
kantą. Dabar žydams po
gromus daro tik tikrieji ru
sai, o tuomet gali jiems pa
dėti ir tikrieji lenkai. Juk;
lenkų patriotizmas nei kiek turi skursti "ir vargti. Tolcis 
nemažesnis, o gal dar ir di-'gyvenimo supratimas ■ yra 
dėsnis, už rusų. vadinamas pesimistišku ir

Teisingos autonomijos nei nuo jo paeinantis mokini- 
viena tautelė, gyvenanti mas apie gyvenimo suprati- 
po caro globa, negavo ir ne-.mą—pesimizmas. Pesimiz-'
gaus. Jeigu caras duos au- rnas mokina, kad gyvenime 
tonomiją, tai tokią, kokia nieko gero nėra, o vien tik 
bus jam naudinga, o ne skausmas. Tokį supratimą 
žmonėms. Žmonės gi gali apie gyvenimą atsiekia tik- 
sau naudingą autonomiją tai tokie žmonės, kurie paki- 
negauti, bet iškovoti. lę ant tiek augšto kultūrinio

V. P. laipsnio, kad jau nebeužsi- 
.---- ~ ~ ~ ganėdina vien gyvulišku gy-
1/ * i • v. - yęnimu ir reikalauja netikKaip turime žiūre-; _ j ,

ti į gyvenimą?

negauti, bet iškovoti.

smagumas 
amžiname už- 
aklame mie-

mokinimas:Neveikimo
Kiti kaip tik priešingai mo
kina. Kuomet vieni tvirtina, 
kad gyvenimas yra geras, 
tuomet kiti,taip-pat jau gar
siai tvirtina, kad gyveni
mas yra blogas, nes žmogus

TEISINGA PASTABA.
“Tėvynės” N. 9 tilpo labai1 

supažindinsiu ir “Laisves” oH^A’o i Y,,
skaitytojus.

Tūlas korespondentas iš 
Baltimorės nurodė į tūlą Č., ’ 
i .v , . c . v I V UllMcltO 1 IIIkaipo į žmogų, kuns .pries; nuveikt ^egal;ma. 
kelis metus buvo labai jzy- ’ lai § į
miu bedieviu, o dabar tasai t - - - -
vyras anot korespondento, I pat*raukt prie rimto jyarbo 
yra kai sciausias katalikas ^uos «biozr)US’^ bet viskas 
u keikia bedievius. Net ir nueįna ant nieko. Daleiski- 

skaityto-,me> buvo organizuota laik-
I raštininkų draugija, liko su
šauktas į Brooklyną bepar- 
tyviškas seimas, daryta ir 
daugiau bandymų, ir vis 
mūsų tautininkai perkeičia 
savo prisižadčjimus ir min
tis net už kelių dienų po at
sitikimo. Socijalistams ir

atydos į tų žmonių darbą ir 
nepastovias idėjas. Jų gal
vose laksto vėjai, o su vėja
vaikiais jokio rimto darbo 

. Ant ne- 
miu bedieviu, o dabar tasai ^‘p^^daro "bandymus

” red. duoda se
kantį prierašą prie tos ko- 
resp.: “...bet jei kas virsta 
vienokių ar kitokių pažiūrų 
vien dėl biznio, kaip tai kar
tais pasitaiko, kad ir laisvių 
laisviausias žmogus prisira-
so prie parapijos ir eina iš- visiems rimtesniems lietu- 
pažinties, visai netikėdamas viams vertėtų sykį ant vi- 
i bažnyčią, į dievą, ir į baž-: saidos atsisakyt turėt nors 

Vis tik tai neužginčijamas [nyčios apeigas, tai toksai kokį bendrą reikalą su tais
ia nuiiuiiui Vaio i nauuo, i - i r o

Vilniaus lietuvių spauda ^^kuvę?
prisiartinant mwasarf'faktas’ ka(i Lietuvos visuo-j žmogus yra’ vertas didžiau- vėjavaikiais".
“Viltis” (N. 52) susirūpi-Įmre?^ nuo k?_" Mums Yra geriausis fak-
nusi prisiartinančiu pavo jmyĮ • 4-ol->zici 1 n i V i

rės šelpimo reikale suskilo tas veidmainys ir visi, kas įas ap|G mūsų tautininkų
•ui** kol žiema tebesilaiko sri°vėniis. Todėl . jokios draugauja su tokiais, patįs vėjavaikiškumą jau ir iš to,
-- dar nieko bet tegu pašil- yirspartyviškos įstaigos, virsta veidmainiais ir zmo- kad netoli visi jų yra pabė_
do pavasaris ir šiltos saulu-ik.aiP tai bT\lV0 ^anyta visuo- nemis be pamatinių dvasios geliai iš visokių veikimo dir-
tės’spinduliai atgaivins nc>-'tiname Brooklyno seime, įsitikrinimų” 
tik gamtos numarintąjį gra- s*uomi tarpu Lietuvoje ne-| a pastaba 
žumą, ne tik žoleles ir žie- ra-

. vonų ir laiks nuo laiko vėl į 
ne į antakį, juos grįžta. Jeigu męs me-

nix 4.1C Mokslo Draugijos vai- bet stačiai į akį duria po- tame arba tikėjimą, arba so
delius bet ir baisius pūvan- ctyba> Pr*e dabartinių santi- nams Liutkauskams, Širvy-'nasjas pažvalgas politikoj, 
čių lavonų miazmus ir be abejo, yra įtraukta dams ir kitiems jų drau-1 moksle ar kur kitur, męs tu- 
drauge su atgijusiais vabz- tų griovių kovon. Todėl tai gams. Kas nežino, kad pries rime drutus pamatus da.ro- 
džių ir muselių milijardais idealizuoti ją, kaipo viiš- kelis^ metus minėti ponai dymui musų buvusio klai-
paskries po orą įvairių bak
terijų milijardai, skelbdami 
nemažiau gausią mirties 
pjūtę, kaip kruvinuose mū
šių laukuose”.

Kitas to paties laikraščio 
rašytojas nurodo, kaip men
kai teturime knygelių, ku
riose žmonės galėtų sau 
pasisemti reikalingų hygie
nes žinių.

Jeigu žmonių apsišvieti
mo, susipratimo ir savaran
kumo laipsnis būtų didesnis, 
tuomet ir su prisiartinančiu 
ligų pavojum kova būtų, 
daug lengvesnė.

Ot čia ir pasirodo, kokią 
baisią nuoskaudą teikė žmo
nėms mūsų kunigija, kuriai 
taip rūpėjo palaikyti žmo
nėse įvairius šidlavinius bur
tus. Jeigu ne tas niektikė- 
jimas į “dievo mediciną” ir 
jos stebuklingą pagelbą, tai 
Lietuvos žmonės turėtų 
šiandien bent elementarišką 
žinojimą, kaip pasitikti to-

partyvišką, ’ męs negalime, keikė kunigus, bažnyčias ir bingumo. Męs į tą patį klai- 
Mums žinoma,, jog vyriausi dievus. Ponas Liutkauskas, idingumą jau negrįžšime.Bet 
Mokslo Draugijos valdybos sakydamas prakalbą Water-'paimkime tokį didžiausį 
šulai dūšia ir kūnu atsidavę būry, rankas.iškėlęs.į viršų, ‘ tautininkų stulpą, kokiu y-

Mums žinoma,

dievus irklerikalų draugijai. Štai niekino tikėjimą, 
kodėl mums darosi nejauku, kapucino mokslą. Dabar tas 
kada ta valdyba siūlosi į 
tarpininkus.

Kada visuotinas seimas 
užgyrė Mokslo Draugiją, 
kaipo aukų dalintoją, tai ji- __________
sai manė, kad Mokslo dr-ja savo idėjos (jei jis tik turi virsta" į socijalrevoliucijo- 
išrinks tam tikras komisijas kokią nors idėją?) priešus nierių, toliau net į anarchis- 
ir josios tvarkys šelpimo socijalistus, kaip kad yra tą tą, o galų gale ir vėl grįžta

ra dabar Sirvydas. Jis lie
ka bedieviu, paskui karštu 
tautininku ir deklamuoja 
“Litvomanus”, toliau atkrei
pia savo protą prieš tikėji
mą ir tautizmą. Susibara

ponas eina į bažnyčią ir 
meldžiasi, draugauja su ku
nigais tik dėl biznio ir da
bar jis, sakydamas prakal- c ______ t
bas, niekina kuolabiausia1 suc drg7 Baltrušaičiu ir iš-

darbą. Bet pasirodo, kad 
Mokslo Draugija tuo neuž
siima. Tai aišku ir iš p. J. 
Basanavičiaus laiško. O ši
tokiame atsitikime ir rolė 
M. D., kaipo aukų dalinto
jos, nupuola.

Besilieka formališkas tar
pininkavimas, bet, žinant 
tiesų kelią, tarpininkų ne
bereikia.

Tas tiesus kelias veda mus
ne į Mokslo dr-jos komitetą, menų elgimąsi ir pagal tą 
bet į Gydymo ir Maitinimo duotų jiems tinkamą užmo

padaręs New Haven, Conn. prie tautystės, tikėjimo ir 
Ką pasakiau apie p.L.,tą pa- kitų savo seniau paniekin- 
tį galima, kartoti ir apie tų idealų. Menkiausia prie- 
Širvydą, ir jų draugus. Vi-Rastis jį maino: ypatiški sau
siem viršminėtiem “Tėvy- 'sibarimai, knygutės, darbas 
nes” pastaba atsako pilnai, 
ir joki komentarai nereika-

Tik vienas, kas lieka pa
sakyti, tai tas, kad mūsų 
žmonės, turėtų išmokti tei
singai apkainuoti tokių as-

ir kitkas. Bet Sirvydas nė
ra išėmimas. Šliupas, Rač
kauskas, Balutis ir kiti tau
tiečių stulpai jau yra mainę 
kailį po kelis sykius ir vėl 
grįžta į senąsias vėžias. lįs 
to matos, kad jų smegenyse 
yra betvarkė arba jie už po
ziciją, už garbę ir žemaitiš-UUJ llllcį, Kaip PdblUlKUl LU-jUCU £ VIJUJ'lllV 11 ivicllV1111111V uuuvu jicmo uxxxxxcxxxxc£ u/juiv (ZilVIJ<į, U 6 įįa.1 Uę II Z/CllldlUlb” 

kias baisias viešnias, kaip dr-ją, ir į Prūsų Lietuvių kestį už jų sąžinės prostitu- . kos putros kaušą sutinka 
maras ir. cholera. [Globos draugiją. Progresy-|cija. Vincas Beržinis, keisti savo idėjas, protą. OVincas Beržinis, keisti savo idėjas, protą. O

nu- 
tei-

maisto ir pastogės, bet ir 
smagumų, pavidale gražaus 
ir malonaus gyvenimo ir tei
singų sątikių su savo kai- 

Kiekvienas iš mūsų nusi- mynais. Kuomet žmogus 
skundžiame, kad “mūsų gy-1 atsiekti pageidaujamo sma- 
venimas blogas”; kiekvienas gaus gyvenimo negali, tuo- 
iš mūs kalbame apie “gyve- met jis pradeda žiūrėti į jį, 
rimo” geras ar blogas ypa- kaipo į gyvenimą, kuris ne- 
tybės. Visai mažai, vienok, duoda jam progos atsiekti 
pamąstome, kas yra tas gy- jo idealo, kuris kiekvieną jo 
venimas ir kaip ištikrųjų pasistengimą sulaužo, jo pa
turėtume į jį žiūrėti. Mūsų geidavimą malonaus gyveni- 
tikslas šiame straipsnyje su- mo išblaško. Gyvenimas lie- 
sipažinti su skirtingais bū- ka tik surašu nepasisekimų, 
dais žiūrėjimo į gyvenimą. iš įgytu patirimų pesimiz- 
Žodis ir apie gyvenimo reik- mas pradeda mokinti, kad 
šmę. Žodį “gyvenimas” gyvenimas yra blogas ir 
čion vartojame prasmėje žmogus neturi pajiegos pa- 
aplinkybių ir sąlygų, kurio-1 gerinti jo. Pesimistas, at- 
se žmogus įgija . ir pralei-1jausdamas gyvenimo sunke- 
džia savo gyvenimą. nybės ir negalėdamas jąs

Į gyvenimą galima žiūrė-'pergalėti, pradeda žiūrėti į 
ti iš trijų skirtingų atžvil- gyvenimą, kaipo į kentėji- 
gių. . Kiekvienas iš tųjų at- ma jr atlyginimui tų skaus- 
žyilgių, teisingiau — supra- ,mų> kuriuos jis nukenčia, 
timų gyvenimo, yra išvys- išsisvajoja sau naują gyve

nimą, kuris bus įgytas po 
mirčiai. Galop, žmogus lie
ka visai bepajiegis, negalin
tis niekuomi pagerinti gy
venimą ir turintis pasiduoti 
aklam likimui, rankas ant 
krutinės sudėjęs. Pesimis
to idealu liMka — kentėti 
šiame gyvenime, nuolankiai 
pakenčiant visus vargus, 
kad būsiančiame po mirties 
gyvenime būtų galima at
siekt pageidaujamąjį smagų 
ir laimingą gyvenimą, arba, 
tie kurie netiki į pomirtinį 
gyvenimą, tai išeigą iš gy
venimo skausmų randa sau- 
žudystėje. Pesimizmas tad 
iš žmogaus sutveria nevei
kiantį tvarinį, kuris nors ir 
neužsiganėdina gyvenimu, 
bet neranda išeigos iš jo.

(Pabaiga bus).

Prasidėjus Europos ka
rėm, rusų valdžia griebėsi 
gudrybių: ji tuojaus paža
dėjo lenkams autonomiją, o 
žydams lygias teises.' Ir 
kasgi iš to išėjo? Lenkai 
patriotai pradėjo šaukti 
“ura!”, pradėjo organizuoti 
lenkų kareivių pulkus ir sių
sti ant karės lauko. Pi
jo jau pienuoti, kaip 
tvarkysis, kuomet gaus 
tonomiją.

Dauguma žydų irgi 
džiugo, kad gaus lygias
sės, galės liuesai nuvažiuoti 
į Petrogradą arba į Maskvą 
ir ten varyti gešeftą.

Suprantama, susipratę 
lenkų ir žydų darbininkai 
netikėjo į tas caro malony
bes, bet džiaugėsi tie, kurie 
visuomet apsvaigę patriotiš
ka dvasia.

Bet caro valdžia, nesisku
bina savo pažadų išpildyti 
ir patriotai pradeda neri
mauti, pradeda dejuoti ir 
net abejoti, ar tik jų neap
gavo. Ir štai išgirsta jų 
tą abejojimą caro valdžia ir 
kad nuraminus patriotų 
dvasią, duoda jiems “auto
nomiją”.

Tik klausykite, kaip ta 
autonomija skamba:

Lenkijoj įvesta miestų sa- 
vyvaldos sistema tokia pat, 
kaip ir visoj Rusijoj.

Kalbos klausimas išrištas 
sekančiai: visi susirašinėji
mai su Petrogradu, taipgi 
su visuomeniškom įstaigom 
ir pašalinėm ypatom už 
Lenkijos rybų turi būt rusų 
kalba.

Visokie oficiališki plaka
tai, pranešimai turi būt 
spausdinami rusų ir lenkų 
kalbomis. ‘Visuose miesto 
valdybų posėdžiuose ir kito
kiuose susirinkimuose gali
ma kalbėti lenkų kalba, bet 
jeigu nors vienas narys pa
reikalautų, kad ta kalba tu
ri būti išversta rusiškai, 
tuomet pirmininkas privalo 
visą kalbą perpasakoti rusų 
kalba. Visi posėdžių proto
kolai ir kitos knygos turi 
būt vedamos rusų ir lenkų 
kalbom.

Lenkijos žydams irgi su
teikta “teisės”: jie gali būti 
renkami į miestų valdybas 
dėl savystovio miestų tvar
kymo.

Na, ar nepuiki “autono
mija?” Ar už tokią “auto
nomiją” negalima patrio
tam šaukti “ura!” ir tverti 
lenkiškus pulkus? Ar tiem 
lenkiškiem pulkam neverta 
savo galvas paguldyti ant 
karės lauko?

Ir kokia žmonėms nauda 
iš tokios “autonomijos?” 
Ka liaudis iš to pelnys?

Visų pirmiausia, tai pasi
didina visur dvigubai darbo. 
Iki šiol visos knygos, visi do
kumentai buvo vedami vie- kuri mo 
na kalba, o dabar reikia ve- at$i 
~ti dviejose kalbose. riKąu 
pirmiau atlikdavo vienas mas, nupiešdamas viską ge-

Iš įgytų patirimų pesimiz-

tęs tam tikrą mokinimą, 
kaip męs gyvenimą turime 
suprasti ir kokia mūsų pa
reiga turi būti linkui gyve
nimo. Kaipo mąstantiems 
žmonėms mums neprošalį 
bus šiek-tiek patirti apie 
tuos gyvenimo supratimus, 
idant patįs galėtume žinoti, 
kaip žiūrėti į gyvenimą.

Užsigančdinimo mokini
mas: Vieni sako, kad gy
venimas yra geras, kad vi
sos gyvenimo sąlygos yra 
taip sutvarkytos, kad geriau 
net negali būti. Tokis gy
venimo supratimas yra va
dinamas optimistišku ir nuo 
jo paeinantis mokinimas a- 
pie gyvenimą—optimizmas. 
Optimizmas mokina, kad 
gyvenime męs nieko blogo 
neturime jieškoti, nes jame 
diskas yra geriausiai su
tvarkyta ir męs tik turime 
naudoties tuoju gyvenimu. ----- ■-------- -- ——...... --■■■ ■ =
Tokį supratimą apie gyveni- KIEK MOKYTOJŲ ŽUVO? 
mą turi visi ant žemo pro-| Sulyg pranešimo Leipzigo 
tiško išsivystimo laipsnio e- laikraščio “Lehrer-Zeitung” 
santi žmonės. Tame laips- Jjgšiol žuvo 3343 Vokietijos 
nyje esantis žmogus pilnai mokytojai.
užsiganėdina gyvenimu, jei
gu jis tik gali surasti sau 
maistą ir pastogę, kad už
ganėdinus alkį ir

mu, kad jis turi progą, nau- 
dojanties juomi, patsai gy
venti. Dėl jo gyvenimas 
yra geras, malonus. Pana
šiai gyvenimą supranta ir 
visi žvėris, kurie irgi užsi
ganėdina maistu ir šiokia- 
tokia prieglauda nuo gam
tos žiaurumų.

Bet mums yra da svarbe
snė toji optimizmo dalis, 

_..jb‘na apie žmogaus

VILLA SUMUŠTAS.
Parsidavęs kunigams ir ka-nuviius . Maigam ir na-

frvvpnil Paistams mexikieciu gene
rolas Villa galutinai sumuš
tas ties Celarya.

ŽUVO POVANDENINĖ 
VALTIS.

Vokiečių admiraltija pri
pažįsta, jog žuvo povandeni
nė valtis U-29.

FRANCŪZŲ ATAKOS AT
MUŠTA.

Vokiečiai praneša, jog
mą linkui gyvenimo, francūzų atakos ant St. Mi- 

"Gana blogai, kad optimiz- ’ __ _____hiel atmušta su dideliais dėl 
francūzų nuostoliais.



LAISVE

Kas turi šelpti Lietuvą? įgyvena ir turi iš komiteto 
visą užlaikymą 39000 žmo
nių, be to dar apie- 2000 
žmonių gyvena savo butuo
se, gaudami iš komiteto tik 
piniginės pašelpos (apie 15 

giminės'Lap. dienai). Komitetas turi 
Nedaug įsteigęs vieną internatą in- 

. vidurinių mokyklų 
mokiniams (gyvena 22 mo
kiniai) ir vieną Veiverių sė

VISUR KAPAI...
VARPAI GAUDEKIT

Socijalistai, kurie pripa- lie yra suplėšti nuo bėdinų 
žįsta tarptautiškumą, nie- tautų. Popiežių 
kad nesigiria patrijotizmu, lieka turčiais. r \
savo tėvyne vadina visą pa- prasčiau yra su kardinolais, I .Agentams j,aUie ou^^zmj, 
šaulį, —tie socijalistai ne- antvyskupiais, vyskupais ii’Įy„ie!?? 
begali žiūrėt į Lietuvos kunigais. Jų giminės irgi,k" 
kančias ir deda visas pajie- pralobsta iš dievo garbės i; , . .. ... z .
gas, kad tik kaip ją sušel- patįs dvasiškiai neretai v\niams v(.aPie
pus. Amerikos lietuviai .tūkstančiais skaitliuoja 
socijalistai jau surinko ke- po mirties tie turtai lieka’ 
lėtą tūkstančių dolerių Lie- bankams arba gaspadinėms.' 
tuvos šelpimui ir tų pinigų Ištraukę iš bėdinų vaikų 
nepaduos jokiems kitiems burnos gardesnį kąsnį 
tikslams Suvartot, kaip tik leisdami 
sušelpimui nuo karės nuken
tėjusiųjų.

Kad’ saulė skaisčiai iš augštybių švietė, 
Kada artojai rengėsi valyt laukus, 
O sodai, girios į pavėsį kvietė
Kas vieną, kam yr brangus atsilsys saldus,

--------------—_------ -—v ----------------------
“Tegul gyvuoja laisvos visos tautos,
“Tegul gyvuoj’ brolybė, meilė tarp žmonių, 
“Šalin karai! Brangiausios krito aukos — 
“Nesubyrė retežiai priespaudą sunkių !”

Sofija, Bulgarija. Petras Keleivis.

ir

vos šelpimui atskait į r 
tos, kad netoli vien tik d 
bininkai žmones tuk: 
Kiekvieno pareiga yra 
daryt, jei matome, jo£ 
niekas kitas nesušelps, 
aš noriu paklaust: “Ka: 
retų Lietuvą šelpti š 
kritiškame momente?” 
sakymas lengvus, jei

į'ri70 žm.), 3 butus mažiems 
i vaikams. Tain-pat dabar ko- 
■ motetas pasiuntė tam-tikrus 
I būrius į. Trakti pav.

, ne-i
i gydytis sergančią 

moterį ir kitokiais budais 
surinkę eibes pinigų, jie ne-j 
b“Žino, kur juos bedėt, to-1 
dėl perka deimantines akis 
panelėms švenčiausioms,! v - Y-
auksinius kielikus vynui rasyta Žiežmariuose, Jezne 
gert, auksines duris į pjtd-1Duisun^ziuose ir 
■ ius, deimantais žvilgančius'Lėse 1200 žmonių 
• ubus, vainikus ir vėliavas 
/.tat o debesius 
•3/.<iyctas ir 

Ąt-p-rnonGių turtą 
t;i- mislam.

Tautų tad’ sūnus vertė tvertis ginklų, 
Tėvus išplėšę, iš šeimynų grud’ ugnin, 
Kad jie naujus kelius vargų pramintų — 
Po “medalį” žade jiems duoti atmintin!

Bari tas Kaunis.

RAUDA.
(Iš “L. Žinių”).

♦

tu- i siekiančias 
mėto bėdinu 
visokiem iš-

kame 
jie šelpia vietoje pabėgėlius 
suvalkiečius, o pirmajai pro
gai pasitaikius tie būriai 
stengsis persikelti Suvalkų 
9Tib. ir ūmai šelpti nukentė
jusius dėl karo.

Suvalkiečių pabėgėlių su-

Tada kanuolės ėmė smarkiai griauti, 
Drebėjo žemė, ginklai sučerškė žiariai, 
Ir žmonės griebės vienas kitą pjauti...
Vaito jims, keiksmas, verksmas pylės kaip 

[kraujai.

— Vai, baltasis, vai, beržuti, 
Kam man jaunai reikia žūti !...-

Ar jaunystės nemylėjau

LAIVAKORTES
i LIETUVĄ ATPIGO

New York - Petrograd (Peter
burgas — be mainymo laivo) 
tik ........................ .......... $42.50

Parduodame laivakartes iš 
Lietuvos ant laivų, kurie plau
kia tiesiog j New York, nekliu
dant karęs užimtų marių. Tai- 
gi kelias visai saugus.

SIUNČIAME ... .
LIETUVĄ “pigiausiomis kaino
mis. Imame pilnų atsakomybę. 
Pri ! atome kvitų su parašu ap- 
tui

PINIGUS l

Imame pilną atsakomybę.

j. io.

(ENTRAL
M \NiTACEURING DISTRICT

1112 \V.35lh Street, Chicago. III.

i Valdžioj* prižiūrima? bankas). 
Jo turtas y ra suvirs S'!,500,000.

K -L it<~s račių ar ypatiškai. 
Visokia* žiru.s malonini su-

Kaip dalgis kviečius kirto kulkos vyrus, 
xAudra nuožmiausia siautė tarp eilių pulkų, 
Granatos ardė žemę, draskė gyvus, 
O miestuos, sodžiuos riogso likučiai namų. I

DžiaugėJiems 
duodamos pinigų pašelpos.

Vienas komiteto' įgalioti
nis išvažiavo į Di’uskin įn

ikus, Merkinę, Alovę ir Pa- 
jprienę patirti vietose apie 
!>abėeėlia evvenima ir

» ašei grėbiant šieną' 
u dainą gi-y n o plieno?...

TAI \ RA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS

Neteko motinos sūnų mieliausiu,
Maži vaikai neberegės savų tėvų, 
Nes'girdės boselių jiems brangiausių: 

jų ant sutremtų laukų!
su-dvasiški ja

meilę. Da-skelbia artimo 
bar jai yra proga pasirodyt,

Lietuva per keletą amžiii 
mokėjo dideles duokles Ry
mu i. Popiežiaus agentai nes 
suplėšdavo tūkstančius rub-.tautų, 
liti kas metai net iš menku:-padėjime v _ t • i • •
parapijų. Nėra i 
kuris nebūtų išmokėję. __ .
gelį rublių tik dešimtinę ati- joms sugrąžinti 
duodant laike . kalėdojimo. 
Kunigai stato 5 rublių vertą

ra n dasi baisiausiam
Netik meile jiis nivmvų j-. -

ūkininko, fan pasirodyt, o yra skoh- >^uno i. 
■ėjos pati-.ninku tu tautu. Ji turėt'.’. !a A-, _ .

' ' ' ‘ dali ;m’ose. b.ur'buvusu

teikti, labiau i eikalingiems 
laikinės pašelpos. Organi
zatorium pašelpos Suvalkų 
gub. pabėgėliams Panemu
nės pavietuose (Vilniaus, 

Suvalkų gub.) v-

i nors 
nuo jų suplėštų pinigų, j( 
bent klek žmoniškumo turi. 
Popiežiaus valdžia turėtų ir

lių prie vargonų pataisymo 
ar ko kito ir užkrauja ant 
visti parapijos ūkininkų ir 
net darbininkų po rublį ar 
du. Tokiu būdu jie suren
ka tūkstančius rublių, nu
perka dvarukus savo sese- . _ _ 
rim, broliam į gaspadinėm. taip lengva. Ji galėtų pa- 
Bet tokios vagystės eina į.aukauti keletą deimantų iš 
kunigu kišenių. Vienok Į savo įvairių katedrų, galėtų 
kiekvienas 1__ l_.._ , _ , .
niginis popiežiaus agentas; stovi bažnyčiose lietuvių pi- 
tulą dalį savo grobio jis tu-pnKa^s nupirktas. Ų* ’ ’ _ 
ri pasiųsti viršesniam nren-’hi
tu i - vyskupui, tas augščiau nyčia turi daugiau, negu 
iki popiežiaus. Pinigai, mo- reketu sušel.pimui nuo ka
tamieji už mišias, šliubus,1 uės nukentėjusiųjų. Ji tu- 
šermenis ir kitką nevisi eina',daug klioštorių, daug pel- 
į kunigo mašną: dalis jų 1 ningu žemių ir-kitokio tur
ki iuva viršesniem agentam to, tikinčių žmonių pinigais 
(vyskupam, kardinolam) ir,nupirkto.
pačiam kompanijos viršinin-' Bet dvasiškija nieko ne- 
kui - popiežiui. Kadangi skiria badaujantiems ir ša- 
lietuvių skaitoma apie 3 mi- lantiems žmonėms. Tar- 
lijonus, tad lai nuo kiekvie- turn ji nejaučia. Betf link 
no dvasiškija gauna tik po 1 savo turto ji labai jautri, 
rublį kas metai — ir tai bus 
3 milijonai rublių. Nuo 
kiekviena suaugusio ji ati
ma nemažiau dešimtinės pa
vidale, nuo kūdikių tenka 
jai už krikštus, nuo junuo-,

— Y 1 • 1 • • I
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sų už šermenis. Netoli kiek- tingo ką paima, o tas, kuris 

darbininkėlis perka bent po nį atima 
vienrs ar kelias mišias kas' 
meta». meta kas sykis po ke
letą kapeikų į torielką per 
koiektas. Jei suskaitliuot 
visus mažmožius ir pripa
žint, jog lietuvių yra bent 3 
milijonai, tai Lietuvos ir A- 
merikos lietuviški kunigai 
surenka nuo lietuvių apie 10 
milijonų rublių kas metai. 
'Tai yra milžiniška suma, o 
mažu ji yra kur kas dides
nė. Iš tos sumos apie pusė 
milijono ar daugiau, reikia 
tikėtis, nukrinta į begalinę 
popiežiaus mašną. Lietuvių 
kruvinais uždirbtais rub
liais ir doleriais prisipildo ir

Skrajoja- 
darbuojasi 

ojo Alvite gydymo ir 
maitinimo punkto nariai 
ady. J. Brazaitis, p-le E. 

ir advokatas

daugel amžių ką daila išstatė,
mokslas, darbas prakaituots išbūdavo, 

Ką visas sviets kaip šventenybę gerbė — 
Be gailesčio tą griovė, ten liepsna plesnol

įmylėjau, kaip bernelį?...

Aš bernyčio nemylėjau,
Tik radastą glamonėjau,

Lietuvos šelpimui nors ke- Leonavičiūtė
ji Rozenfeluas, be to dar adv.lėtą milijonų paskirti.

turtėų gėdintis, kad dar
bininkai žmonėliai vėl turi 
šelpti savo tėvynę, kada 
jiems yra taip sunku ir ka

klą popiežiaus valdžiai būtų

F. Bugailiškis. į Žiežmarių 
punktą šiomis dienomis iš
važiavo moteris-daktarė.

Ir tarp griuvėsių moters karčiai verkė, 
Tai gėdintos... ar jų maži vaikai kraujuos 
Atšalę guli užmušti, oi, dieve!
O po stulpu senelis kybo... nedejuos....

Tik saulutei giesmes pyniau

Iš tų jūrių, iš juodųjų, 
Iš tų girių mėlynųjų

LIETUVIŲ GLOBA.
' “Lietuvių globa šelpti mū

sų broliams lietuviams be- 
_____ ,_ s Glaisviams iš Prūsų Lietu- 

kunigas yra pi- >apskirti jlalį.to aukso, kuris vos”, kad nors kiek sumaži- 
/ . J • nūs mūsų tautiečių iš M ažo- 

_ "'V i s ol\.i sios Lietuvos vargą Rusi- 
rangenybių katalikų baž- joj, kame lietuvių belaisvių

Nebėr ant svieto to, kas išrokuotu
Širdies didžius skausmus; nelaimių bėga- 

[les;
Nebėr nė dainiaus to, ką išdainuotų
Kraujuos paskendusias aukas- nuožmios 

[karės!

Rūstūs žmonės ėjo-ėjo 
Ir tik keršto ugnį liejo...

Man darželį numarino — 
Gėles kardu išnaikino...

Lietuvi , ar

Kas užsirafcy* 
pas *man« 

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

“Amerikos 
arba knygų ver

gi Tainjsta už $5.00 
gauni iHenra.'• į “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.

esama, yra išsiuntusi du sa
vo delegatu — atstovą P. 
Keinį ir inžinierių Kairį. 
Dabar mums teko sužinoti, 
kad Lietuvių Globa yra ga
vusi iš Varšuvos nuo savo 
delegatu laišku, kame rašo- 
ma, kad jiedu Voroneže be
laisvių neradę, nes nors iš- 
nradžiu pirmos zrmTHos ir 
buvo kai-ku_rie< pasiųstos, 
bet vietos valdžia iškraustė 
juos iš savo gubernijos ir 
pasiuntė.Samaros gub. Čia 
likę tik keletą liguistų ir 
sergančių senukų/^

Bebildamu Voroneže suži
noję, kad tarpu rusų ir vo
kiečiu vyriausybių įvykusi 
sutartis mainyties belais- 

užminkąs,, neretai ir nuo beturčio paskutinį kas- viais. Amerikos konsulas 
i. Katalikiškoji .Maskvoje gavės iš vokiečių 

“ • -’Brija. ynač lietuviškoji.Įnmigu ir instrukeijų vokie- 
priklauso prie tos rūšies. Ji čių valdiniams gabenti. Ma- 
netik neatiduoda nors da- nome, kad visi tekia proga 
lies suplėštojo per amžius panorės pasinaudoti. Jie 
nuo lietuvių turto, o da ati- manoma vežti per Suomiją 
ma ir tą, ką dabar bėdini 
žmonės deda Lietuvos šelpi
mui. Klerikalai sutartyj su Saratavon. 
tautininkais tyčia įsisteigė 
ieva Lietuvos šelpimo fon
dus, į kuriuos gaudo duos- 
nių žmonių, bet dalyko ne- 
permatančių, skatikus, pa
skirtus Lietuvos vargams, ir 
sunaudoja juos ne tiek žmo
nių šelpimui, kiek da dides
niam savo agentūrų 
bažnyčių drutinimui.

visų dvasiškųjų agentų kiše- tuos pinigus jie varo 
niai.

Lietuva yra labai katali-

Kaip tik kokis šūvis užkliū
va jos bažnyčion, tuoj ji rė
kia visa gerkle prieš pasau- 
lę, jog net karės laike jos 
turtas neturi būt kliudomas.

Blogiausios rūšies plėši- 
šliuhus ir nuo vi- kas yra ne tas, ką nuo tur-

Delegatai išvažiavę toliau

Be to Lietuvių Globa yra 
gavusi žinių, kad lietuvių 
koiųisvin esama Samaros, 
Ufos ir Taškento gubernijo
se.

ALUNTA, UKMERGeS P.
Praėjusieji metai pas mus 

buvo Dbai bloei. Rugiai ir 
vasarojus išdžiuvo, todėl 

bizniui reikalingą agitaciją,'dapap daugeliui net duonos 
rem’n savo istaioas ir da la- pristigo. Valsčiaus raštinė-

arba

savo

Lietuva yra labai katali- ’'°Mia savo įstaigas ir da la- pristigo .. .
kiška šalis: ji davėsi engti biau pažaboja j savo jungą jo paskelbta kad valstiečiai

• " '^alkusią ir verkiančią Lie-’g^h uzsirasyti kiek pūdų
visokių grūdų jiems reika
linga yra (jei ūkis didesnis, 
daugiau ir pūdų),kad iš.Ru-

r ' oVe. <• op™rams 
daugelį šimtmečių.
t........ aUZUs neza neatimta,

Der j 
Kas tuvą.

Td< puspročiai gali da no
tą sunaudoja dvasiškija: ji'matyt ir nesuprast dvasiš-

nigus, bet geresnį valgį, žinoto biznipkumo. Ir tik be- 
drabužį ir psšarą. Nors godžiai ir žiaurumai gpli už- 
per prievartą to padaryt ne
gali, bet išvilioja gazdini- dėt 
mn;s nmrnru ir daugini-

Lie- Žinios iš Lietuves

atima nuo lietuvių netik pi-.kijos žiauraus ir neaprube- S1JOS pa*gabenus.zmo-
rašyties. Pas mus gi grū- 

jd.u ishai nabrango. Žmo- 
irės dejuoja, sakydami, kad 
sunkus prasidėjo laikai. Be 
kitij sunkenybių aluntiečiai 
nemaža privargsta, kad 
daktaro arti nebeturi. 

! SnnHai sns’rgus kokiam- 
„ . . - nors žmogeliui daktarą rei-

Suvnlku mb. v^ynmenes - parVežti net iš Anvkš- 
komiteto veikimas. nuvažiavus ir ten

nepri- 
iš kur

jtvlėt jos darbą ir da rn na- 
A. Baisus.

mais dangum.
piežiaus vafdžia nuengė Lie 
tuva pT^pl. sns'dejA s* u j^s 
didelę dalį turto. Lietuviai 
buvo duosnųs savo dvr’s'ški- 
jai, dėdavo ant popiežiaus 
i-nin’G-. Jp Iri+vp nnD’rkimo. 
Dvasiškija turi tuos . « , - . v.
P'”>’’ežiai mirdami palieka komiteto valdyba ikūrė da- prašysi važiuoti. O 
bankuose ir įvairiuose įaeu-(har Vilniuje pabėgėliams!imti tie rubliai? „ 
muose milijonus dolerių, ku-*45 butus. Tuose butuose (Is L. z. .).

VILNIUS.

komiteto veikimas.
Suvalkų gub. visuomenės be 20 rublių daktaro

Kur dingo žmoniški jausmai, kur protas? 
Ar lašas meiles yr kariaujančių širdyj? 
Baisiais lavonais štai apsėtas laukas, 
Kurį da trempė, griovė, svilino ugnyj.

Ir kur lavonai dengė žemės plotus, 
Kur upės kraujo liejos, ten juodi varnai, 
Brilesę žmogienos, kvarksė sau sotus, 
Kada nesigirdėjo mirtini trenksmai.

O ’kur kalnai lavonu nesimato, V f

Ten šaukė garsiai nuolatos: Laimėjom 
[męs” — 

Didžiuns didžiūną sveikina be galo — 
“Tiesa, kareiviai krint’, jų yr pulkai — už- 

[teks”.
Valdonai teisinasi, viens nuo kito 
Atsakomybę stumdo ant akių visų: 
Paklusnus tie tarnai kapitalizmo 
Pasibaisė šešėlio begalės aukų!

Šiaurės didysis meškins, ką lyg šioliai
Lietuvą dusino savam nuožmiam glėbyj, 
Lapelės balseliu prabilo: “Broli,
Aš duosiu laisvę tau, mylėk mane širdyj?”

Gėrybių kalnus žad’ valdonai duoti — 
Laisvės ir viską, ko tik žmonės nor, 
Tautų atstovais stengias jie nuduoti, 
O trempia tiesą jie, slogina kas yr’ dori.

Ir parvedė žmonėms į jųjų gryčią 
Nuožmiausią viešnią — mirtį ir varnų pul- 

[kus, 
Vaišino daug gausiau už brangų svečią, 
Kada tyliai visus mus glamonė dangus.

Didi gamta žmonijai gausiai teikė 
Grožės, gėrybės šaltinius plačius — gilius, 
Per amžius nieks išsemt jų neįstengė, 
Aprūpino ir tolymus vaikų vaikus. >

Už deimantus skaisčiau saulytė šviečia,
Mėnulis žėri iš tarp debesų žilų,
Danguos žvaigždutės žiba, viskas kviečia: 
“Žmogau, prie meiles, atsilsio ir prie darbų!

“Gyvenk, gėrėkis ir mokėk naudotis 
“Gamtos dovanomis ir jos didžia jiega, 
“Tu, gimine žmogaus, bujok — plėtokis, 
“Kol žemė neš tave,žydėk tu,kaip kvietka!”

Bet štai... visur kapai... Varpai gaudėkit!
Žmonėms sušukit: “Jūs, ne dievo tai dar-

... > : [bai!
“O žmonės! šias klaidas neatkartokit, 
“Tegul pražūsta su nelaimėms tie varnai!”

Kur žaliavo žalios rūtos, 
Kur radastų karo būta —

Ten betelkšo vien purvynė, 
Ir žiedai, Iuriuos sumynė...

Vai, dievuli, tu gerasis, 
Kur darželis kitas rasis?....

Galvą jauną kur priglausiu 
. Ir dejuoti ar paliausiu?...

Vai, baltasis, vai beržutis, — 
Tu paguoda, tu saulutė!

LINKĖJIMU.
Aukauju p-lei A. L.

.Gyvendams ant svieto
Ne sau, ne sau, 

Linkėjimus siunčiu
Aš tau, aš tau!

Gyventi man reikia
Dėl tu, dėl tu, v z £ r

Ką mane atstumti

Gamta duoda džiaugsmo 
Visiem, visiem,

O man tiktai skausmą 
Kasdien, kasdien.

Dėl manęs jau nėra 
Vilties, vilties, 

Kad laimės sulaukti
Išties, išties!

Narva.

BALSAS IŠ KARES LAUKO.
Sudiev, tėveliai jūs senieji, 
Jau neb’paguos jumis sūnus.
Sudiev, seneliai jūs žilieji,
Jis nevaduos jūs, bespėkius.

Sudiev, brangiausia tu kvietkcle, 
Tau mylimasis jau negrįžš.

Sudiev, vaikeliai jūs mažieji, 
Tėtušis jūs jau nemyluos;
Sudiev, paukšteliai jūs drabnieji;
Piktasis vargas jūs liūliuos.

Sudiev, broleliai ir seselės,
Pasaulis jum’s nebeatjaus,
Draskys jus, plėšys žmonės-žvėrįs, 
Kol šalta žemė nesuspaus.

Juozas Volas.

37 E.21st St., Bayonne, N. J.

””PARMOS!
Geriausios Farmos!
Pigiai parduodu geriau

sias, gatavas farmas su bu- 
dinkais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
i'arruų, žemė su moliu, juod
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo šerto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. 1 uriu daugybę 
ne iš dirbtos žemės labai ge
ros. Pigiai parduodu ant 
lengviausių išmokėjimų. Že
mė atsakančiai ’ gera, di
džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Kolionijoj, kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies
to Scottville, Mason County, 
Michigan, kuris yra turtin
giausiu farmerių miestu 
state Mich. Viduryje der
lingiausių ir gražiausių lau
kų, lygų keliai, gerai žvira-' 
voti plentai, upės ir ežerai 
pilni žuvies ir Scottville yra 
visas vigadas farmeriams.

kit komnanijų ir jų agentų, 
kurie vilioja žmonės, kad 
pirktų smėli nūs ir pūstynes, 
ant kurių žmogui yra var
gingas gyvenimas 
žiu 
j Scottville, Mich, 
geriausių žemių

visą am- 
Atvažiuokite pas mane 

Aš turiu 
su moliu, 

juodžemiu ir visokių maišy
tų žemių, geriausio gatunko, 
kokių gali rasti Amerikoj, 
apgyventame, gražiame kra
šte. Nusipirkęs nuo manęs 
žemę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 

ibarot i fermerių. Norinti 
pirkti gerų farmų, rašykite 
tuoj, o gausite žemlapj (ma- 
pa) Lietuviu Kolionijos ir 
Tarnui kataliogą. Adresuok:

's Bank Building 
oHvjllp. Michigan.

N-t»o’ik'to vilties! Jeieii plikas ar 
pl.-v ' r,: Ucnka; tiiksan’ini fan likos 
i?rv<<\tais. Gylvmas PYKAI!

\ Snrcifl’ist. 1Afi.
I>r Cn„ W.. B’lvn..N. Y.

Atsiųskite man adresus »i«ų 
s a' o -ItauKu ir pažmarnų fijyvo 
nautili Amerikoje. tai Rausite 
nuo manos GRAŽIĄ DOVANĄ.

HENRY J. SCHNITZER.
141 Washington St..

New York City.
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Netik, kad niekas iš vo nelaimingų aukų.
Taigi tokius niekšus rel
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Jau išėjo iš spaudos labai
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ti’ nie-
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nr 
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kuiną.
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mergaičių apgavikai visur 
ir visuomet tyčiojasi iš sa-

rus, ypač pirmeiviams.

įbar, 
baigus posėdžių sezonui, po-

Merginos - patarnautojos'privaloJ- Vicn!!s.vai-
1 J 1 į kinas skaitosi pirmeiviu ir

gyvena su svetima pačia.To-

priežasties. Laiko juos pu r-
* . v® • • ®v • 4 • • *’ i'C'anvi a*vij»nKV0> «wj^~vuose, tyčiojasi is jų. Apie žj ūrėsime ir duosime prietelišką rodą, 
žmonišką prižiūrėjimą jau " 
ir kalbos nėra. Išalkę ir

78 akrai geros, 
! mylios mo mit 
ia nuo mokyklos

■WWW: 'USSWl': ’ ■ .v’A-.-.-V-

yra 
paveiksiu:

I

gerinimo darbininl- 
mažai dirbate galite užsimokėti 
kią maŽQ prenumeratą. Siųsdam 

»kit ..-.ip:

LAISVE

Knut Hampsun.

Biskutis Paryžiaus
(Tąsa).

Ji kreipiasi prie manęs ir sako:
— Būkite toks malonus, iš •• 

gatvės ir užmokėkite mano vežėjui.
Aš nei kiek nesėdėjau arčiau jos, kaip 

kiti vyrai, bet ji kreipėsi prie manęs. Aš lū
pas suspaudžiau, įkišau ranką į kišenių, pa
šaukiau tarną ir pasakiau jam: z.

— Eik ir užmokėk šios ponios vežėjui.
Tuom tarpu ištraukiau iš kišeniaus 

dvidešimts frankų ir numečiau ant stalo. 
Moteris žingeidžiai pradėjo į mane žiūrėt’.

Nieko nesakęs vėl pradėjau sklaidyti 
žurnalą, bet labai džiaugiausi, kad tai mo
teriai daviau gerą lekciją. Ji atsisėdo prie 
kito stalo. Tarnas sugrįžta ir atiduoda jai 
likusius pinigus, gauna už patarnavimą 
.franką, paačiuoja ir prasišalina. Likusie
ji pinigai stovi ant stalo.

Įeina jos pažįstamas vyras ir ji tuo
jaus pasišaukia prie savęs. Jiedu patyla 
kalbasi; ji pasakoja apie mano nemandagų

ant

piau užmokėti jos vežėjui, rodo į pinigus, 
kurie guli ant stalo,linguoja galva ir trauko 
pečiais. Žmogus pasišaukia tarną, paduoda 
jam dvidešimts auksinių frankų ir liepia 
man atiduoti. Aš paimu nuo tarno pini
gus ir šaltai, be jokių ceremonijų, įsidedu į 
kišenių.

Bet mano teks šaltumas moterį suner- 
vuoja, ji vėl prieina prie manęs ir nervišku 
balsu sako:

— Ar tamsta gavai savo pinigus?
— Taip, ačiū tamstai, — atsakau aš.
Ji nusisuka nuo manęs ir sako mano 

kaimynui:
— Dalykas tame, kad aš nuo šio pono 

paskolinau dvidešimts frankų. — Paskui 
moteris pradeda ir jam pasakoti apie mano 
nemandagų pasielgimą. Pasirodo, kad ji 
tuomi labai įsižeidė ir pradėjo eiti per res
tauraciją nuo stalelio prie stalelio ir vis 
apie tai pasakoti. Netrukus visas restau- 
ranas pradėjo ūžti, iš visų kampų pasipylė 
šauksmai: “Svetimžemis, svetimžemis!” 
Jie visi užtaria moterį.

Aš nieko negalėjau sakyti, kaip tik su
glaudęs ausis sėdėti ir tylėti. Jeigu aš 
būčiau sumanęs teisintis mokėdamas kokią 
porą desėtkų nelaimingų francūzų kalba 
žodžių, tai tik save bučiau išstatęs ant pa
juokos, o gal dar ir iš restauracijos būtų 
išmetę. Pertai aš ramiai klausiausi, kas 
aplink mane dedasi.

— Laukan jį! — pasigirdo balsas iš 
vieno restauracijos kampo.

— Laukan jį! — Atsiliepė kitam 
kampe,

Aš pasišaukiau tarną ir jam užmokė- 
Užmokėjęs, vėl ramiai atsisėdau ir

Aplin-
jau. 
pradėjau sklaidyti žurnalo lapus, 
kui mane eina karštos kalbos.

Tuom tarpu atsidaro durįs ir įeina po
nas, su kuriuom aš turėjau pažintį. Tai 
buvo daktaras Goldmanas, korespondentas 
“Frankfurter Zeitung”. Jis tuojaus sėda
si prie mano stalelio ir klausia, kas atsiti
ko. Kuomet aš jam paaiškinau, kame da
lykas, tai jis pasakė, kad tai žymi made
moiselle G. N. Paskui jis priėjo prie ma
demoiselle ir, laikydamas rankoj skrybėlę, 
pasakė keliatą žodžių.

Po to visa audra nutyla. Mudu su 
daktaru sėdim ir vyną geriam; aplinkui sė
dintieji pradeda į mane švelniau žiūrėti. 
Tūlas ponas klausia daktaro:

— Kokios tautos tamstos draugas?
Daktaras atsako:
— Rusas.
— Rusas, rusas, — nuskamba per visą 

restauraciją. Aš likau išgelbėtas. Kada 
aš rengiausi išeiti iš restauracijos, tai ma- 
demoislle G. N. padovanojo bukietą gyvų 
gėlių.

Bėgy dviejų savaičių laiko aš labai pa
garsėjau, kaipo rusas. Kur tik aš neužei
davau, visi mane pagerbdavo. Vienoj vie
toj man reikėjo šaudyti. Nors aš visai 
šaudyti nemokėjau ir labai retai pataiky

davau į paženklintą vietą, bet susirinkusie
ji mane gerbė ir skaitė geriausiu šauliu.

* ♦
Žmęnės, kaip vėžiai, stumiasi atgal. 

Kada tai, kritiškoj valandoj, tų žmonių 
pulkvedžiu buvo moteris. Kariumenė se
kė paskui ją ir ji pergalėjo priešą. Ir da
bar juos valdo moteris; ji sėdi augštai ant 
arklio ir viešpatauja ant visų. Arklys pa
sistoja piestu ir traukiasi atgal ir visi trau-

kiasi atgal. Nieko negelbsti paskyrimai 
dovanų už gimdymą kūdikių, bereikalin
gas senatoriaus Beranže triūsas įvesti mo- 
iralybę — ištvirkimas viską pergali. Būna 
perversme, bet su senu supratimu, nėra jo
kio pastovumo, — nieko, o nieko nesigėdi- 
na! Jau laike revoliucijos buvo parodyta 
perversme supratimo. Įstatymais uždrau
sta mirtimi bausti nesčias moteris, ir ne
laimingosios moterįs, ir augšto stono po
nios kalėjimuose ir kalėjimų koridoriuose 
atsiduodavo vyrams, kad tik tapus mo
tinoms. >

Visose karčiamose patarnauja jaunos 
mergaitės. Bet jų svarbiausia pareiga, tai 
stovėti ant gatvių ir vilioti į savo namus BueTios^Aires 
vyrus. Nedėldieniais aplanko motina sa-: 
vo dukterį ir didžiuojasi, kad jos duktė 
tiek daug pinigų uždirba. Motina su duk
teria vaikštinėja miesto gatvėmis. Net jos 

■ brolis gauna paliuosavimą nuo tarnystes 
kad aplankius seserį. Jis susitinka arba 
randa seserį su aficieriu, su savo leitenan
tu arba kapitonu, sveikinasi su savo virši
ninku ir mislija: kaip augštai iškilo mano pajuokta. Ir
sesuo! Ji apsivilkus šilkiniais drabužiais, i. svetimą, miestą, girtuok- 
apsiavus lakiruotais čeverykais ir vaikšti- JiauJa> tyčiojasi, iš nelaimin- 

i .. i , j gos mergaites ir suka apieneja su mano kapitonu! Ir.. -. - '
Bėgy trijų metų laiko aš mačiau' nuo- įį 

ii-, i.:.... c.. 1.1..„ i

MOTERIMS 
NAUJIENOS

metų
miegojo 34 paras ir i
Priežastis mirties — badas.
Mat miegant i

į užtektinai pamaitinti. Dak-jtymu? kad našlėm-motinom
G i* ________it tx_____ tit..,-

amžiaus. Ji ten iš- pašelpos, 
mirė, laimėjo, 

jos gu1

BERISSO, F. C. S., AR
GENTINA.

Pagelbėkime nelaimingai 
mergaitei.

Neseniai atsibaladoja į 
mūsų miestą lietuvis P. Jur
kevičius. Jis atvažiavo iš 

palikęs ten 
apgautą lietuvaity. Nors 
jiedu neskaitė jokių laikraš
čių ir neprigulėjo prie jo
kios organizacijos, bet žmo
niškumas reikalauja pagel
bėti tai mergaitei, kuri du-, 
bar randasi didžiausiam .trūksta darbininkų išdirbi- 
varge. Ji yra auka to niek-imui karei reikalingų reik- 
šo ir dabar visų apleista iri menų ir pradėjo kviesti 1110-

jos guls .latorius pasirašei 
negalėjo ją;po legisiciuros priimtu įsta-!

tarai buvo pripažinę, kati ji]kurios negali išmaitinti sa- 
miegos 40 parų, bet to ne- vo kūdikių, būtų išduota pa
šniaukė. šelna.

33 tūkstančiai moterų del 
kariškų reikalų.

Pastaruoju laiku Anglijos

toris užimti vyrų vietas. Pa
gal pranešimą prekybos ir 
pramonės ministerio, jau 
užsirašė 33 tūkstančiai mo-i ir suka apie 

kitas, norėdamas vėl apga.u-
L Man rodosi, tokie žmo- 

latos tokius faktus. Yiės yra aršesni už žmogžu- ’minimui karei
Lotynų kvartale tankiai gali matyti džius: žmogžudys užmuša 

jaunų mergaičių, studentų mylimųjų, ku- žmogų ir iš to nesityčioja, o 
rios nuolatos ateina į karčiamą su savo 
žindamais kūdikiais, 
jų nepasipiktina, bet dar pagerbia ir užlei
džia savo vietą. Gali būt, kad čia dailus kia suvaldyti, kad jie pana- 
įspūdžiai ir mandagumas, parodantis žmo-jšiai, nesielgtų. Jeigu męs 
gaus gera širdį; labai gerai! Bet pirmieji j nesirūpinsime tokių niekšų 
supratimai apversti viršun kojomis. skaldyti, nepriversime jų

Vieną vakarą as mačiau labai keistą gjnas, tuomet jie nuolatos 
reginį: iš karčiamos išėjo porelė, — aficie-.taip elgsis. Nedaleiskime 
ris ir mergina. Aficieris svyravo į visas vienai vargą kęsti, o kitam 
puses ir buvo neapsakomai linksmas; ant to vargo tyčiotis, 
jo mundierius baisioj betvarkėj, kardas I Knenos Aires yra draugų, 
prikabintas prie dešiniojo šono. O, tie P jie
francūzų aficienai. Jo mylimoji sykiu su galėtų pasirūpinti sušelpti 
juom sėdėjo karčiamoj ir, besibovydama, tą nelaimingą mergaitę, 
nupjovė mundierio guzikus ir nukabinus]Vieni iš draugų galėtų jai 
kardą nuo kairiojo šono, užkabino ant deši- suteikti materiališką pašel- 
niojo. Ir štai jis dabar eina gatve 
damas į visas puses ir dainuoja, 
kas iš to nepasipiktina.

O juk sakoma, kad francūzų 
kiekvienas guzikas savo vietoj. Ar ne taip?

Kad gavus ramiai pavalgyti pietus,'mus yra trįs poros persisky- 
francūzai sumanė užvesti tam tikras val-C^ priežasties^ tokių ypa- 
gyklas. 
pristatyti paliūdyjimus, kad jos nejausnes 
nes, kaip trisdešimts metų, 
kad mergina, turinti trisdešimts metų, 
kibs prie vyrų ir vyrai šaltai žiūrės į 
Bet ir čia apsirikta. 

♦ *
Pas kokietę panelę F. vakarienė.
Jos motina iš tolimos provincijos atvy-

Paryžiun, kad aplankius savo dukterį. 
Duktė norėjo motinai pasirodyti, kaip ji 
puikiai gyvena ir parengė vakarienę. Sve
čių susirinko apie dešimts asmenų, tarp ku
rių buvo ir ponas R., kokietės kavalieris, 
pagarsėjęs turtuolis.

Kokietė, sėdėdama sale savo mylimojo, 
šnabžda jam:

— Pakibink truputį mano.motiną.
Bet motina, 

amžiaus moteris 
pradėjo juokauti ir šnabždėti ponui R., sa
vo dukters mylimamjam. _ ________
laiko ištuštintas butelis vyno motiną labiau 
įkaitino ir ji pasako, kad Paryžius, tai pui
kiausias miestas. Ji pradeda eiti linksmyn 
ir linksmyn.

Motina pradeda darytis vis drąsesnė: 
pradeda prie pono R. spaustis, pliaukšėti 
jam per šlaunį ir šaukti savo dukteriai, sė
dinčiai kitoj šaly:

— Meldžiamoji, nemanyk, kad tu gali 
mane ką nors pamokinti!

Ponas R. atsako mandagiai:
— Taip, tas tiesa, tamsta gali rinktinę 

jauną merginą po juosta pasikišti.
Dukterį apima pavydumas. Ji bando 

savo mylimąjį atitraukti nuo motinos, bet 
jos mylimasis jau prilipo prie jos. 
tė pašelsta ir visa gerkle pradeda šaukti!

— Mama, kaip tu neturi gėdos!
Bet motina nei nemanė gėdintis; už tai 

jau ją kaltinti negalima. Sveika^- stipri 
valstietė pradeda jaunėti ir karščiuotis ir 
šaukia savo dukteriai:

— Persistatyk sau, Emillen, kad jis
man siūlo luidorą. Luidoras — juk nema
ža suma pinigų. Matomai tavo draugas la
bai turtingas. .

(Pabaiga bus).

pą, o kiti patarimus, kad 
patraukus tą apgaviką atsa
komybėn.

Taigi, draugai, pagelbė- 
kite nelaimingai mergaitei.

Reikia pastebėti, kad pas

Mat, jie mano, kie pasielgimai gana bjau- 
, ne- rus, ypač pirmeiviams, 

jąj Draugystės, prie kurių pri
klauso tokios ypatos, turėtų 
prašalinti jąs iš savo tarpo. 

Kaštonas.

WORCESTER, MASS.
10 d. balandžio Lietuvos 

Dukterų draugystė paren
gė vakarą; buvo sulošta vei
kalas “Nesipriešink”. Loši
mas pavyko labai gerai, nes 
aktoriai savo užduotis atli
ko šauniai. Žmonių at-

keturiasdešimties metų silankė gana daug — apie 
pati tuomi užsiėmė; ji 400.

Publika užsilaikė labai ra- 
Po valandėlės,111^- .

| Dar pirmą sykį Worces- 
tery merginos lošė visas ro
les.

♦* *

d. balandž11
kuopa parengė šeimynišką 
vakarą. Į vakarą žmonių 
atsilankė apie 170. Bepie- 
taujant buvo sumanyta pa
rengti aukų nukentėjusiems 
Lietuvoj nuo karės. Aukų 
surinkta $4.57.

Buvo ir skrajojanti kra- 
sa su dovanomis. Ypatai 
daugiausia gavusiai atriru- 
čių. buvo skiriama laikraš
tis “Tėvynė”. Daugiausiai

Kokie- atviručių gavo p-lė T. Las- 
dauskiutė. Kadangi ji jau 
turėjo “Tėvynę”, tai jai pa
keitė tą laikraštį ant “Lais
vės” pusei metų. Viskas 
buvo labai dailiai. Prie 
kuopos prisirašė 3 nauji na
riai.

Mergina išmiegojo 34 paras 
ir mirė.

Brooklvne į Bushvick 
Hospital buvo atvežta tūla 
mergina M. Woodmans, 18

Nors nedidelis 
žingsnis pirmyn.

Mokinasi prakalbų sakyti

a M. P. S. A. IŠLEISTA 
KNYGELĖ “MOTERIS” 

ir jos ekonominis pa 
dėjimas.
[talpa:

I. Perversmas moterie* •- 
konomiškame padėjime.

II. Moteris ir draugijini* 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų auk-
rinkta moteris poni Robin-1 
son. Ji laike posėdžių dar-; 
bavosi gana pasekmingai, 

viešai

IV. Išvedimas.
Kaina 20c.

Gaunama pas iždininkę
Miss Benis,

b tūkstančiai moterų suti- mano per vakacija prasila 
ko dirbti ginklų dirbtutuvė- vinti ir paskui daug pasek 
se, 4000 sutiko .dirbti kariš- ,njngiau darbuotis, 
kų drabužių dirbtuvėse,] 
1,700—-pieno dirbtuvėse, 500] 
—soduose, 200—ūkininkys- 
tės darbus, 1,100 — pagclbi- 
ninkėmis 'įvairiose dirbtu-1 
vėso, 500—oda dirbtuvėse ir 
500—ofisuose. ]

Kaip ministeris praneša,' 
tai jau 600 moterų gavę dar
bą pagal savo išreikštus no
rus.

Užsirašė 33 tūkstančiai, o 
darbą gavo tik 600 !^ Tas Pa- kh^kovoti 
i 
kų netrūksta. Jeigu jų 
trūktu, tuomet visos mote- Į 
r į s, kurios tik užsirašė, ga
lėtų gauti darbo.

Bet kodėl valdžia šaukia 
moteris prie valdiškų dar
bų? Kodėl ji sako, kad 
trūksta vyrų ir moterims 
žada tą pačią algą, kokią 
moka vyrams?

Ar tik nebus taip: valdžia 
nori iš visu savo dirbtuvių c v
išvyti vyrus laukan ir pasta
tyti jų vieton moteris. Kada 
vyrai atsidurs ant gatvės i) 
neturės darbo, tuomet

Merginom reikia būt . . 
atsargiom.

New Yorke ant Washing
ton Sq. ėjo su savo broliu 
Alfija Roosso, 20 metų am- 

jžiaus mergina. Praeinant 
pro vieną automobilių pa
griebė ją tris piktadariai ir 
.norėjo įtemti j automobilių, 
i Tuom tarpu brolis ir ji pra
dėjo šaukti pageltos ir sy-l 

i su piktadariais, i

lygios ž< m«'s, tiktai 
si< lio ir vieha my- 
ir kilias į mokyk- 

as. I'uikus sodnas, 
s IGx24. 10 akrų 

ariamos žemes. Kaina tiktai .$2000. 
Puse reikia įnešti, o likusia sumą iš
mokėti per 5 metus. Nepraleiskit® 
progos.
Grimmer Land Company, 

12s6 Milwaukee Ave., Chicago, III.

< at
a t Vi

leidėjas 
darbi

ai dir- 
sa- 

’V>i- 
Kaa 

gana 
bU“ 

per visus metus, 
didelio formato, ru 

tikras darbinui- 
ri iru antri metai;

dėl pa- 
buvio. kurie ir

to
pi-

rodo, kad Anglijoj^darbiniu- subėgo daugiau žmo-l puikia 

nių, tai piktadariai, pradėjo ■ dei
šaudyti is revolverių ir pa
sislėpė.

Ant laimės iš publikos t.iguš*a7rcsuoYat ? 
niekas nenukentėjo. Pasi-1 ”vaii
rodo, kad merginom ir iau-i13:?T‘ s- 48th Hccro.
nom moterim prisieina būti: 25c. įvynioję poptero^ •- n^ius- 
atsargiom. Ypatingai rei- •kit0- š> Balandžio 24 d.
kia saugotis nepažįstamų--------------------- ;— ---------
žmonių ir su jais nekalbėti.

žiaurus elgimasis su na
šlaičiais.

Milwaukee, Wis. — Jau 
seniai buvo kalbama apie 

.. Jie žiaurų elgimąsi su kūdikiais
greičiau sutiks pastoti ka- na§]ajčiu prieglaudos name, 
riumenėn ir eis ginti savo 
“tėvynę”. Iš tokio valdžios 
pasielgimo galima suprasti, 
kad Anglijoj jau negalima 
gauti vyrų, kurie eitų kariu- 
menėn, tai valdžia sugalvojo 
kitaip pasielgti.

agaliaus, miesto valdžia, 
pradėjo tyrinėti tą labdariu-1 
gą įstaigą. Tyrinėjimai pa
rodė, jog toj įstaigoj elgia
masi su i 
žiauriau, negu su gyvuliais.! 
Už paprasčiausius kūdikių' 

I prasižengimus—mušama be '•t* • 1 V • 1 — 1

Rengia L. S. S. 6-tos k;>. Teatrinm-
I kai, atsibus subatoj, 24 d. balandžio 
I (April), 1:115 m. German Odd Fellows 
Hali, kampas ,18-tos ir Sarah St., 
South Side Pittsburgh, Pa. Bus su
lošta du perstatymai “Nesipriešink" 
ir “Mūsų gerasis“.

Tarpais bus puikus pamarginimai, 
dia'ogai, monologai ir deklamacijos. 
Prasidės nuo 8 vai. vakare. Malonė
kite atsilankyti, širdingai kviečia.

Komitetas.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA.
JOSEPH LIPMAN, M. I).

n n čl oi oi f) i c rl<m<r Specijalistas Moteriškų Ligų./ 
ndSldlCldlS ClUUg 314 j.;. ">{ith St.. New ^ork

OFISO VALANDOS:
Ilki 10 vai. rjte; nuo 1 iki 2 vai. 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare; 

Ncdėliomis pagal sutartį.
[jokios mielaširdystčs, o kar-
I tais mušama, visai be jokios I pelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li

goniams parūpiname vietą, ko! gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap-

Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
.......... ‘ . N EW YORK,N.Y.

Kalbame lietuviškai.

Y eronika Figner paliuo- 
suota.

Jau buvo “Laisvėj” minė
ta, kad žymi rusų revoliuci- 
jonierė Veronika Figner 
pasitikėjo rusų valdžiai, kad 
ją nepalies ir važiavo iš 
Šveicarijos Rusijon, bet ant 
Bulgarijos rubežiaus buvo 
suareštuota ir pasodinta ka- ........... .....
lėjiman. Dabar rusų vai- j _ ; ........ .
džia, davus jos broliui pa- užveizda našlaičiu namo po- 
ranką, paleido iš kalėjimo ir ,nas Crengel.
liepė per 24 valandas aplei-1 peį fcaip tie labdariai sa- 

Petrogradą. V. Figner ve re^iamuoja? Jie šaukia, 
išvažiavo į Nižnį Novgoro- veikią kuosanžiningiau- 

šiai ir našlaičius užlaiką ko- 
Senelė labai esanti nuvar-]puikiausią. Jie savo nuo- 

gusjr mažai galinti^kalbėti, pelnus iškelia į padanges.

koresponden- jg metų sūnus nušovė savo

nukankinti kūdikiai suserga •‘H4.E. soth st..
* e * K- k Imtidesėtkais. Laike epidemi- į 

jos mirtingumas pasiekė 50 j 
nuošimčių.

Labiausia yra kaltinamas Iš VOGIMAS Iš PA- 
VIAKO 10 KAN-

sti Petrogradą.

d a.

Kaina 20 centų.
Reikalaukit šiuo adersu:

“Laisve’’,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.
Kada pas ją atsilankė “Ru- 
skoje Slovo” :
tas, tai ji pasakė: “Dabar 
aš jaučiuosi taip pavargus, 
kad negaliu savo minčių su
gaudyti. Kaip aš gyvensiu 
ir kokie mano bus 
dabar nieko nežinau, 
liaus, nežinau, kas

Gaga
ma ne 

laukia”. Paskui senelė pri
dūrė, kad valdžia su ja el
gėsi mandagiai ir atsargiai.

Ęeikia pažymėti, jog val
džia paėmė nuo jos brolio 
raštišką pribadą, kad senele 
nekalbūs su žmonėmis ir ne
kels jokio triukšmo. j

Kaip toliau valdžia su 
Figner pasielgs — nežinia. 
Gal ir ji atsidurs Sibire, 
kaip senelė Breškovskienė. į

motiną.
Lexington, Kentucky. — 

Tula M. Thomas, 40 metu 
amžiaus moteris, nepaklau
sė savo 13 metų sūnaus. Tas 
pagriebė šautuvą ir paleido 
i motina šūvi. Motna krito 
ant vietos.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti A m b Ka kalba, labai trumpame laike, Mot nio- 
Ryki..^ naujausia ir u bulinpiauria metodą. Moki
namo for lai kus, visose f-alyse. už labai maža at- 
lyyimm.i; teipjau klesose dienomis ir vakaiais. 
jvmu imli išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Langutge*

1741 W. 471h Street. Chicago, 11

FT 
*

New Yorko valstijai našlės-, 
motinos gaus pašelna. , 

Nors buvo dmig priešu iš-

MOKMiTES SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiems prieinamas mokinimus! būdas yra mokintis 

per korespondencijas, mokintis savo namuose. Parai mūsų vartoja
mą metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti aritmetiką ir anglų kalbą 
liuosuose nuo dirbo valandose, Iškaščiai stebėtinai maži.

Jei nori žinoti, kaip greitu laiku išmokti aritmetiką ir angliškai, 
tai parašyk mums, o ganai pilną paaiškinimą dykai. įdėk štampą at
sakymui.

Adresuok:

Lietuvių Korespondencijinč Mokykla, 
1916 Wabansia Avenue, Chicago, III.
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ti priešais velionio norą. Mie
tinguose kilo neapsakomi 
ginčai: laisvesnieji darodi- 
nėjo, kad negalima pasielg
ti prieš velionio norą, o ka
talikai šaukė, kad palaidoti 
su bažnytinėm ceremonijom. 
Pagaliaus katalikai paėmė 
viršų. Velionis tapo palai
dotas, kaipo geras katalikas.

Reikia pažymėti, kad 
prieš Saročkos mirtį vietos 
kunigėlis atspausdino pra
nešimus ir išmėtė lietuvių 
apgyventose vietose. Plaka- ivLcin iuuuol inun ucinvuai x i i i iprivalėtų šia draugystę ko-'tuos? .buY° P«?^yta, kas 

1 ‘ J c- !neprisirasys prie parapijos,
neis išpažinties ir neužsimo
kės $6.00 už velykinę, I 
negalės i 
negaus šliūbo ir numiręs ne
bus įleidžiamas į bažnyčią.

|M. Akelaitis iš Norwood, 
[Mass. Kalbėtojas savo už- 
'duotį atliko pusėtinai. Kal- 

. , bėjo apie draugysčių reika-
pupildo savo ' lingumą. Suprantama, kada 

publikos būna mažai, tai ir 
geriausiam kalbėtojui nesi
seka taip gerai kalbėti.

Man rodosi, montelliečiai

ĮKOBESPONDENCIJ 0 S
SO. BOSTON, MASS.

“Vėžio” leidėjai skebauja
Visiems žinoma, kad mū

sų “Vėžys” 
skiltis visokiais socijalistų 
šmeižimais; socijalistiškų 
laikraščių leidėjus išvadina 
razbaininkais, girtuokliais, 
paleistuviais ir t. t. Kada 
“Vėžio” rasėjai pritrūksta 
ant socijalistų užmetimų, 
tuomet pradeda savo locnus 
darbelius socijalistams pri
mesti. Ką tie žmonės mano 
atsiekti taip elgdamiesi —' 
tai tik jiems žinoti.

Dabar paimsime tų “pub- i * * ♦
lisherių” ir ant “gero' kelio” I t,.įs lnelai atgal pas mus 
vedėjų darbelius. buvo kunigas Dragunavi-'

4 d. balandžio pas M. M. £-luS) įaį vĮsa parapijos tu r-1 
buvo koks tai balius. M. AL. t., kontroliavo komitetas ir .. . , . , ,
priklauso prie tų, kuriuos dešimtukus taipgi ėmė. Kad P^daidvitas.
“Vėžys” vadina susipratu- paėmus į savo rankas de-;^(HeLlaiP kunigėlis pasiel- 
siais skobais, per tai į tą ba- šimtukus, kun. Dragunavi- 
lių atsilankė “Vėžio” šeri- £įus Velykų i „ ____ _
ninkas ir garsusis vadas J. Kristvi prikelti iš numirusių 
P. Bebahavodamas taip .patol. pakol jam nepa 
prisipūto, kad gaspadorius šimtukų kontroliuoti, . , , . , .

turėjo tą n(~s labai subruzdo, davat-J

i daugiausiai remti, ypatingai 
įmoterįs privalo prie jos pri
sirašyti, nes sykiu su vyrais 
darbuojantis' galima dau- 

įgiau nuveikti ir daugiau 
p ras i lavinti.

noroms-nenoi’oms turėjo tą labai subruzdo, t___
svečias išmesti laukan. Bet ^GS neį raudoti pradėjo, kad * 
“publisheris’’jautėsi didvy-,Kristus pasiliks iš numiru- 
riu ir per visą naktį spardė

LAISVfi
kuopos nariams. Kadangi Nuo red.—Kiek męs gali- 
buvo Velykų diena, tai dau- me spręsti iš koresponden- 
gumas gal buvo užimti prie cijų, kurios ateina iš Massa- 
bąčkutės, per tai mažai kas chusetts valstijos, tai dabar- 
atšilankė. utinis organizatorius M. Ake-

Pirmas klausimas buvo į- laitis labai sąžiningai atlie- 
neštas diskusavimui: “Ko- ka savo priedermes, 
kiu būdu lengviau ir geriau 
būtų prieit prie tų darbinin
ką, kurie dar nepriklauso Katalikai negali apsieiti 
prie organizacijos ir kad 
juos pritraukus prie jos?”i 
Antras klausimas buvo dis- 
kusuo jamas 
prie Soči ja

JERSEY CITY, N. J.

buvo mažai. Priežastis ne
su si rinkimo — tai klaidin
gai plakatai atspausdinti.

Reikia pažymėti, kad ir 
šiuom sykiu fanatikai dras
kė plakatus, kur tik buvo 
išlipinta.

Kalbėtojas 
nėdino. *

publiką užga-

be
socijalistų pagelbos.

Juokai ir pikta kartu da
rosi bežiūrint į mūsų katali- 

prisidėjimas kų elgimąsi, kurie savo dar- 
1 Partijos, bais ir pasielgimais nei kiek 

Nors šiuose klausimuose neatsilieka nuo deglosios, 
diskusantai neprisilaikė te-1 Mat, degloji, priėdus nuo ą- 
mos, bet visgi verti pagiri- žudo prikritusių gilių, pra

neš deda jojo šaknis ardyti, gitas mo už tokį veikimą, 
dalyvauti kūmuose, toks veikimas priduoda na-1 mūsų katalikai ardo

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Athol, Mass.

“Laisvės” N 28 , tilpusioj 
korespondencijoj įsiskverbė

Kalbėjo
Michelsonas ir jo prakalba 
buvo perduota kunigėliui ir 
t. t. Turėjo būti:

bonavičiukių, Pikčiunų kaimo, Sere- 
džiaus parapijos. Vinco ir Adolfo 
Kišonų, šmotiškių kaimo, Krakių pa
rapijos. Visi Kauno gub. ir pav. 
Medžių pačių atsišaukti, arba kas ži
no, malonėkit prancSti. t

Antanas Sulkaitis,
29 Henry St., Bristol, Conn.

Pajieškau dėdės Jurgio Mikulskio, 
Kauno gub., Šiaulių pav., BagdoniŠ- 
kių kaimo. Apie 20 m. Amerikoj, 
pirmiau gyveno Brooklyn, N. Y. Tu
riu labai svarbų reikalą, todėl mel
džiu atsišaukti.

M. Bernotas,
R. R. 12 Hanson St., Rockford, Ill.

Pajieškau Petro ValiukaiČio, kuris 
10 metų atgal gyveno Craigneuk, 
Scotland. Paeina iš Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pav. Turiu svarbų rei
kalą, todėl kas žinot, malonėkite pra
nešti.

P. Zeikus,
341—316 Rodney St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui draugės nuo

geliu

17 hgi 27 metą amžiaus. Aš esu 
vaikinas 24 m., meilaus būdo ir my
lintis dorą; norėčiau gauti tokią pat 
draugę. Mergino., reikalaudamos 
plave.-nių ž.nių, kreipkitės sekančiu 
ant rašų:

J. I’. Lorenzionas
203 i.'oiiiKctiiut Ave., Highland Park, 

■ Detroit. Mich.

Pajieškau K 
kaimo Gei.teri
k, '}, Barbinės 
to Viikav. !<-<*.
l. ’/ės. kaimo 
Suvalkų guli, 
jos ajiMie<lu... 
< • • • a b i i

a; tūlės Jokuhiniūtčs, 
-kių, nuo Keturvala- 
i .at:< ai.'kiutūs, mies- 

Adc’. ukes Strižaus- 
Pustapedžių. Visos 
Nors katra butų iš 

visgi malonėkit atsi-
• »« L 11 1 » . I .

Jo°.
1618 Oregon A\

Sanulaitis, 
•e., ( -evi land, Ohio.

> saknis- “Kalbėjo drg. Mickevi- 
. . _ organizacijų, čius.. Tie visi darbai mūsų

supratimo tolimos- šmeižia ir persekioju socija;.dvasišką tėveli taip sujudino 
.j žings- jr jjs 28 d. kovo visą savo 

j, b,et palis vieni, be soči- pamokslą pašventė prakeiki-

riams daug energijos, drą- pirmeiviškų 
sos ir i
niam veikimui. Geistina bū- listus ant kiekvieno žings- 
tų, kad kuopa ir 
rengtų daugiau tokių
kusijii, kas gali atnešt daug 
naudos.

10 d. balandžio ta pati 
kuopa turėjo surengus pasi
linksminimo vakarą. Publi- 

gė? Mat, velionis prigulėjo kos buvo neperdaugiausia;
ryte" ateiki P1?* kelių draugysčių ir po dėl kokios priežasties- 

mirties paliko gerą krepšį lll atcnanirinaioi
I visagalinčių dolerėlių, perTai linksmai ir ramiai laiką 

jtai ir tapo nupravodytas net praleido. Kaip girdėt, kuo- 
’ ■*- i i ' |pit nuostolių neturės.

Pasirodo, kad galima būti Reikia pažymėti, kad L. S. 
laisvamaniu, galima kimi-.S. 116 kuopa rengiasi prie 

.............................gegužinės 
keikti, bet tik šventės. Taipgi užkvietė ir 

įu mirštant pinigų palikti, tai kitas pirmeiviškas draugi-

ka, kuris nei prie parapijos 
nepriklausė, nei velykinės ė- 
jo, nei šešių dolerių mokėjo,

eity mo,
dis-'jalistų pagelbos, nei vieną

Žingsnį negali nužengti.
Štai, pora savaičių atgal, 

mūši

nui i Mickevičiaus prakalbos. 
Mat, Mickevičiaus žodžius, 

~ .pasakytus laike prakalbos, 
katalikai nusprendė .paranijz*nai tuojaus perdavė 

sulošti vieno akto komediją j^ariigolni’ ir tas keikė, kic-k 
“Žydas Statinėje”. Nors šis tik galėdamas, 
veikaliukas yra gana p ras
tas ir neturintis savyje jo
kios reikšmes, iš ko publika 
būtų galėjusi šį bei tą pasi
mokinti, tačiaus gi mūsų ka
talikai ir tą nepajiege vie
ni atlošti ir prisiėjo rankas 
bučiuoti ir maldauti vieno 
socijalisto, kad šis paimtų 
svarbiausią rolę ir sutiktų 
būti režisierium, nors, tiesa 
pasakius, ir tasai socijalis
tas apie lošimą tiek nusima
no, kiek ožys apie rnuzykę. 
Ir, suprantama, kaipo tekis, 
mieliai sutiko jiems patar
nauti.

Štai ir antras, gana juo
kingas, pavyzdys. Kelioms 
dienoms prieš Velykas, ima 
ir pabėga vietinis vargoni
ninkas ir tokiu būdu lieka 
bažnyčia be muzikanto. Vos 
tik ši žinia pasiekė parapi
jomis, kaip štai šie taip per- 

Court (apskričio korte), beį sigąsta, kad tūli vos iš pro- 
teisėjai sako, kad dar ne- to neišsikrausto. Ir kaip gi 
gauna gerų prirodymų iš a- čia nepersigąsti? Čia Vely- 
biejų j)tįsių, tai atidėjo ant kos artinasi, čia muzikantas 
toliaus. Kokie rezultatai iš I pabėgo, čia kitą ūmu laiku 

eina 24 vyčiu organizacijos iJ'0SC tai Yiskas ^i','0'.. ,Jo išeis, tai pranešiu vėliaus, ^urašti nėra vilties, čia cho-
-----nebuvo kam apkrikštyti, j j aipgi L. S. S. 116 kuopa,ras, netekes vadovo, prade- 

ir nors vardų buvo paskirta a- į rengia dvejas prakalbas da krikti, žodžiu sukant, tik- 
“Raudonojoj Savaitėj” su ra panika tarpe katalikų 
daugybe visokių pamargini- užviešpatauja. Bet galų-ga- 
mu. Bus dalinama daug ge-;le, paibelis duoda jiems dasi-

ir su visom katalikiškom ce-

nezi-
Bet atsilankiusieji la- PAJIEŠKOJIMAI.

Kaip girdėt, kuo-

. . siu neprikeltas (Ar jis patš «U8> b?WČią ir visų] Romos ąi^iikBČiojinio 
duris ir tvoras, norėdamas negali prisikelti?_ Red.), agentūrą keikti, bet tik šventes. . 1 ‘

. Išmetimo prie- štai viena iš žymiausiu * — - ■ - >. . -.
. pradę- vietos davatkų češnauskiel atsiduri dangaus

jo kibti prie svečių ir norėjo ne pradeda kunigui rankas karalystėj kunigai varu |- 
juos mušti. .................... ‘ ‘

Tai matot, I
mūsų “Vėžio” “publisheriai

GREIT ATSIŠAUK. TAVO PROVA 
IšGRA.i YTA.

Juozas Roiiljiaitis, vadinasi Auk
sutis, angliškai Goldins buvo sužel
tas Yonker Mason Hanger Co., skun
dė iš Hoboken, N. J. Atsišauk pas: 

I?. Jančauskas,
197 Washington St., Jersey City, N.J.

1903

į vidų įeiti.
ž as t i s—p u bl i she r i s

ir kojas bučiuoti, kad jis ne
kaip elgiasi atsisakytų prikelti Kristų iš 
‘publishenai” numirusių. Dragunavičius 

ir kas dedasi po ta “doriška- susimylėjo ir Kristų prikėlė, 
ja” skraiste! Jie nesigėdina! 
purvais drabstyti kitų žino-’ 
nių, kurie netaip mano, kaip 
jie ir kurie dirba dėl labo 
žmonijos. Jie tuos žmones 
sumaišo su purvais ir šmei
žia tokiais žodž’ais, kokius

Dakartinis gi kun. Urba
navičius visai kitaip pasiel
gė. Visų pirmiausia jis lie
pė savo parapijonams būti
nai prieš Velykas atlikti au
sinę. Kurie nepriklauso prie 
jo parapijos, tai nebus spa- 
viedojami patol, pakol ne
riuos po penkinę ant bažny-patįs voliojasi po tą purvy

ną; matomai, jie mano, kad čies ir pasakė, kad KristausV ? ’ U -------------- ---  -- y   - I 4. A VAI Amu A V- A GJVUltU

ir visas pasaulis toks purvi-|grabą sergės didelė kareivių 
nas, kaip jie. 

Kitas gi “..
ris” J. L. skebauja pas Leo

varys.
Ar tai ne veidmainystė? 

žuvele.

CLEVELAND, OHIO.
Anglų laikraščiai pagarsi 

no, kad atvažiuoja 
sorkininkas Billy 
Dauguma Jietuvių 
kia pasiklausyti jo

•__ . i sargyba per visą naktį.
» ežio” publishe-j Ir štai subatos vakare at-

Nieko negali- kareiviai, po vadovyste “ge-. 
ma būtų sakyti ant to “pub- nerolo” J. Ramanausko L 
lisherio”, jeigu jis būtų sy
kiu išėjęs streikan su Talbo
to kriaučiais, kurie streika
vo 13 savaičių, nes galima 
būto manvti, kad žmogus 
neteko pinigų ir darbo, per 
tai gyvenimo aplinkybės pri
vertė ir skebauti. Bet da
bar tas “publisheris” dirbo 
per visą laiką, kuomet Tal
boto dirbtuvės kriaučiai 
streikavo. Tiesa, pas Talbo
tą nėjo skebauti, nes turėjo 
geresnį darbą, negu Talbo
te dirbtuvėj, bet kaip tik 
Leopoldo Marse darbininkai 
išėjo streikan, tai mūsų 
“publisheris” ir nudrožė
skebauti.

“Vėžvs” rašė, kad soeija- 
listai skebauja, bet pasiro
do, kad jų pačių “publishe- 
riai” skebauja. Bet apie tai 
visai tyli. Mat, saviškis, 
juk “nepolityčna” rašyti, 
kad “Vėžio” “publisheris” 
pradėjo skebauti.

Dar turiu pridurti, kad 
tas “Vėžio” “publisheris” 
sykiu yra ir “Vienybės Lie
tuvninkų” korespondentas. 
“V. L.” nuolatos pakartoja, 
ką jos draugas “Vėžys” sa
ko, bet kasžin, ar dabar pa
minės, kad “Vėžio” leidėjai 
skebauja? Manau, kad ir ji 
apie tai tylės.

Reporteris.

:iu drnuf-o P. Smalinsko, iš 
> >., Abelių parapijos, Min- 
ž:aus. Pirma 7 melų gy- 

111.. ir Antano Rainiš* 
,i•. gub., Bahnuizos valsČ., 
•lai.- pauij-o į Argentiną, 
os valdžia persekiojo kaipo

revo'iiu‘ijoi.ierių-. Malonėkit atsi- 
arba ka.- žino apie jį pranešti. 

Jonas Kalvelis,
reh St., N. Abington, Mass.

škau apsivedimui merginos; 
meią.žiu luri būti iujau o.-nė nuo 18 
iki 27 metų. Geistina, kad būtų lai
sva ir mokėtų rašyti. Aš esu 25 m., 
darbą turiu gerą, uždirbu po $25.00 
j savaitę. Tai katros mylite apsive
sti ir gerai gyventi sutikime, atsi
šaukite. Laišką siųsdamos, prisiųs- 
kite ir savo paveikslą, jeigu nepatiks, 
bus gražinamas atgal. Nebijokite 
’aišką rašyti, nebūsite pajuoktos. Ant 
kiekvieno atsišaukimo duobiu atsaky
mą. Rašykite šiuo antrašu:

P. Dirda, 
G405 Elect Avė. S. E. Cleveland, O

166
Pajieškau apsivedimui merginos ar- 
. našlės, mylinčios gyventi ant far
os ir dorų gyvenimų, nuo 17 iki 2 

seni 
Siu-

kasžin, kaip nusiseks, ka
dangi dar vis teismas neuž
sibaigė Socijalistų Partijos 
su vietos policija. Mat, po
licija pastaruoju laiku iš
pirko uždraudimą, kuris ne- 
daleidžia jokiai darbiuinkiš- 

ikai organizacijai daryti de- 
Užtai sočija- 

listai ir kitos darbininkiškos 
organizacijos patraukė poli
ciją teisman. Jau buvo po
rą kartų tyrinėta Circuit

metų. Aš (‘su 22 m., nevartoji 
ginančių gėrynių, nei tabako, 
damos laiškų, įdėkit paveikslų.

A. Stašionis
I’. O. Box 19. Woodstock.

(29—32)
Conr>

garsusis monstraci jas.
Sunday, 

irgi lau-

** *
Čia keli biznieriai 

leisti laikrašti, bet kada ku
nigas atsisakė iš kompani-

tarėsi

apstoja su kardais Kristaus . Pie uzin^- 
grabą. Pasirodo, kad visi 
“kareiviai” buvo paėmę ant 
drąsos. Bestovėdami pavar- 
go ir pradėjo po kelis išei- nnkpli„w 
dinėti iš bažnyčios, kad “pa- nu- - av^‘ 
sistiprinus”. Apie L_ 
nakties taip “nusikamavo 
kad jau tūli net ant kojų ne
galėjo stovėti. Tūlas Jaku- 
bavičia net mušti norėjo ne- 
kuriuos savo ponus, kodėl 
jie stcvėdami ir per bažny
čią eidami svyruoja. Kada 
kunigas išėjo mišių laikyti, 
tai vieni iš kareivių laikė 
savo kardus kairėj rankoj, 
kiti dešinėj; vieni į viršų

i pakele, kiti žemyn nuleido.
Iš šalies žiūrint, labai pui- Kalbėtojas publiką užgane- 
kus reginys buvo. N°t ir fpnOj nes prakalba tęsėsi a- 
pats kunigėlis neissilaike ir pje 3 valandas ir visi ramiai 
PIie ^torhgus stovėdamas užsilaikė. Reikia pažymėti, 
gardžiai nusijuokė.

Jeigu tokia sargyba ištik- 
ro Kristaus kūną i 
tai visai nenuostabu, 
negalėjo matvti, kur Kris
taus kūnas dingo.

Reikia pažymėti, kad tie 
vvčiai, kurie dabar Kristaus 
kūną sergėjo, buvo parsi-i 
kviete kunitrą Jasaiti, kad' 
tas pamokintu, kaip blaivy
bėj užsilaikyti.

Pavasaris.

* * *
Mūsų vyčiai giriasi, kad!i-os literatūros veltui;kalbės'protėti, jog vietinėj soči j a- 

i Hr vti i zx til I <11 Im I n l > n i 4- z. I i i • v 1 11 •— i • • TA • i • i i • i •pastaruoju laiku labai toli i įžymus kalbėtojai. Pirmos 
’ šventą prakalbos atsibus 2 d. gegu-

12 vai. teisybę, tai jie teisingai gi- žės, Aurora svetainėje; ant-

MONTELLO, MASS.
Jau antri metai, kaip čia 

susitvėrė draugystė po var
du “Vienybė”. į tą draugys
tę gali prigulėti vyrai ir mo
te rįs. . Draugystė sutverta 
ant laisvų pamatų ir suren
gia prakalbų, užkviesdama 
darbininkiškus kalbėtojus. 
Nors Montelloj randasi tik 
viena tokia draugystė, prie 
kurios gali priklausyti vy
rai ir moteris, bet savo vei
kime draugystė neturi gerų 
pasisekimų; kada parengia 
prakalbas, tai mažai publi
kos atsilanko ir neperdau- 
giansia narių turi.

10 d. balandžio minėta 
draugyste parengė prakal- ekstra mitingus, kad . ap 
bas.

[riasi, nes jau penkiolika 
žingsnių iki dumblyno.

Milda.

PITTSTON, PA.
31 d. kovo L. S. S. 32 kuo

pa ir knygyniečiai parengė 
prakalbas. Kalbėjo Dusevi- 
čius iš Worcester, Mass., a- 
pie dabartines kares ir jų 
blėdingumą ir apie dabarti
nes ir buvusias bedarbes.

___ Reikia pažymėti, 
kad Dusevičia vienas iš ge- 

_. resniųjų kalbėtoju. Taipgi 
J j kalbėjo Andrulevičius iš 

. Wilkes Barre. Jis trumpai 
’įkalbėjo ir labai tankiai žo- 

' džius tarė. Patartina lavin
tis rečiau kalbėti,tuomet vis
kas atsakančiau išeitų.

Buvo renkamos aukos nu- 
kentėjusiems. Viso surink
ta $4.10. Padengus kalbė
tojo lėšas, liko $2.00, kurie 
bus persiųsti L. Š. F.

Aukavo šios ypatos: Da- 
raškevičius, A. Valinčius, M. 
R. Valinčienė, F. Prancke- 
vičius ir A. Galinckas— po

JOHNSTON CITY, ILL.
Bedievis j dangų pakliuvo.

1 d. balandžio mirė tūlas
J. Saročka. Velionis turėjo 25 centus.
57 metus amžiaus, buvo ne-1 Publikos buvo tik apie 60 
vedes, prigulėjo prie dviejų ypatų. Priežastis nesusirin- 
vietos pašelpinių draugys- kimo—neišgarsinimas. Nors 
čių ir prie S. L. A. 103 kuo-,L, g. S. VII rajono sekreto- 
pos. J. Saročka buvo laisvų rĮus buvo pridavęs plakatų, 
pažiūrų žmogus, iiepripaži-:bet tie nlakatai atspauzdin- 
no jokių bažnytinių cercmo- ta ant 28 d. kovo, per tai 
nijų, mirdamas atsisakė nuo niekam netikę. Patartina 
ausinės ir prašė kad palai- ateity pirmiau gauti svetai- 
deti be bažnytinių ceremoni- ne ir nuo miesto majoro lei- 
jų. Mirus J. Saročkai, buvo dimą, o jau tuomet plakatus 
duota žinia jo broliui. Kada 
pribuvo brolis, tai visai ne
paisė į velionio norą, bet pa
sakė, kad jį palaidos su baž
nytinėmis ceremonijomis. 
Vietos draugystės sušaukė

spausdinti.
Amen.

Kalbėtoju buvo drg. svarsčius, ar galima pasielg

DETROIT, MICH.
4 d. balandžio L. S. S. 1.16 

i kuopa surengė diskusijas 
i bei lavinimosi diskusuot

ros prakalbos atsibus 9 d. 
gegužės ant West Fort St. 
ir Covier Avė.

Detroito Reporteris,.

PASIAIŠKINIMAS.
W. Lynno draugai kaltina 

mane už apsileidimą. __

lįstų kuopoj randasi asmuo, 
kuris pusėtinai yra apsipa
žinęs su vargonininkystės a- 
matu. Tuojau, nieko ne
laukiant, parapijonai pa
siunčia savo delegaciją ir 
prasideda derybos. Iš karto 
socijalistas - vargonininkas 
pastato gana augštas išly
gas; katalikai raukosi ir ne- 

Bet visgi 
pavyksta jiems 

užkietėjusią 
vargonininko

Reikalingi du kostumeriški 
čiai, vienas eoatmakeris ir 
kelinių dirbėjas. Greitai aisišaukit 
ant sekančio adreso:

J. S. Pruselaitis,
775 Bank St., Waterbury, Conn.

Pajieškau pusbrolių A. Perevičiaus 
ir A. Tarasevičiaus, Kauno gub., Pa
nevėžio nav., Pakrajos valsčiaus. Kas 
žinot, malonėkit pranešti.

P. šumskis,
-24 N. W. Main St., Kenosha, Wis.

Pajieškau draugų A. Mikėno, M. 
Trimbelio ir J. Žumbako. Girdėjau, 
kad gyvena Buenos Aires, Argenti
na. Kas žinot, malonėkit pranešti.

E. Barkauskas,
825 W. 3.3-rd Pl., Chicago, Ill.

Pajieškau merginos arba našlės 
už gaspadinę nuo 25 iki 35 metų. 
Malonėkit atsišaukti. ’

St. Kizelevich,
1414 — 3rd Av. W., Charleston,W.Va.

Pajieškau giminaičių: Jono Džiau- 
gio ir Jievos Kareiviutės. Čekiškės 
parapijos. Onos ir Antaninos U r- *

kriau- 
vienas

3

Padarome ant užsakymo
MOTERIMS IR VAIKAMS VI

SOKIUS
DRESES

kotus. siutus 
IR TAIP TOLIAU.

Ateikite ir persitikrinkite pas

115 Sunbury St.

ir darbų gvarantuojame, taip 
kad atsilankiusieji yra užganė
dinti iš visų atžvilgių. Taipgi 
užlaikome “1>RY GOODS”, ir 
visokių drošiu.

mane už apsileidimą. Pas benori sutikti, 
juos buvo surengta prakal- galų-gale _ 
bos ir kalbėtojas nepribuvo, suminkštinti 
Aš, rodos, darbuojuosi, kiek socijalisto 
tik išgaliu. Gal kaip kada ir.sirdj ir šis nusileidžia ir su- 
padarau klaidą, bet kad jų dygsta viešpatį dievą garbin- 
išvengti negaliu. Tik su W. ;^i už $5.00 į savaitę. Dabar 
Lynno 61 kuopos prakalbo-1 mūsų socijalistas su nuže- 
mis jokios klaidos nepada-1 minta sirdžia ir pakeltomis 
riau.
Mickevičiui suteikiau visas 
informacijas, o kad jis ne
pribuvo, tai aš nekaltas. Jis 
man rašė, kad buvo nuvy
kęs į Lynną, bet jokiu būdu 
negalėjo surasti svetainės ir 
pusė po devynių grįžęs at
gal. Jums, draugai, galėsiu. . _ _
nusiųsti Mickevičiaus laišką, I Ąr šiaip, ar taip męs kal- 
kurį jis man parašė. p ...

Taipgi gavau laišką nuo įdraugų-socijalistų 
236 kuopos iš \ 1 ZĮ......
Mass., nuo organizatoriaus, i kuopa į tai turėtų atkreipti 
kad J. Mickevičius su pra- savo atydą: arba priversti 
kalbomis nepribuvo.
jis nepribuvo—nežinau. To-|cipus, arba prašalint juos iš 
kie dalykai labai nepagei-.tarpo mūsų eilių; mums pa
dalijami ir blėdingi dėl mū-!geidaujami yra pastovus il
sų veikimo. Atleiskite, drau- sąžiningi draugai, Lr_ -v 
gai, kad kartais ir paklum- veidmainiai, kurie lošia pv' 
pam. Bet jei pradėtume į veidžių rolę ir u„

(JlxlUb KlclUlUb IIU ĮJcLvlct’* I 1 ■ vwaa

Aš kalbėtojui drg. J.'akimis į dangų, griežia ant 
vargonų ir gieda “šventas 
giesmes”, net bažnyčios lan
gai dreba.

Tai matote, kaip puikiai 
progresuoja mūsų katalikai! 
Jie net ir tokioj vietoj, kaip 
bažnyčia, negali apsieiti be 
socijalistų pagelbos.

IRATEJO LINKSMAS PAVASARIS 
su kvepiančiu oru, ‘kada ir žolynai džiaugiasi, sveikindami malonius sau
lės spindulius. Kiekvienas sveikas žmogus širdingai sveikina pavasarį, 
kaip jaunikaitis savo mylimų merginų—džiaugsmingai. Vienok toks 
džiaugsmas nevisiems, nes jei esi nesveikas arba jautiesi kokias nors 
silpnybes ligos, tad iki neprašalinsi iš savo kūno sistemos tų didžiausių 
nelaimę, tai yra ligų, kuri kaip akmuo savo sunkumu slogįs ir silpnybės 
ligos, kaip žiemos įkirus šaltis vis labiau naikins sveikatų, ir todėl malo
nus pavasaris neduos tau jokios linksmybės iki neišvaryti iš tavo orrarizmo ligos.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMIS—SILPNYBĖMS, jeigu 
gali būti išgydytas, kaip tūkstančiai kilų, kurie pirmiau kentė ligų silp
nybes, o dabar jau džiaugiasi tuomi geriausiu skarbu, tai yra su gera 
sveikata, nes linksmybė, ateitis ir laimė, tik sveikiems žvdi.

IŠ TŪKSTANČIŲ SVEIKŲ IR IŠGYDYTŲ ŽMONIŲ siunčia linkė
jimus ir savo paveikslus, kaipo didžiausias padėkavones; bet iš daugybės, 
dėlei mažumo vietos, nors kelintų patalpiname.

GARBINGAS DAKTARE:—Apturėtas liekarstas vartojant vis ir 
vis sveikata ėjo geryn ir lengvyn nuo Jūsų tikrų galingų gerų liekarstų, 
kaip sniegas nuo saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai svei
kas, nes krūtinė ir galva nustojo skaudėti, taipgi ir kosulys visai išnyko. 
Pirmiau buvau silpnas, sukliuręs-sukumpęs, o per galybę augščiausio 
mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantia 
tik Philadelphijos M. Klinikui. Su guodone M. P. Sakalauskas, 
3231 Emerald Ave., Chicago III.

besime, tačiaus visgi toks tų 
i pasielgi- 

Holyoke,'mas yra pasmerktinas ir 

pra- savo atydą: arba priversti 
Dėlko juos pildyt socijalizmo prin-

Mrs.
1128-5th St.,

G. Kalias 
Sacramento. Cnl

D- Burdzinskas
x 7.X Po.y. N.Y.

■ikato.; nuo įkj los ligos
Mrs. 1). KaraseviczienS,

1444 Ross St.,

HM TAI IR IŠGYDO!

daujami ir blėdingi dėl mū- j geidaujami yra pastovus ir
■ -v’ ’ * 1 \ bet ne

A___ Bet jei pradėtume:veidžių rolę ir už kelintą
kalbėti apie nekuriu kuopų'grašių parduoda savo idėją 
ansileidima. tai ciane' reikė- ir išstato mus visus antapsileidimą, tai daug reikė
tų pasakyti. Kad ir nuo 61 
kuopos ant trijų parašytų 
laiškų, vos vieną gavau at
sakymą ir tai ne nuo valdy
bos, bet šiaip nuo draugo 
kuopiečio.

Mat, kas veža, tą ir plaka.
Dirbkime visi, draugai, o 

aš su jumis!
Draugiškai VI Rajono or

ganizatorius M. Akelaitis.
1075 Washington St., 

Norwood, Mass.

Tai tiek šį kartą apie to
kius mūsų draugus, bet atm 
tyje, jeigu bus reikalas, tai 
galima bus parašyti ką nors 
ir daugiau.

Turklys.

GIRARDVILLE, PA.
6 d. balandžio L. S. S. 79 

kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo M. Dusevičia iš 
Worcester, Mass. Publikos

i

ir

J. Paekolnis
Box 237, Oiean, N. Y.

Nemažiau yra dėkingas už išgelbej’ 
Juozas Galeskis, 22 Austin St., Norwoo i, 
G3 Bank St., New Britain, ( onn., Mr. K. Olszewic 
Camden, N. J. ir tūkstančiai kilų dčkavoja 

PIHLADELPH! A M. KLIMKAS KAI) Al
Gercsnlig faktų nieks negali ieikui_uii, k.‘| ii-tx ir.in.i di-e.ės dcugyifj Is^jdjtu.

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
todėl greičiau ir geriau už kitus dak.arus išgydo, kad čionai kiekvienam 
atsišaukusiam užrašo specijališkai liekarstas iš geriausių gvarantuotų 
medikamentų, ir todėl, kad prie I hila. M. Kliniko yra net keliatas 
Profesijonališkų Daktarų su avgN’i... iu c’o!;.lu.

ĮSITĖMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma visada.
JEIGU ESI NES\ EIK AS, let nori pastoli sveiku ir laimingu, ir 

džiaugtis linksmu pavasariu, tad atsilankyk, o jeigu toli gyveni, tad apra
šyk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoje kalboje, kas kenkia, o tikėk, 
kad apturėsi tikrą pagclbą sveikatai k:.:p tūkstančiai, kurie jau džiau
giasi ir dčkavoja, nes čionai išgydo ir tuo., kur i kiti iKjaiėjo išgydyti, 
kaip šviežias, taip ir užsiscm juMas b’gas nuo skaudėjimo: pečiuose, ran
kose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, palvo-, šonu; išbėrimai spuo
gais nuo blogo ir nevysto kraujo, nuo sr.užr.gystčs, s"klos nubėgimo. nu
silpnėjimo, vidurių nedirbimo, greito pails'n.o, nervi’kumo, silpno ir nu- 
nuūžėjusio kraujo, užkrečiamų slaptų lytišku lipti, širdies, kepenų, inks
tų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus 1-vūnav i o, nuo peršal'rio, s’ogų, 
blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be operacijos, bet su 
liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Taip-pat moteris nuo skausmingų 
mėnesinių ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių VYRŲ ir 
MOTERŲ. Visada adresuok rrba atsilankyk pa šiuo adresu:
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC, Street, F’dlndclpbi'i. Pa.
VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 3 vaL 
Utarninkais ir PėtnyČiomis nuo 10 iš ryto iki 8val. vak. Reikalaukit nuo 
Kliniko dovanai ir skaitykit knygą “DAKTARAS”.

PASARGA: kurie daktarai negali išgydyti ligonių, gali kreiptis 
prie Kliniko, o apturėsit rodą.
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Scranton, Pa. Mūsų mie
sto “jaunikaitis” ponas Žy- 
vatas pradėjo lieti “armo- 

iš kurių Živilietės, po 
ste Garmaus, šaudo 

jalistus. Socijalistai 
savo pusės ketina ant 
Žyvato padaryti ataką

tas”, 
vau 
i <•
gi iš 
pono

armotą, taip toli jį iššauti, 
kad jis socijalistų tarpe 
daugiau nepasirodytų.

Klausimas: —
'Gerbiamas Orakule! Jei

gu tau viskas yra žinoma,, 
tai pasakyk man, kokiame 
laike savo amžiaus žmogus; 
būna kvailiausias?

Jaunikis.

Užsičiaudes.

perka vaistą dėl išnaikini- 
b- 
gi

■šiuos vaistus vartoti?
Aptiekorius: — Pagauk 

;blakę ir šitų miltelių pilk po 
biskį jai ant snukučio, o bla-

Hm... Man, bratku, išro-jčiaudės, 
do, kad žmogus savo gyve-1, 
nime būna kvailiausias šešis 
mėnesius prieš apsivejamą 
ir šešis mėnesius po apsive- 
dimui.

Aficiera

marguojant gatve
Klausimas: —

I/eVVUEl EcUyiHU VUiintUU. X7O
<• * 1 1 v v • • j 1\ iii Cl V 1*5 • 1 N C Zl II till, V cL~

Mano tavoryksciai ™n. aP-'še b|agorodije. 
znamuno, kad tu visiems Af^eras:J_ Dul. 
gnnooanis suteiki geras ro- kįa i;|ut k 
das, tai mislinu, kad n- man , . - - ‘
neatsakysi. Taigi klausyk. /Tak točno> 

vąše blagorodie.
Afieicras: — Na gerai. O 

ką tu darytum pamatęs vo
kiečius ateinant?

Kareivis: — Nusiimčiau 
su

miesto gatvėmis ir žiūrinė
jau į didelių storų langus. 
Beveik visuose languose bu
vo prikrautą įvairių - įvai
riausių kiaušinių, o tarp 
kiaušinių vis įtupdytas 
zuikis. Taigi pasakyk man, 
Orakule, kas Amerikoj de
da kiaušinius — vištos ar 
zuikiai? Kazys.

Atsakymas: —
Tamista turi žinoti, kad 

Amerika “fry kontry”. čio- 
nais valia dėti kiaušinius ne
tik vištoms, bet ir zuikiams. 
Tie kiaušiniai, kuriuos ta
mista matei Storų languo
se, yra padėti ne vištų ir ne 
zuikių, bet mergų 
padėti kiaušiniai 
saldesni, negu vištų. Tie 
zuikiai, kurie tarp kiaušinių 
riogso — irgi mergų darbas. 
Pasiutę Amerikos mergos, 
ar ne? Apsivesk tamista 
su tokia merga, tai nerei
kės laikyt vištų.

ir cit

kepurę ir eičiau kartu 
jais.

Kvailas klausimas.
Vaikinas: — Kodėl tu 

nute, aną vakarą hotel y taip 
staigiai mane palikai?

Mergina: — Kvailas klau
simas! Palikau todėl, kad 
vyrą savo pamačiau.

Koks keno gyvenimo
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irKapitalisto — puotaut 
vra'Tlaug skriaust darbininkus.

Kunigo — mulkint žmo
nės.

Biznieriaus — apsukt pir-

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Brooklyn, N. Y. Ant “Ko
vos” pasiūlijimo mainyti su 
asilu galvom ponas Šnervy- 
das nesutinka. Jisai sako,

“all ri 
dėlės.

Nuo niežų, šašų, dedervinių, • 
pai stu po užsiuuodijimo. “sault 
rliouin”, įvairių pučkelių ir 
vasarinių išbėrimų

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP 

(■SoveroH Gydantis Odiniu 
Muilas.) 

pulkus tai muilas visi j 
šeimynos nariui.

Kaštuoja 25 centus.

Severa’s
Skin Ointment
(SoveroH Odinė Mostis) yra pulkas tepalas. Ii apsaugoja ir pa- , 
liuosuoja odų nuo biaurinančių ir skaudančių išbėrimų. Kast. 50c.

SEVERA’S TAB x LAX.
Cukrinis 
Malonus 
Vaikams 
sieins.

Kaštuoja 10 ir 25c.

Liuosuoto.ias • 
ir veiklus 
ir Suaugu-

skaudančių išbėrimų. Kast. 5l)e.

VANDENIUOTAS I&^RUWJ.
1' Mnlon*’- • • 3 pngnrsi'iti tnnno 

'U....nno pri.n. 
vei ui Odiufi Mosi Ui 
Kka'iilamų kojų, kuri 
buvo ištintu;) ir npil 
iiiuotniH išberi malu. l'atopiiK ko
letų kartų, koja išgyjo. Per 10 
metų kontojiui ir nei l'ė.ropos 
daktarui negalOjo pagelbsti.''

. . MntliyHN Lotim,- 
Box 53, Silverhill, Ala.

111a110

Ju.ių aptiekorius užlaiko visokius Sovoros Preparatus. Btitinni rei
kalaukite Stvuros. Neimkite jokių užvaduotojų. Negulėdami gauti užsisa
kykite tiesiai nuo ,

fifi

fiii

fiy 
fik
fit 
fiy

britva skustis!Jau nerei
Reikalingas daiktas visiems vyrams, kurie patys skutasi!

Kadangi britva peša ir skaudžiai skuta, m kankinkis ir nepykdink 
-save, tik parsitrauk mūs “KLEENKUT” BRITVABUSTO. O kaip iš
tepsi ant diržo ir patraukei kelis kartus britva, tai taip ge.ai išpustis, 
kad malonu bus skustis. Prisiųsk 25c. suvyniojęs j laiškų ir adresuok:

BERGEN MFG. CO., Dept. A.
MASPETH, N. Y.

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.
'Ąr-S’Alfo1

- ATPIGO RUSSK1 PINIGAI -
~~ 100 Rublių nusiunčiu už 47 dol. —

SIUNČIU PINIGUS | RUSIJA. LIETUVA 1R LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGU KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINLMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDLMUS (Insurance) gyvasties 
nuo -ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI.

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TU LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU Į SAVAITE IŠEINA J RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT IŠ RUSIJOS J AMERIKĄ PER FINLIAN- 
D1JĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

Atpigo laivakortės, nes tik $42.50.
B A N KI E R1U S -J O H N KOVA CS 

36 GRAND STREET
BROOKLYN. NEW YORK. MASPETH, L.

K ALBAM LIETUVIŠK A L

IJE'l UVlbKA
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šitoks yra rekordas \ieno didžiau-;’»įų Chi- 
cagos bankų—STATE BANK OF L AGO.

Tai vienas ištikimiausių, p;t- u»ių ir 
saugiausių banku Chicago}, juo I ■ u, kad tai • 
nepri vatinis, bet VALSTYBĖS BANKAS, 
VALDŽIOS PRIŽIŪRIMAS IR APSKAITŲ 

BUTO KON TROLI t’O.I A M A.S.
Kapitalas ir rezervas daugiau kaip

),<)(>( ).oo 
MOK/5 3% METAMS.

Lietuviams šis bankas parankiausias
tuo, kad čia dirba lietinis, kuris savo tautie
čiams visados mielai patarnauja. .Kitur gyve- 

į nanti lietuviai pasideda čia pinigus atsiųsdami 
I pact u.

STATE B&IK OF CHICAGO
Kampas La .Šalie ir \\ ashington Sts.

— - --- u
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(Tąsa nuo 7-to puslapio “Atsisuki- 
mas į Amerikos Liaudį".
J0HN MATLOCHA, Edit*r,

Rovnost Ludu, Sl*vak newspaper,
O. N. VERENIU6, Publisher, 
Svenska Monitoren, Swedish newspa
per.
P. S. LA M BROS, Publisher

The Greek Star, Greek newspaper.
H. H. D. LANGERE1S, Publisher,

Holland Farmer, Hollandish newtp. 
GUST. B Ei GQ U i ST, Manager,

i Svenska Amenkanska Tribunen, Swe
dish newspaper.
REV. R. L. HAAN, Publisher, 
Do Boodschapper, Hollandish newsp.
A. KHOURI & E. YAZBAK, Publish.,

Faiat Boston, Syrian newspaper. 
1’ELIX NYLUND, Publisher, 

Uusi Kotimaa, Finnish newspaper.
H. H. D. LANGERE1S, Publish r, 

De Huisvricnd, Hollandish new.-papa»
JOSEPH C ESAIK, Manager, 

Glasnik, Slovenian newspaper.
I. i L ULSAKER, Manager, 

Pham, Noiwegian newspaper.
L HADUI 11, Manager, 
Zoiza, Polish newspaper.

GUST. BEIGQLxST, Manager, 
Duluth Bo.-ten, Swedish newspaper.

HYMAN LiDERMAN, Publisher, 
Da iv Jewish Call, Jewish newspaper.

' F. K. MACHA, Editor,
Drub< znicke Noviny, Bohemian news-

RUSSO, Editor, 
ian newspaper.
, A.- SON. Publishers,
< nd, Hohandish newspa-

W’;!G ■ j S'GVi • i, i

A

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik j J. MARTINAIČIO 
Ccverykų Krautuvę,

a

7,
*

Mį savo norą.
JUOZ. MARTINAITIS

109 Grand St., Brooklyn, N. Y
I

. r m, Roumanian newspaper.
i’H L. VAN LANCKER, Manat, 

von Moline. Flemish newspa-

KL(. < ALSA R TOMASZEWSKI,
Publisher,

\\ ii kopolanln, Bolifh new’s paper.
\\. .5 > i,R, E'iilor &. Manager,

R< foiin, Norergian new paper.
II. H. D. LANLLRE1S, Bublisher, 

H t Ideal, Hollandish newspaper.
ARBAD T.\1!W( Y, Bublisher,
A.uoni Hirlap, Hungarian newspa-
per.

I-ARO, Publisher, 
ita. ano, Italian new-»

pajų r.
HILN’RY BENG.STON, Editor,

new»-
j /a jr.

HL.L'RY MORRIS, Publisher, 
techier, Yiddish newspaper. 
51. KSYCKI, Publisher, 
ii džeme, Poli.-h newspaper.

GT. HA'iEN, Publisher,
\ <’st< rheimen, Norwegian newtjpa-

bhilii

B. T. TARKANYI, Bublisher, 
Bgh Hungarian Herald, Hungarian

Telephone 652 Newton.
R. KRUČ AS

H. E. JOHNSON & CO.. Publishers, 
Bellas Weekblad. Hollandish news
paper.

51. KANGAS, Publisher, 
Lairncn Sanomia, I’innish new.pap- 
per.

FOTOGRAFAS
•MMMMMMMMAMNMSMMMMM flBMM IT»> w

ir MAUOPJUS

l.t Tribūna 
paper.

GOLDBERG

Ituiiana. Italian news-

m? i'.

& RUPPIN. Publisher*, 
h Herdld, English-Jew

ish newspaper.
J. E. BERRlEg, Business Manager, 

Le Lynnois, French newspaper.

Advokato 
žmonės.

Daktaro - 
žmones.

Darbininko 
melstis.

supjudyt

apsargdint

- dirbt ir 
Svirplys.

Kapo parašas.
Našlė užsakė pas akmenų 

tašytoją akmenį savo vyrui 
ant kapo. Aiškindama apie

eht” 'bet ausis nereti- karaŠ!b ji taip atsiliepė: ęm , oet ausis pei ui «aš noriu, kad ant

♦
♦

Lietuvninku” i
’ *

“Vienybė 
rpšo, kod East New Yorke v . . 
laike 228 S. L. A. kuopos syt^as: 
vakarėlio “Aido” choras su- d’ 1 
giedojo Marselietę ir porą 
socijalistiškų giesmių, pas
kui sudainavo dar vieną 
svietišką dainelę.

Į mūsų agentūrą atėjo te
legrama, kad laike to vaka
rėlio “Aido” choras, pri- 
gelbstint ponui Sirvydui, iš
triūbijo bačkutę alaus. Ar 
nemalonė tu “V. L.” išeks-

___ ____ , kad ant ak
mens būtų iškaltas užrašas: 
Mano mylimam vyrui... ant 
tam tikros vietos”.

“Gerai, ponia”, atsakė ta-

ir ant akmens tapo 
iškaltas parašas: “Mano 
mylimam vyrui ant tam tik
ros vietos”.

i

ne-

s

ir Didelį K.italioįą visokių iua-K^ 
Vagiškų štokų ir kitokių visokių

daiykiĮ, kurių tu labai nori, oijn 
^nežinai kur iii j’aut? Atsiųsk,^ 
j savo pilnų ir ai^ių adresų ir už Jg 
Į 6 centus stenipų del uždengimo Kr 
f prisiiiutiino kušlų, o męs tuojausE) 

tų Kataliogų ir štokas 'tau mišių- ra 
sint DYKAI. Adresuok: rj

JUOZAS J. SZLIKAS, B
(MAGIKA3) b

3261 S. lialstod SI. Chicago. III. |

....................?}.(>
........... .-.......$].(»’
........... ..........6("

25c, 50c ir $1.0

A’ r MASPETH. v Y.

Si

Tek 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKi
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės ir 
-kanaiis vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

APTIEKA
Zi-miHU pnminėlMB gyduoles gulino 

apturėti per pačią: 
Nu 1 Rounuitizmo......
Kraujo Valytojas......
V d ,rių Rcguliatt rilis
Trojanka.......................

Ir visokias kitokias gyduoles tu 
visokiu ligų, kurios čia dar nepamink 
tos gulima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
Metropolitan Avanss* 
Brooklyn, N, Y

i M

H

FARMOSŪ FARMOS'
norinti pirkti gerą žemę 
rašykit man laišką, o a> 
prisiųsiu mapas ir žemN 
cataliogą.

J. A. ŽEMAITIS, 
FAUNTAIN, Midi

F

GI S.2nd st., Brooklyn,

“Gyduolės tau nieko 
gelbės”, tarė gydytopas li
goniui. “Viskas, ko tau rei
kia, tai visiškai permainyti -p 
gyvenimą. išvažiuok iš’r*-' 

pleinyti, koks tas alus buvo: nuėsto kur j ramią vietą t_ 
socijalistiškas ar svietiš- laukuose kokiam mėnesiui 
kas? i laiko. Anksti gulk, valgyk

------------- Į daug bvfštiko, gerk kiek tik
So. Boston, Mass. “Ve- gali šviežio riebaus pieno h’^ 

žio” liogeriuose atsirado u- rūkyk ne (langiaus, kaip po 
tėlių. Tautininkai sako, kad .vieną c'garą į dieną”.

“* ! Praslinkus mėnesiui, ligo-
(lidelio nis atėjo pas daktarą tarv- 

tum naujas žmogus. Dak-
kad tavas nemažai nusistebėjo ir;S\ N*1, ’f 

ir-
L.'

tasai “brudas” “Vėželį” ap-j 
spito iš priežasties < 
skurdo.

Socijalistai gi sako, ................. .............. .......
tų gyvūnėliii atsirado iš pagyrė jį gerai išvedant, 
priežasties nešvarumo. Mat! “Taip, daktare, t-’rn^ 
“Vėželis” perdaug apskreto 
tautiškuoju purvu.

“Taip, daktare,, t-mv-tes 
patarimas mane atnaujino.

I S45&

Xr' ..
A“ *4?l*

T

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabalusi Imperntrici Marti A 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Diplioninota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENe
Jauniškaitė

U8 Walnut 8L, NEWARK, N. J. 
Telefonas ^4935 Market

WWl'MUCMMWMMr  J«N M a AX *»

s

II

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
? Sutaisau receptus su > 
j atyda, nežiūrint, ar tie 
) Lietuvos ar Amerikos

, (Tai vienatinė lietuviška
S Bostone ir Massachusetts

,? Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
. < saulyj yra vartojamos. Galit rei- 
• > kalant per laiškus, o aš prisiųsiu 
I ? per exprosą.

Į . K. ŠIDLAUSKAS
S Aptiekorius ir Savininkas
>226 Broadway kanip. U Street 
j SOUTH BOSTON. MASS.
(Telephone So.Boston 21014 ir 21013

didžiausia 
receptai 
daktarų.
aptieka 

valstijoj.

hfcWAkK’O LlEWVbKA APTIEKA
Apielinkės I etuvinms pramšn. tad otidarinu 
APTIEKA tikrai lietuvišką Pas mane galite 
gauti visokias gyduoles L'kias tik Lietuvoje g»u- 
davol. Teipgi sutaisom visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu a s^rgumu.
K A LI BATA

žuvinis Degutas 
gera ir saugi gyduolė dėl 
plaučių ligų, kosulio, užkimi
mo bronchitis ir kvėpavimo

Prekė...........................Qt f
įrankių.

K ALI BATA TONIC
BITTERS 

laba5 gera gyduole del ne
tvarkom skilvio ir malimo 
įrankių, suteikia sveikų ape
titų. pabudina išdalinimų, ne
sulygintas del malimo: su- 
grųž:na normiiliškas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. J* A

Prekė ...................................**

Plaukų Stiprintojas 
puikus vaistas dėl pabudini
mo plauku augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybės šakny
se; sulaiko plaukų slinkimą 
ir pestekninį pleiskanų tvėri- 
niąsi, taipgi niežėjimą galvos 
odos; suteikia naują augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas.

Prekė .............. M V V

i* Jk’t

(V’•N

Aura. Finnish newspaper.
DR. PAOLO PARIN, Publisher,

11 51o!imento. Italian newspaper.
I). SCHRAM, Publisher,

De Standard, Hollandish newspaper.
GUST. FALK, Publisher,

51 o' he Tribun, Swedi.-h newspaper.
JOSEPH & R. A. NICOLAIS. Publish.

La Lega Italiana, Italian newspaper.
REV. S. BYCZYNSKYI, Publisher, 
Sojuz. Rulhenian newspaper.

51. KANGAS, Publisher,
Amerikon Suometar, Finnish news-

Chicago, III. “Kataliko” 
redaktorius, išgirdęs, kad 
dinamitierius Petrikonis y- 
ra “Kataliko” skaitytojas, iš 
piktumo nukando sau liežu
vį. ' Dabar jis negalės ple- 
pp*; vad laik
raščiai pagimdo juodran- 
kius.

taip dariau, kaip buvo pri
sakyta. Bet, daktare, tas 
rūkymas kasdien po vieną 
cigarą, kaip tamsta man lie- 
nei, tai išnradžiu ko dūšios 
man neišvarė, kol pripratau. 
Tai nejuokai pradėti rūkit s 
*<sant tokiame blogame pa-:>ife 
dėjime”. .Į

>-'■

KALIBATA
čystytojas Kraujo 

puiki gyduolė dėl vočių, odi
ni:.) ligi), išbėrimų, purkų ir 
yisokių skaudulių paeinančiu 
rmo blogo kraujo ir dėl įvai-

. . . . . .  $1.00

K ALI RATA
Gydanti Mestis 

labai peras ir čystas prepa
ratas dėl skaudulių, jsipjovi- 
mų, sudeginimų, apsišutinl- 
•nų. nusibrūžinimų, — pasek- 
mineas dėl įvairių atdarų 
žaizdų.
__Į‘rekė _ . . .. J ~
K ALI RATA

Mestis nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduolė, dėl 
prašalinimo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė- 
jiuiij. ir

Prekė  .............. 1 ° v
KUR VIPNYBfi. TENAI IP (iALVBĖI

PHARMACIST
ĮSI Perrv*

Near Van Buren Street Tpleųhonip 11)135 Market.

t

•X-

V
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SERGANTIEJI
LIETUVIAI! *

AR JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

Diena po dienai, savaitė po 
savaitei, niėnesis pj mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek . 
..ergančių jau 
sergantiems pagelbėjati jų ilga- 
metinėje jkiroje ligoje, 
jums gyvenimas jkirejo 
'mėginimo visokių taip 
nių liekarstvų. jaučiatės, 
kas kartas, jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno,

Jonas MATHUS

LEON KAMAIKY, Publisher, 
Jewish Daily News.

N. N. RONNING, Manager, 
Ungdomens Ven, Norwegian news
paper.

SARASOHN A- SONS, 
Jewish Gazette.

E. SEVERIN, Manager, 
Texas Poston, Swedish newspaper.

J. WORZALI.AS’ SONS, Publishers, 
Ro'nik, Polish newspaper.

51. S i RIZZI, .Managing Editor,
11 Solo, Italian newspaper.

Y. C. KAST5IAS & EMIL J. BONDE,
Publisher, 

Svensk-A merikanska l-'amilj Journ»- 
lon, Swedish newspaper.

FRANK MANCINI. Publisher,
II Risvog’io. 1 toliau newspaper.

Z. STEFA NO5MCZ, Publisher, 
Nowaiy Texaskie. Polish newspaper.

51. KANGAS. Publisher,
Lasten Lehti, Finnish newspaper.

RALPH LUDOVICI, Publisher, 
La Stella del Texas, Italian new'spa-
1 <‘F-

VICTOR CRUZ. Publisher,
El Correo Mexicano, Spanish news-

I

į

kiek

Kada 
nuo 

vadina- 
jog

D-RO LEON. LANDES
Jis jums be pinigų duos rodą 

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą i 
Gydau jau per 20 metų kuopa-, 
sėkmingiausiai visokias ligas. ■

<lijim:i kraujo, tekėjimų krauju, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

bei lytiški; ir inkstų ligų tu
riu didoliius i»' gaišius aparatus 
Elektrikus ir X- Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gy<ly-

aparatus, nes
Chemiškai ir

siuntimą. Nint’di 
cėliaus, bet tuojau? 
garsų

ant

)
I

110 E. 22nd St., Ve" York.VY. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryte ik) 8 vakaro; nedėldioniais 
i’uo 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. murkę, o 
gausite ’abai žingeidžią kny
gelę dovanai!

*

šiferi

G ERIAI SIAS DI DŽI AUS! AS 
IR SVARIAUSIAS SALI6- 

NAS VISAME SO. 
BOSTONE.

Sveiki gerlxusiofi rūšies |ėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o pi-rsitik rirvite.

JONAS MATHUS
(.Lietuvi* Savininkas)

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

(Deiinits žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijom namo)

51. .IACHETTA, Publisher,
11 indice. Italian newspaper.

N. N. RONI N VE. Publisher,
Kv'mdens Magasin, Norwegian news
paper.

GARGIA & MAESTAS, Publishers, 
E! Faro, Spanish newsuaper.

GIUSEPPE 51APELLI, Publisher,
La Capitate Italian newspaper.

B. DO5VNOROWICZ. Editor & PubL
Gazeta Haml'.owa. Polish newspaper.

ĮGYK NUOSAVĄ

t

V ‘ P

—La__ rfLLz&JJ
Klnusyk mano žodžio!

Ateik p rkti vyriokų aprėdalų, 
kaip tai skrybėlių. mnrAkimų, 
kalnierių ir t. t. Pas n.ane ta
voms gera ir prekes pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

i
1

♦

Męs turime 300,000 akrų žemė* 
Wisconsin ir Michigan valstijose dėl 
apgyvenimo. Toji žemė yra galima 
lenevai išdirbti, nes visai mažai jau 
liko kelmų. Žemė gera. Yra gražių 
ežerų ir upelių. Klimatas toks kaip ir 
Lietuvoj. Męs jau seniai parduodam 
farmas ir daug jau pardavėm lietu
viams. čia yra daug farmų su gra- 

j ž’ausioms triobonis ir sodnais, kuri* 
' priduoda daug smagumo Čionykščiam 
Į gyventojui. Jei tamsta pirksi 4<» «k- 
■ ru ant syk ir apsigyvenęs išdirbsi po 1 
! akrus ant metų, lai tamsta busi pa- 
Į liuosuotas nuo mokėjimo taksų per 6 
jmr’tus. Jei tamsta ant syk įmokėsi 
$200, tai tamstai nereikės mokėti |>er 

i5 metus. Mūsų prekės yra nuo $8.00 
: iki $20.00 už akrą. Reikalaukit in*or- 
j maeijų arba ratis atsilankykite apžiū
rėti. Nelaukit ilgiau, kol visa gere*- 

j nė parsiduos.

GRIMMER LAND CO., 
12^6 Milwaukee Ave., Corner of 

Paulina St.. 3rd floor. Chirac**, fit

■

4

Parsiduoda Groserne.
Atsišauki t po šiuo adresu: 

M. Romenek
149 N.6th St, Brooklyn,N.Y.

* ®
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iradv, Hungarian newspaper. J F Š1RAAŠ, Editor

& Publisher, 
d’America, Italian srrv
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LAISVĖ

Palengvinkim žmonių kentėjimus ir apsaugokim gyvybę bet nepadekim jos naikinti!

Kadangi męs gauname šimtus tūkstančių laiškų, telegramų 
ir šiaip jau pranešimų iš įvairių šaltinių, kū ruošė yra širdį perve
rianti šauksmai, maldavimai ir prašymai žmonių mūsų gimtinių 
Šalių, męs žemiau pasirašę redaktoriai ir išleidėjai, nutarėme var
de mūsų skaitytojų kreipties su atsiliepimu prie didžios Amerikie
čių tautos.

Skaitytojai mūsų laikraščių, veik be išimties, giliai paliesti 
pražūtingu Europos tautų konfliktu. Jų broliai, seserįs, tėvai ir 
giminės gyvena kariaujančiose šalyse. Tas nereiškia, kad Ameri
kos tauta visoje čielumoje nebūtų giliai paliesta šia kare, bet mū
sų skaitytojai yra tampriau susirišę giminystės ryšiu su tų šalių 
žmonėmis, kurios pasinėrė bedugnėn barbariškos karės. Kiekvie
ną dieną pačta mums atneša naujienų apie liūdną karės progresa
vimą, atneša naujų susikrimtimų mūsų skaitytojams.

Maldavimai milijonų moterų, virtusių našlėmis, šauksmai 
vaikų ir našlaičių, likusių be tėvų ir maldos tūkstančių badaujan
čių Europos žmonių, atkreiptų prie mūsų, pateisina, męs tikime, 
Šj mūsų atsišaukimą varde žmoniškumo ir teisingumo.

Męs atsišaukiame į Amerikos tautą, į prakilnią ir drąsią A-

merikos spaudą, į Amerikos manufaktorius parako, šrapnelių ir 
patronų, męs atsišaukiame į darbininkus, dirbančius fabrikuose, 
kuriuose gaminama ammunieija del reikalo kariaujančių tautų— 
kuogreičiausiai liauties dirbus paraką, šrapnelius ir patronus, ski
riamus naikinimui mūsų brolių, našlių, seserų, motinų ir vertimui 
našlaičiais jųjų vaikų, taip lygiai kaip ir naikinimui neapsakomos 
vertės prabočių palikimo.

Mūsų atsišaukimas visųpirmiausia liečiasi Amerikos manu- 
faktorių (išdirbėjų) ir jų darbininkų, užimtų išdirbįmu bent ku
rio iš tų dalykų, užbaigti išdirbimą parako ir kulkų, kurios skiria
mos žiauriam ir nežmoniškam tikslui žeisti ir naikinti žmoniją.

Męs kreipiamės į kekvieną darbininką skyrium, kuris tik 
c'urba panašioj fabrikoj, netgi jeigu prisieitų nustoti tarnystės, at
sisakyti dalyvauti išdirbime ammunicijos.

Garbė Amerikos nacijos, dorumas visos nacijos, padėjimas 
mūsų fabrikantų, patriotizmas ir žmoniškumas mūsų darbininkij 
reikalauja parodyti visam pasauliui sykį ant visados, kad tų do
rybių negalima nupirkti pinigais, suteptais žmonių krauju.

Todėl męs visi ir prašome Amerikos tautos vardan žmo-

niškumo ir tikros neutrališkumo dvasios, prašome kiekvieno sky 
num, Kaip ir visos tautos, padaryti visą, kokią tik galima, įtekmę 
ant fabrikantų ir darbininkų Suvienytų Valstijų, užimtų išdirbime 
parako ir kulkų kuriai bent iš kariaujančių šalių, užbaigti išdirbi 
nią, pardavimą ir siuntimą panašių materialų.

Męs apeliuojame į jus ir į kiekvieną skaitytoją padėti mums 
gelbėti mūsų brolius nuo tolymesnio naikinimo. Lai visi ameri 
kiečiai drąsiai sustoja tame tvirtame pasiryžime akyvaizdoje mū 
sų atsakomybės.

Pirmiausia męs turime sustabdyti išdirbimą ammunicijos 
dėl pelno ir tokiu būdu užbaigti savo dalyvavimą šioje karėje.

Tuomet męs galime jau spirti Europą paklausyti mūsų rei 
kalavimo taikos. Lai pasibaigia jūsų darbas prie parako, šrapne
lių ir kanuolių.

Tegul išsipildo jūsų valia rezoliucijose jūsų draugijų, atsi 
šaukime į vietos laikraščius, veikime jūsų bažnyčių, laiškuose į at
stovus publiškuose ofisuose.

Mūsų dalyvavimas karėje turi dabar jau užsibaigti ir tuo
met mūsų įtekmė varde teisingumo ir teisės gali padėti užbaigti

• t

Lėšos šio apgarsinimo laisvanoriai susidarė iš smulkių aukų tų žmonių, kurie veikė iš žmoniškumo, teisingumo ir tikro pa 
triotiško geismo, kad šioji taiką mylinčioji šalis neimtų tiesioginio ar netiesioginio dalyvumo tolymesniame naikinime gyvasčių 
ir žmonių turto.

VINCENT A M MORELLI, Publisher.
Marconi newspaper.

V. J NEMEC, PubilS .c..
SlovensKy PcktOK, Slovak newspaper. 

VINCENZO D ANil A, I ual.si.er.
11 Mesc.iggero <li Paterson, Italian newspaper.

AV. A. M/.-’.UR. PubUsue.-.
TelvZiazn Codzienny, Polish newspaper.

I. 0UTS GERSON, Publisher.
Piiilad-lphia Jewish Morn ng Jcirnal.

REV. LAO. HORSANY1. Publisher,
Amerikai Magyar Reiermalusok Lapja, Hun
garian newspaper.

T. WANDEL. JR., Publisher,
Ame-/ka, Rut. eu—n newspaper.

f*. b. MON I aNaRC, Publisher,
L’Usservatoi-e. ltal.au newspaper.

F. S. VONOSKY, Publisher.
Fieie Arbei’trr Stimule, Jewish newspaper.

WILLIAM WENDT, Publisher,
Piz> jaciel Ludu, Pohoa newspaper.

t>. O. Dl .EY, Publisher.
Glympiu, Greek newspaper.

PROF. A. COLLETTA, Publisher,
11 Gazzettino. Italian newspaper.

.AFIFA KARAM, Publisher,
I >.e New W o: id, Arabic newspaper.

REV. CARMELO DI SANO, Publisher, 
La Croce, Italian newspaper.

B. STRZFI.ECKL Publisher.
Sluwo Poiskie, Polish newspaper.

ACH1EBER PRESS ASSOCIATION. Publishers, 
Huto, en, Hebrew newspi per,

PASQUALE MATULLO, Publisher,
L'Uta, Italian newspaper.

SAMUEL J. ROSEN. Manager, 
Der 1 id, 't icdmu newspaper.

S. J TYBUBSKI, Publisher,
Piuca. rci.t.1 ne, sp-<per.

N. G. EADRAN, Publisher, 
the Eagle, Syrian newspaper.

JOSEPH ISOLA. Pul.l.s! er,
Li tai:.mo in America, Italian newspaper.

ISRAEL FRIEOK1N, Manager, 
Der An>cri)-?.ner, Yiddish newspaper.

V. YAK IIS, Manager,
Kova, L.tl uanmn newspaper.

JHARR'i F GUARASCI, Publisher,
L p-n >-iite ci Syracuse, Italian newspaper. 

TIT ,n|. WASOWICZ, Publisher,
lux.a, Polisn newspaper.

J. «“." !< 1 H. ZIND, Publishers.
At c.iia Syr .an newspaper.

CIOR IO P1NELLI, Pub! :l er.
L'Evo J'llalia, Italian newspaper.

®. K. KOH AN VI, Publisher, 
Szabadsag. Hungara.n newspaper.

I. E0N BURSTEIN, Publisher, 
Brooklyn-Brownsville post, Jewish newspaper.

F. CURZ1O & CO., Publishers,
L'E- o d< 1 Rl ode Island, Italian newspaper.

BR. ZELSK1, Publisher,
Motyl, Polis.i newupaper.

REV. ZM.TAN KUTHY, Ph. D.. Publisher,
Kefo

J/J. E3 D. CAPORASOE, Publisher.
La Stella Coloniale, Italian newspaper. 

ADOLPH HEL D, Manager,
P. .Lideip. .a Jew <s.i Daily Forward.

T. B F.’tIEDSON, Manager, 
Boston Jewish American.

JOSEPH BRUNO, Publisher, 
Mastui Paolo, Itpliaq newspaper.

STEPHEN M. NOWACZYK, Publisher.
Gwiazda, Polish newspaper.

M. F ROY, Publisher,
Petit Journal, French newspaper.

MARTIN H1MLER. Publisher,
Magyar Baayuszlap, Hungarian newspaper.

F. S MAR’NARO, Publisher, 
L'Eco Coloniale del New England, I tad Ian 
newspaper.

HG. KOZLOWSKI. Publisher,
Gazeta Tygodniowa, Polish newspaper. 

CORNELIUS H. LONT, Manager.
Het Utisten. Hollandish newspaper.

RHIL NARDONE, Publisher,
La Voce del Bronx, Italian newspaper.

JACOB MAR1N0FF, Publisher,
Big Stick, Jewish newspaper.

N. A. MOKARZEL, Publisher, 
Al-Hoda, Arabic newspaper.

D. MARNL1O A SONS, Publishers,
II Progiesso, Italian newspaper.

J. VINCENT LABATE. Publisher,
La Vita Economica, Italian newspaper.

BRAZ DE SOUZA, Editor A Publisher, 
As Novidades, Portuguese newspaper.

3. M. NAGY, Publisher,
Kepes Tudosito, Hungarian newspaper.

J. E. LAMBERT, Publisher.
Le Supplement, French newspaper.

ALBERT TARCHIANI, Publisher, 
It Cittadino, Italian newspaper.

ADOLPH HELD, Publisher,
Zukunft, Yiddish newspaper.

A. B. STRIMAITIS. Secretary,
Tevyne, Lithuanian newspaper.

FRANK DE FEO, Publisher, 
La Verita, Italian newspaper.

E, DAHMEN, Manager,
Vart Land, Swedish newspaper.

PETER SCHMUKLER, Publisher, 
Volhsadvocat, Jewish neswpapcr.

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUB. SOC., 
Publishers, Laisve, Lithuanian newspaper.

JOSEPH J. YABROUD1, Publisher, 
ALSahhat, Arabic newspaper.

REV. D. A. ROCCA, Publisher.
La Verita in Carita, Italian newspaper.

L. D'AMANDA. Publisher,
La tribūna di Roc ester, Italian newspaper.

J SEPH LUSSIER, Publisher, 
La Justice, l.inc.i newspaper.

JOHN JACHETTI, Publisher, 
il Bollettmo, Itai.an nowsp..per.

JOSEPH SMOTCZYNSKI, Publisher, 
Gazeta Buffalooka, Pol.sb newspaper.

D R. VOMBY, Editor & Publisher, 
Literatur un Lebon, Yidd.sh newspaper.

G. D. BERKO, Publisher, 
Amerikai Magyar Nepszava, Hungarian news
paper.

MONSIGNOR A. ARCESE, Director, 
Bollettmo Menslle, Itai.an newspaper.

AXEL FREDENHOLM, Editor A Publisher, 
vsterns Veckoblad, Swedish newspaper.

M. S. GADOL, Publisher,
La Ainer.ca, Span.sh-Hebrew newspaper.

A. B. KOLLER, General Manager,
Amerikai Magyar Hirlap, Hungarian news
paper.

GOFFRERTO CARYAN1, Publisher, 
La Stampa. Italian newspaper.

JACOB GINSBURG, Publisher, 
Jewish World.

S. BADDOUR, Publisher, 
Al-Bayan, Arabic newspaper.

CHARLES K. JOHANSEN. Publisher, 
Nordstjernan, Swedish newspaper.

J. J. DEMOP.O, Publisher, 
La Riforma, Italian newspaper.

FRANK BOKORY, Publisher.
Amerikai Magyarsag, Hungarian newspaper.

VICTOR E. POMERANZ, Editor & Publisher, 
Jewish Progress.

RAFAEL VIERA, Publisher, 
La Prensa, Spanish newspaper.

L. BENEDIK, Publisher, 
Clas Nurodo, Slovenian newspaper.

S. MATURO. Manager, 
La Purola Cactolica, Ital'.an newspaper.

CHARLES A. BICZAK. Publisher, 
Slovensky Obzo , Slovak nc*b|iupor.

L. F, WAZETER, Publisher, 
Tygodnik Polski, Polish newspaper.

PROF. V. GSORDANELLl, Publisher, 
La Colonia, Italian newspaper.

JOSEPH STETKEWICZ. Publisher, 
Svoboda, Ruthenian newspaper.

J. A. HARPET, Treasurer and Secretary, 
New Yorkin Uutiset, F'nnish newspaper.

S. MAIDANSKEY, Publisher, 
Russian Heiald.

ISRAEL FRIEDKIN, Manager, 
Jewish Moinmg Journal.

JOSEPH GUL1.1NO, Publisher,
11 Corriere d'Italia, Italian newspaper.

JAPANESE TIMES CO., Publishers, 
Japanese Times.

JOHN MILANO, Publisher, 
La Montagna, Italian newspaper.

S. EFINAFF, Publisher, 
Life and Laughter, Russian newspaper.

E. M. GRELLA, Secreatry, 
Telegrafo, latlian newspaper. 

HERMAN V1RAG, Treasurer,
Szabad Sajto, Hungarian newspaper.

ARTHUR REICHMANN, Publisher, 
New Jersey Herald, Hungarian newspaper.

N. CARCIANA, Publisher,
La Libia, Italian newspaper.

JOHN F. SAMBORSKI, Publisher, 
Stiumien, Polish newspaper.

HERMAN BERNSTEIN, President, 
Puiladelphia Jewish Day.

E. M. GRELLE, Treasurer, 
Telegrafo, Italian newspaper.

M. PASVOLSKY, Publisher, 
Russkoye Slovo, Russian newspaper.

HERMAN BERNSTEIN, President, 
The Day, Jewish newspaper.

PASQUALE DI MEZZO, Publisher,
11 Messaggero, Italian newspaper.

JOINT BOARD OF CLOAK AND SKIRT MAK
ERS UNION, Publishers,

The New Post, Yiddish newspaper.
ONOR1O RUOTOLO, Publisher, 

II Fuoco, Italian newspaper.
E. WEINBERGER, Manager,

Magyar Hirlap, Hungarian newspaper,
PROF. E. SPINAL, Publisher.

La Luce, Italian newspaper.
PETER SCHMUKLER, Publisher, 

Philadelphia Jewish Warheit.
ACHILLA P. FALAUGO, Publisher, 

11 Bastone, Italian newspaper.
MONFOON JUNG, Publisher, 

Chinese Republic News.
E. M. GRELLA, Secretary,

II Giomaie Italiano, Italian newspaper.
PETER SCHMUKLER, Publisher, 

The Jewish Daily Warheit.
IVAN KRESEC, Publisher & Editor, 

Novi Hrvat, Croatian newspaper.
M. SISCA, Publisher.

La Follia di New York, Italian newspaper.
L. E. MELLER, Publisher, 

Jewish Leader.
ANTONIO PISANI, Publisher, 

La Forche Caudiqe, Italian newspaper.
D. KOUTSOUKAL1S. Publisher, 

H’Nikh, Greek newspaper.
A. V. CROCCO, Publisher,

Il Progress© I talo-Auiericano, Italian news
paper.

ADOLPH HELD, Publisher, 
Jewish Daily Forward.

VINCENZO TERRACC1ANO. Publisher, 
La Forbice, Italian newspaper.

(Tąsa

išlaikyti, o neprisidėti prie naikinimo jos

*

REZOLIUCIJA, PO KURIA PASIRAŠĖ LEIDĖJAI

SANKCIONAVĘ ATSILIEPIMĄ Į AMERIKOS TAUTĄ

“MĘS, IŠLEIDĖJAI ŽEMIAU ĮVARDINTŲ LAIKRAš

ČIŲ, UŽGIRIAM ŠĮ ATSIŠAUKIMĄ Į AMERIKOS TAUTĄ

PRAMONININKUS IR DARBININKUS NEGAMINTI, NE

PARDUOTI, NEEKSPORTUOTI PARAKO, ŠRAPNELIŲ, IR

KULKŲ IR KITOKIŲ KARĖS REIKMENŲ KARIAUJAM

ČIOMS EUROPOS TAUTOMS IR JAPONIJAI”

P. ACELRAD, Publisher, 
Steaua Noastra, Roumanian newspaper.

A. BARTOL1N1, Rublis.cr, 
L’Era Nova Umoiistica, Italian newspaper.

KUNG Y. SANG, Editor, 
Chinese Re.orin News.

MICHAEL M. BARTA, Editor & Publisher,
Lorain Es Vidckc, Hungarian newspaper. 

LOUIS V. SZYPERSKl, Publisher, 
Kuryer Katolickl, Polis > newspaper.

PIETRO JACOVINi, Pubusbcr, 
ll Mattino, Italian newspaper.

A. MILUKAS, Publisher, 
Žvaigžde, Lithuanian newspaper.

JOHN R. PALANDECH. Publisher,
Jugoslavia, Serv.an newspaper.

AUGUST STIEBE*, Manager, 
Lzienn.k Pols,., Polisu newspaper.

ALEXANDER ZAMBORY, Editor & Publisher, 
b uggctlenseg, Hungarian n.:>».-.paper.

REV. JOSEPH HAN'ULYA, Editor, 
Rusin, Ruti.en'an newspaper.

E. FALCIDIA, Publisher,
11 Telegrafo, Italian newspaper.

CHARLES R. HOSENGUIST, President, i
Osteins Vcckoblad, Swedish newspaper.

D. ALTER, Publisher,
Jewish Ci itei ion, jewish-Engtish newspaper.

A. RODE, Secretary, 
Golos i ruda, Russian newspaper.

NAT H. STRAUSS, Business Manager, 
Pennsylvanski Gornik, Polish newspaper.

EUGENE HWOZDYK, Editor & Publisher, 
Hirnylc, Ruthenian newspaper.

PEPRTONE A PONER, Publishers, 
Risvaglio Coloniale, Italian newspaper.

ALEXANDER J. PIEKUT0WSK1, Editor, 
Kronika, Polish newspaper.

STEPHEN GYONGYOSY, Publisher, 
Magyar Vilag, Hungarian newspaper.

J. E. CHUDATSIK, President, 
Ludovy Dcnnik, Slovak newspaper.

JOHN J. BARC, Manager,
Rekord Codzienny, Polish newspaper. , 

AXEL. ROSENLUND, Manager.
Skandinavia, Swedish newspaper.

MICHAEL SAGGESE, Secretary, 
La tribūna, Italian newspaper.

LEAVITT & RUBENSTEIN, Publishers,
Boston Jewish Voice, Yiddish newspaper.

JOHN F. MORGAN, Manager, 
Jednoac, Polish newspaper.

VILVIO LIBERATORE, Publisher,
L'Opuiione del Popolo, Italian newspaper.

JOHN H. URBAN, Publisher,
American Slavonic Gazette, Slavok newspaper. 

JOSEPH BALTRUŠAITIS, Publisher,
Dilgeles, Lithuanian newspaper.

N. A. PACELLA, Publisher,
La Stella D’Italia, Italian newspaper.

JEWISH RECORD CO., Publishers, 
Jewish Record, Jewish newspaper.

A. C. VIEIRA, Publisher.
OTndependente, Portuguese newspaper. 

VINCENT DMOWSKI, Editor,
Gornik Polski, Polish newspaper.

A. S. COLLINI, Editor,
Il Minatore, Italian newspaper.

C. E. LINDSTONE, Publisher, 
Skandia, Swedish newspaper.

JOHN H. URBAN, Publisher,
Aruerikaneko Siovensky Svet, Slovak news
paper.

J. OSKALA, Publisher, 
Straz, Polish newspaper.

D. BASILE. Publisher,
Araido di Auburn, Italian newspaper.

M. PORWIT, Publisher,
Gornik, Polish newspaper.

FLAVIO PAS ELLA, Publisher, 
La Sardegna, Italian newspaper.

NOE HAMELEY, Manager, 
Le Citoyen, French newspaper*

A. A. TURLSON, Publisher,
Sven, Swedish newspaper.

E. LO PRESTI, Publisher,
La Tribūna del Popolo, Italian newspaper.

A. WEIDENTHAL, Publisher,
Jewish Independent, Jewish-English newspaper.

A CAPECEL A TRO, Editor & Manager, 
II Pensieio Italiano, Italian newspaper.

A. ANTELL, Publisher,
Finska Aniei ii.anai cn, Swedish newspaper.

REV. THOMAS TERLIZZ1, Publisher, 
Bollettino Parroccaiale, Italian newspaper.

V/. i . BOURQUET, Manager, 
Lqi.n.on kubi.que, t-ienc.i newspaper.

FRANK RUSZKIEWICZ, Publisher,
Dzicnnk <lla Wszystkich, Polish newspaper.

ANGELO SEARPA, Publisher, 
Lu Luce, Italian newspaper.

CHARLES .1. URBAN, Publisher, 
unista, Polish newspaper.

F RGSiN & WILLIAM SHUBIN, Editors.
Stra-.diieeks, Lettish newspaper.

JAMES V. DGMARUNNA, Publisher.
Garr.clta del Massachusetts, llal.au newspaper.

f) DIACOUMOPAULOS. Publisher, 
Dcmonios, Greek newspaper.

CRNEL1US PAELSTRA, Publisher, 
De Telegraaf, Hoilanuisb newspaper.

A. LEWANDOWSKI & BRO., Publishers, 
Cazeta Ludowa, Polish newspaper.

ITALO-AMERtCAN PUB. CO., Publishers, 
L'ltalo-Aniericano, Italian newspaper.

OSCAR E. L1NDBORN, Publisher,
' Svenska Veckobladot, Swedish newspaper.

W. PIETKIEWICZ. Publisher.
J ygodnik Gorniczy, Polish newspaper.

JOSEPH SANTELLA, Publisher,
Coriieie del Connecticut, Italian newspaper.

MATTHEW FIITTO, Manager, 
I’ohjan I a'.iti, Finnish newspaper.

PF."ER KIRYLUK, Publisher,
New Lite, Rutiienian newspaper.

LUIGI FINOCCHIARO, Publisher & Editor, 
Ivia-C..i-E, Italian newspaper.

JOHN J. ARDAN, Publisher,
Narodna Wola, Ruthenian newspaper.

R. CANUDO, Publisher, 
Sicilia, Italian newspaper.

REV. ERNEST PORZSOLT, Publisher, 
Jol.nstowni Hirado, Hungarian newspaper.

S. A. DANGER, Publisher,
The Nationalist, Polish newspaper.

GERARDO BALZANO, Publisher, 
La Stampa, Italian newspaper.

A. A. HADDAD, Publisher,
As-Sayeli, Arabic newspaper.

S. DI LEO, Publisher,
La Spazzino, Italian newspaper.

THEODORE PISCHOK, Publisher,
Svit, Russian newspaper.

JOHN J. ROUGETTI, Publisher,
La Verita, Italian-English newspaper.

WEGWEISER PUBLISHING CO., Publishers,
Der Wegweiser, Yiddish newspaper.

M. MANCELLIERE, Publisher,
La Trinacria, Italian newspaper.

ALEXANDER GONDOS, Publisher,
Bridgeport, Hungarian newspaper.

A. M. LIEBLING, Publisher,
Jewish Progress, Jewish newspaper.

S. F- NOTON, Publisher,
11 Frustino, Italian newspaper.

MORRIS SESK1ND, Manager & Editor, 
Jewish i-abor World, Jewish newspaper.

L. J. TUPY. Publisher,
Slavie, Bohemian newspaper.

C. G. PETHERSON,
Missions Wannen,

ALEXANDER VON
Ottlion, Hungarian

H. DURANTE, Publisher,
L’ltalia, Italian newspaper.

LOUIS S. BERLIN, Publisher,
The Sentinel), Jowish-English newspaper.

O. G. MELARAGNO, Publisher,
La Voce del Popolo Italiano, Italian newspaper.

Treasurer, 
Swedish newspaper.
DESSENFFY, Publisher, 
newspaper.

DR. A. P ESSEN LEHN ER, Managing Editor, 
Magyaioic Vasa na.ija, Hungaiian newspaper.

J. E. CHUDATSIK, President, 
Ji -.tolicke Slovensky Noviny, Slovak news-

Publisher, 
newspaper.

Polish newspaper. 
Publisher,

ABRAHAM M. LIEBLING, Publisne., 
Jewis.i Daily Press, Yiddisn newspaper.

P. SWICKOS, Publisher,
Draugas, Lithuanian newspaper.

JOHN R. PALANDECH, Publisher, • 
United Servian, Servian newspaper.

HARRY A. PILSKY, General Manager, 
Daily Jewish Courier, Yiddish newspaper.

ANDREW P. DUEG, Publisher.
De Detroitenaar, Flemish newspaper.

JULIUS FODOR, Publisher,
Magyar Ujsag, Hungarian newspaper.

J. CARMAN, Publisher, 
Lekarz Don-.owy, Polish newspaper.

E. A. M. DAHN, Secretary, 
De Hollandsche z'smertkaan, Hollandish news
paper.

J. E. CHUDATSIK, President, 
Slovensko Americky Dennik, Slavak news
paper'.

JOHN J. BARC, Manager, 
Polonia, Polish newspaper.

JOHN R. PALANDECH, 
Balkan World, Servian

W. FREN, Editor,
Poloni? Na Wschodzie,

GIUSEPPE FARINASC1, 
La Capitale, Italian newspaper.

E. A. BŪONPONE, Publisher, )
U Cittadino italo-Americano, Italian news
paper

VICTOR Al.SKI, General Manager, 
Haslo Polski, Polish newspaper.

SYLVESTER T AMBURELLA, Publisher,
1) Corriere dell’Ohio, Italian newspaper.

T. POT CH T NOK, Manager, 
Robitnyk, -Ruthenian newspaper.

M. BERGHEGE, Manager, 
De Calvinist. Hollandish-Englisb newspaper.

M. SPITZ, Publisher,
< Jewish Vc'ce, Jcwis'i-English newspaper.
L. LO PREST 1. Publisher,

11 Mcssag’ero d’Worcester, Italian newspaper.
LE° WISE, Pub! o' er,

American Israel.to, Jcwish-Englisii newspaper.
N M. D1AFI, Publisher,

Daily Mirror, Syrian newspaper.
JOHN COTTCNE, Editor,

11 Pensiero, lt',:?’i newspaper.
HENRY GEERINGSEN, Publisher, 

De Hope, Holland sh newspaper.
C. A. BRANDES, Publisher,

Jewish Daily Pi'c**, Jewish newspaper,
J. ASI.NKO Publisher,

Dziennik Ludowy, Polish newspaper.
„C. ANDERSON, Manager,

Chicago liladet, Swedish newspaper.
J. ASENKO Publisher, 

Bicz Bozy Polish newspaper.
C. A. PET T KOSKI, Publisher, 

Telcgraf, Polish newspaper.
W. HAVEN, Manager,

National Slovak Daily, Slovak newspaper.
I. U1GI CAROBURI. Publisher,

El Figaro Italiano. Italian newspaper.
ERNEST VALENTINE, Publisher,

Intcrnational Music and Drama, Italian news
paper. *

JOE CONFORTO, Editor & Publisher.
La TriLuna, Italian newspaper.

A. D. DOMENICA, Editor & Publisher, 
II Cristiano, Italian newspaper.

A. A. LIND, Ed:tor & Publisher, 
Superior Posten, Swedish newspaper.

FRANK M. DELATCH, Editor & Publish.:-, 
N’arodni Vcstnih, Slovenian newspaper.

ALBERT L. KING, Publisher, 
Skordemannen, Swedish newspaper.

J. P. DEO, Editor & Publisher, 
L’Osservaiorc, Italian newspaper.

M. J KOKKONEN Publisher. 
PaivaleLti, Finnish newspaper.

N. P. OLSON, Editor A Publisher,
Svenska Roman Bladet, Swedish newspaper.

EDI. SULO, Editor, 
Sosiahsti, Finnish newspaper.

N. FR. HANSEN, Publisher,
Qvinnan och Hemmet, Swedish newspaper.

LOUIS FADANELLI, Editor A Publisher, 
Corriere del Popolo, Italian newspaper.

NELSON T. THORSON, Editor & Publisher, 
Omaha Posten, Swedish newspaper.

M. F. BRZEZICKI, Publisher,
Polak W Ameryca, Polish newspaper.

L. C. LUNN, Editor A Publisher, 
Vaegtarcn, Danish newspaper.

N. FR. HANSEN, Publisher,
Kvinden og Hjemmet, Norwegian newspaper

GEORGE A PETTERSEN. Publisher, 
Superior Tidende, Norwegian newspaper.

TONYDE HAAS, Publisher, 
De Vrije Hollander, Dutch newspaper.

T. E. VODICKAR, Editor,
Ceska Zena, Bohemian newspaper.

VASIL STEPHANOFF, Editor A Publisher.
Naroden Gias, Bulgarian newspaper.

THEODORE KALEFF, Editor, 
Svoboda, Bulgarian newspaper,

JOSEPH CORTI, Publisher.
La Pnrola dei Socialist!, Italian newspaper.

VINCENT BUDROVICH, Editor & Publisher, 
Hrvatski Narod, Croatian newspaper.

MARTIN V. KONDA, Editor A Publisher, 
Glac Svobodc, Slovenian newspaper.

A. W1ELQWIEJSKI, Editor A Publisher, 
Julrzenka, Polisn newspaper,

G. BOGDANY, Editor, 
Kis Magyarorszaz, Hungarian newspaper.

P. M. SCHOENEN, Editor A Publisher.
II Pensiero, Italian newspaper.

HENRY GREENFIELD, Publisher,
East and West, English-Jewish newspaper, 

EVANGELIST EN, Norwegian newspaper.
GEORGE C. RUT1S, Publisher, 

Radn.cka Straza, Croatian newspaper.
SZTANDAR POLSKI, Polish newspaper.
T. E. VODICKAR, Editor, 

Hlas, Bohemian newspaper.
AUTTAJA, Finnish
A C. MURJBELLI, 

Minatore Italiano,
M J. KOKKONEN, 

Siirtolainen, Finn sh newspaper.

new spapcr.
Editor & Publisher, 
Italian newspaper.
Publisher,

Minnesota Stats T idning, Swedish newip*p«ru
M. IATRO, Publisher,

CH. DAMASJUS, Editor & Publisher, 
Saloniki, Greek newspaper.

CLAUDET DUNLAP, Publisher, 
Svenska Posten, Swedish newspaper.

ISADOR S. HORWITZ. Editor & Publisher, 
Milwauker Wochenbl.-it, Jewish newspaper.

JEHIEL D. LIEB?.ING, Editor A Publisher, 
Chicago Jewish Tinies.

DR. DAZ NOVAK. Editor A Publisher, 
Sipy. Bohemian newspaper.

S. MARGOL1ES, Editor A Publisher.
The Jewish World

SWAN J. TURNBLAD, Editor A Publisher.
Svenska Amer.kansha Posten. Swedish nr* 
paper.

ALESSANDRO MASTRO VALERIO. Editor.
La Tribūna Italiana, Italian newspaper.

STANLEY P. TANANEVICZ, Ed. A Publisher. 
Katalikas, Lithuanian newspaper.

J WORZAl.J A, Ed'tor A Pr* lisher, 
Gwiazda Polarna, Polish nci,spaper.

K GUG1S, Publisher,
Naujienos. Lithuanian newspaper.

W. B. WINGE1N, Editor,
Nya Wecko Posten, Swedish newspaper.

JOSEPH AD. TROJAN. Editor A Publisher, 
Gave StUv.y, k>^..cin.un

ER1K DAHLH10LM, Editor, 
Veukobl.idet, Swedish newspaper.

JA’ ES J. VAN PERNIS, Editor,
De Ncuwe Couiant, Hollandisb newspaper.

LOUIS NOVAK, Publisher,
Si. Louiske Listy, Bohemian newspaper.

V. GIULIANO. Editor
La Tribuna Italiano

A Ftthhskor.
Fremad, Norwegian newspaper,

F. A. EMENSON, Editor A Publisher, 
iron County News, Italian newspaper.

COLOMAN KALDOR. Editor A Publisher, 
St. Louis Es Videke, Hungarian newspaper.

A LANGELAND, Publisher, 
Unze ijKomst, Hollandisb newspaper.

GEORGE KEMENY, Editor A Publisher.
Dongo, Hungarian newspaper.

HEYRMAR KUYPERS, Editor A Publisher.
De Volksstem, Hobandisn newspaper.

PHILIP GADINK, Publisher, 
Giasilo, Slovenian newspaper.

ANDREW G JOHNSON, Editor A Publ'sber, 
Svens,.a Fol kete Tidning, Swedish newspaper

N ER1PODI, Editor A Publisher, 
La Stella, Italian newspaper.

E L. MENGSHOD, Editor A Publisher, 
Gaa Paa, Norwegian newspaper.

J. N. Z.AZZARA, Editor A Publisher, 
New Guide, Italian newspaper.

JOHN SOUKUP, Publisher, 
Viastenec, Bohemian newspaper.

S. H. WORZALLA, Editor A Publlahar, 
Rolnik, Polisu newspaper.

EMIL SEAMPORRINO, Editor, 
LTntemcrato, Italian newspaper.

GEORGE H. KAUFMAN^ Publisher, 
The Jewish Journal.

REV. R. KLAFKOWSKI, Editor, 
Ognisko Domowe, Polish newspaper.

F. HUROP. Editor A Publisher, 
Social-Demokraten, Danish newspaper*

TARCAI LUJE, Publisher,
Vdagossag, Hungarian newspaper.

J. G. GEGUŽIS, Publisher,
Keleivis, Litnuanian newspaper.

ALEXANDER GUMBERG, Publisher,
Novy Mir, Russian newspaper.

J. A. AD.AMS, Publisher A Editor, 
II Corriere, Italian newspaper.

PUBLISHER. La Voce del Popolo.
Italian newspaper, Detroit, Mich.

JOSEPH B. POLONSKY, Editor,
Russian Life.

PROF. JOHN De IORIO, Editor, 
Scintilla Elettrlca, Italian newspaper.

FANCU R IMAN. Publisher,
Destoaptate Romane, Roumanian newspapo^,

parašų ant šešto puslapio, septintoj

Stengkimes palengvinti žmonių kentėjimus ir gyvastį

ltal.au
llal.au
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■PIRMUTINIS LIBTUVliKAS NEW YOMKB

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS

VIFTINPQ 7INinQ tin^ simPati<te ir daus iau V11L1 kas prašė daktaro, kad lik-
hntendžin tl*si čionais,tačiaus jisai grį- balandzio^o senon vietorK

Dr-as F. Matulaitis dar- 
h~vosi ir ant visuomenės 
dirvos ir jo prelekcijos vi
suomet buvo didžiai giria
mos.

Linkime gerb. Daktarui 
geriausio pasisekimo Bosto- 

, ne.

11 dienoj 
atsibuvo puikiausias balius 
Lietuviu Gimnastikos Kliu- 

4)0. Žmonių piisninko apAe 
700. Tikrai galima pasaky
ti, kad ant to tradicijinio 
baliaus buvo “visas Brook- 
lynas”.

Žmonės jautėsi labai 
smagiai taip puikiai papuoš- 
toje svetainėje. Buvo eina
ma grand march ir mergi
noms dalinama gėlių pundai.

Publikos užsilaikymas bu
vo pagirtinas visais žvilgs
niais. Pelno atliko apie 200

Reikia ištarti ačiū Brook- 
lyno biznieriams, kurie duo- 
sniai aukavo programams. 
Esant reikalui, nevertėtų jų 
pamiršti.

Kliubui pinigai dabar la
bai reikalingi, nes rengiasi 
pirkti savo namą.

* SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS PER ŠITA MENESI.

Vleleni? gerai

rinku specialę komisiją, ku
riai pavesta rūpinties pa
rengimais per Raudonąją

Išviso kuopa mano rengti 
tris parengimus.

New Yorkan pribuvo gar
sus lenkų pianistas Pade
rewskis. Šiomis dienomis 
čia įvyks pasitarimas lenkų

Paderewskis tuopimo.
tikslu ir atvyko Amerikon.

kuopą E. New Yorke, kuri 
parengė savo balių, kaip tik 
tą patį vakarą. Tai yra la
bai negražu toksai užbėgi-' atsibus 
mas už akių, i

“Aido” chorui.

Gramafonas su ge- 
vertas <$40. už $15. 
10 metų.

500. šitas puikus Armonikas turi 
21 perlinį raktų, 8 perlinius basus 
Išduoda gražiausi balsų. Verta. 
$16.00, tik už $8.50.

401. Tos pačios rūšies arrrųmikas 
su 21 perliniu raktu, 12 perliniais 
basais, plieniniais viduriais, verta 
$25.00 už $14.50.

šitas didelis 
riausia triūba 
Ivarancija ant

Męs užlaikome daugybę Armonikų, Mandalinų, Smuikų, Balalaikų,
Gitarų ir t. t. Taipgi visokių rūšių Victor ir Columbia Gramafonų. 
Turimo lietuviškų rekordų ir visokių kitokių.

Mūsų tikslas yra užganėdinti kęstumierius.
KATALOGĄ SIUNČIAME DYKAI!

MOSCOW MUSIC CO.
52 ( anal Street, Dept. M., New York City,

Būtų geriau, kad rašytumėt laiškus rusiškoj kalboj.
Pastebėtinai geras tavoras ir ypatingai žemos kainos.

17 d. balandžio Jarmolov-
“Aido” choro susi- s^io banko depozitorių bu- 

Depozitorius_____ * nes jau seniai rinkimas, Sokolų svetainėj, v0 mitingas.
visiems žinoma, kad metas į 190 Grand St., Brooklyn, N. atstovavo advokatas Morris
metą Gimnastikos K Ii ubas 
užima tą vakarą. J. M.

Mirė pilnas spėkų vaikinas.
Liūdna Brooklyno jauni

mui, o ypač gimnastikie- 
čiams, kad staigi mirtis iš
rovė vieną iš mūsų žiedų, 
draugą P. Kichą, kuris turė
jo tik 22 metu amžiaus.

Iš tos priežasties Gimnas
tikos Kliubo namas apkaišy
tas žėlabnom vėliavom. Iš 
G. K. kasos paskirta $15.00 
nupirkimui vainiko. Nega
na to. Dar ir draugai susi
tarė suaukau ti nuo savęs 
ant vainiko.

Miela, kad gimnastikie- 
čiai niekados neužmiršta sa
vo draugų. Velionis mirė 
staigiai nuo širdies ligos.

Pavardės aukautojų ant 
vainiko tilps kitame “Lais
vės” N-ry.

Steponas Karvelis.

I)r. F. Matulaitis jau 
išvažiavo.

Dr-as F. Matulaitis, išbu
vęs Brooklyne veik pusę me
tų, vėl jau sugrįžo Bosto
nan. Dr-as F. Matulaitis 
veik neužsiėmė mūsų mieste 
praktika, nes jisai buvo at
važiavęs pas mus visai kito
kiu tikslu. Jam rūpėjo dar 
labiau įsigilinti savo mokslo 
šakon ir todėl jisai lankė 
speciales studijas vienoje iš 
augščiausių New Yorke me
diciniškų įstaigų.

Pabaigęs studijavimą, 
D-ras F. M. grižo Bostonan, 
apleisdamas mūsų miestą 17 
d. balandžio.

Nors ir trumpai tarp mū
sų tebuvo, bet įgijo visuo-

Y. Pradžia 8 vai. vakare.
Dainininkes ir daininkai, 

malonėkit visi atsilankyti, 
nes kaip žinot, yra labai 
daug reikalų, kurie būtinai 
reikia užbaigti.

Pirm. V. A. Zaperiackas.

REIKALINGAS.
Reikalingas fotografis- 

tas, kuris supranta atsakan
čiai tą amatą ir biznį. Ant
rašas :

K. B. Deaps,
65 Court St., Binghamton, 

(31—32)

ra Graanpolnt.
Puikiausia lietuviams vieta pas

Hilquic ir buvusis New Yor- 
ko valstijos gubernatorius 
Sulzeris. Jarmolovskis ir jo 
advokatai prižadėjo visiems 
depozitoriam pilnai išmo
kėti.

t

Proga Ligoniams
YRA S FT K IKI A MA PKR

BROWN
žinomą dakLafą-upecIiąlii’tą, Irurli p*»ekmlng*i gydė ligonl#» p*r 85 matai, dabar 

FŽDYKĄ PRADRH. EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS irkanėiomii dkaa- 
wia: Nedėliotai*, Utirninkais ir Pėtnyčiomii.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną Ji geriausių Amerikon univeriitatų ir turi auksinį medalį ai 
ataižymėjlmą moksle. Jo ofisas yra įrengtai su naujausiomia ntebūklingomli mašinomia. X-apindulią 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagalbą. Su ja yri. permatomas visas žmogau < kūnai, užtai ir lengva 
atrasti, kur yra įsiaėdus liga. Neturint gi toi mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima važinati. 
tat dedMrti vtduriuoae, o tap labai apsunkina ir prai.gina gydymą.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS L’ŽSISENRJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūslės, Ausų, No 
sies ir Gerklės, Moterų Ligas ir nusisvėrimus gydome

be operacijos.
ODOS LIGAS, KKAL JO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ. GftLĄ IR KITAS LIGAS, kariai pardaaa vUtoe 
užimtų čia išdėstyti, gydau su genaasiomii pasekmėmin.

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jū» lergata, bet Uojiua ją parniataa, taip vali- 
radyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktika ir stebūkllngos mašinoi.

Nesiduokite ^ivc bereikalingai pjaustyti, bet įteikite p*r mane, o apturėkite patarimą, ar jfli lirą 
ęallma išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išlydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuas li
gonius kili daktarai buvo Jau atsisakę gydyti «u vaistais !r sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija Ir 
irad reikia eiti į ligonbutį. kur galima tikėtis page!boa.

ATMINKITE, JOG AŠ IŠGYDAU SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir Išgydo ant visados. Ai negydau per laiškus, net to negalima atlikti, 

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagr*mlnuoti. tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad ai egzaminuoju ir duodu patarimus iigoniaMi 
DYKAI Nedaliomis, Utsminkaii ir Pitnyčiomia.

DR. J. C. BROWIN
50 W. 36=th St., New York, N. Y.

OFFI8O VALANDOS i NEDALIOMIS i
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų.
Nuo 1 vai. po piot iki 8 vai. vakaro.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
ėlius, visokia 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitinjpj Nepa
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsite 
ažganedinti.

73 Grand st., Broooklyn
Palei Wythe Ave.

Schneider
Svctkjitoi SMMt

DYKAI DYKAI DYKAI!
3 mėnesiams duodame išbandymui gramafoną ir 30 geriausių dai

nų, norėdami, kad kiekvienas žinotų mūsų firmą Suvienytose Valstijo
se ir Kanadoj, todėl parduosime “Empire” gramafonus Nl, kurie pir
miau kaštavo $58.00, o dabar už nužemintą kainą, tai yra už

$30.00

Apart to duodame <30 
goriausių dainų ir 

albumų kiekvienam 
perkančiam gramafonų.

Duodame ir 
ant išinokeščio 

po $1.00 į mėnesį

Ant išbandymo vienam mėnesiui siunčiame dykai ir prisiuntimo 
iškasčius apmokame ir rašytą gvarantiją ant 10 metų.

IŠBANDYMAS DYKAI!
Reikalauk mūsų iliustruoto katalogo, męs pasiųsime jums dykai.

EMPIRE PHONOGRAPH CO.
Dept. 56, New York City

P. ORLOWSKY
Mūsų įstaiga yra atidaryta kiekvieną vakarą iki 10 vai., taip kad 

New Yorke gyvenantiejie gali užeiti, kada nori.

9 r S i TA NAUDINGĄ DOVANĄ DUO- TYVV A I
4 3 DAME KIEKVIENAM PIRKĖJUI U I KAI

WARRANTED
20 ?

YEARS

TIKTAI NUO MŪSŲ FIRMOS GALI PIRKTI GERIAUSI 14 K. GOLD FILLED LAIKRODĖLĮ 
PILNAI GVARANTUOTĄ. Kam mokėti brangiau, kada nuo mūs gali pirkti už $5.25 ir bus daug geres
nis laikrodėlis, negu pirktas iš kitų firmų ir nėra jokio skirtumo tarp to laikrodėlio, kurio kaina yra 
$25.00 ar $30.00. Dėl persitikrinimo męs jum prisiusime elegantišką laikrodėlį dengtą trimi viršukais, 
vidutiniško didžio vyrišką ar moterišką, su geriausiais viduriais, ir apart to laikrodėlio duosime VISIŠ
KAI DOVANAI TAS 25 NAUDINGAS DOVANAS: elegantišką retežėlį su kabučiu, kišeninį peiluką, 
naujos, mados revolverį, pypkę, fontaninę plunksną, veidrodį ir šukas, ir kitus daiktus, puikų žiedą, špilką, 
mankietų guzikus kalnierių guzikus, moterišką branzalietą, moterišką laikrodėlį su špilka, britvą, dir
žą, šepetį ir gražų baksuką dėl dziegoriaus.

Jeigu nori turėti gražų ir gerą laikrodėlį ir tas augščiau minėtas dovanas, iškirpk šitą apgarsinimą 
ir prisiųsk mums sykiu su savo tikru adresu ir 25 centus, kaipo depozito (stampoms ar sidabrinį kvote- 
rį), kas užtikrins mus, kad jūs tikrai norite pirkti. Taipgi paminėk kokį laikrodė’į nori, vyrišką, ar 
moterišką ir reikalaujamas laikrodėlis, tuojaus bus išsiųstas ir SYKIU ŠIOS 25 GRAŽIOS DOVANOS, 
VISAI DYKAI. Kada aplaikysi ir, persitikrinsi, kad laikrodėlis yra toks kokis garsinamas ir dovanos 
yra visos ir geriausiame stovyje, užmokėsite likusią SUMĄ $5.00 UŽ LAIKRODĖLĮ ir visai mažai už 
persiuntimą dovanų, kurias duodame visai DOVANAI. Kitaip jūs neturit nieko mokėt nei vieno cento ir 
jeigu nepatiks, męs sugrąžinsime jūsų depozitą.

PIRKDAMI TIESIAI NUO MUS NUO 1)1 DŽIAUSIOS AMERICAN KOMPANIJOS, JUS
GAUNATE GERESNĮ TAVORĄ, NEGU KUR KITUR ir apart to šias gražias dovanas dykai. Mūsų 
kompanija nieko bendro neturi su kitomis firmomis ir su firmomis iš New Yorko. Duodame tokius 
daiktus, kokius garsiname. (Iš Kanados reikia prisiųsti visus pinigus sykiu su užsakymu).

w Visus užsakymus ir laiškus siųskite šiuo adresu:

AMERICAN JEWELRY COMPANY, DEPT, A 667, SAINT LOUIS, MO.

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti save vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę spccijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės; 
Kraujo Valytojas...................... t
Gyvasties Balsamas....................
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 
Vaistas del Vidurių.. ,50c. ir 
Kraujo Stiprintojas...................
Nuo kosulio....................25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės nroškos.......... 10c. ir
Pigulkos del kepenų.................
Blakių naikintojas.. ._................
Del išvarymo soliterio.......... ..
Anatarinas plovimui.................
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti inostis............................
Antiseptiškas muilas............. ..
Gumbo lašai....................50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trcros Devynicros 
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. L, 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

J®~Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymai’ST
Krcipiantiemsicrns per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje

)aigu jums brangi yra jūsų sveikata, lai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašyti***/ 
atsilankydam* , Ltetuznšką Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, Apgenu*.
tSP Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvė* Brookiys>, 1M.

Męs pasiuvam geriausiai 
siūtus ir overkotus ir duoda
me materiją iš tikrų vilnų.

Siūtus ant oredrio padarome 
už $15.00 ir augščiau.

faippat

$1.00 
.75 

1.00
1.00

.50
• .50
. .60
- 1.00

.25
JO 

3.00 
.25 
.25 
.50

, .25 
1.00

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. Ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo............. .
Nuo peršalimo.....................
Plaukų stiprintojas.... 25c. 
I.inimentas arba Expclleris 

plaukų žilinto..
.leumatizmo.......... 60c.
lytiškų ligų...........50c.
dusulio..................
kirmėlių........... ...........

Nuo pl 
Nuo K 
N uo 
N u o 
N uo 
Antiseptiška tnostis. ..............
Nuo viduiiavimo.......................
Kastorija del vaikų.. ..10c. ir 
Proškos del dantų.....................
Karpų naikintojas......................

ir

.26 

.25 

.10 

.25 
.50 
.25 
.50 

1.00 
1.00 
.50 
.25 
.25 
.25 
.26 
.26 
.!(

ik.

Nežiūrėk, kur garsinama 
apgavingos kainos. Todėl, 
norėdamas turėti gerai pa
siūtą siūtą, nepamiršk mūs 
adreso ir Schneider Brolių.

SCHNEIDER BROLIAI
236 Grand St.,Brooklyn,N.Y.

Ton»NF' I Akušerka
A OU fXlTL •. pabaigusi kursą Woman* Medical

Mikas Petrauskas, pradėjus 15 lt • 
apkričio, pasirengė duoti eilę kone*> 
ų. Kas pageidautų koncerto. v«r- 

■iusižino su
M. PETRAUSKU, 

>95 W. Broadway, So. Boston, k*c.»

S
| F. Stropicae
» SO.HOSTOO

žiūronas (padinimo stiklai arba stereoskopas) su 24 paveikslais 
iš Didėses karės ir daugybe kitokių (kaip paveikslas rodo) daiktų viso 
37 daiktai. Tiktai už .................................................................................$7.00

J. GIRDĖS, 103 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Reikalaukite katalogo, priglaudžiant už 2c. štampą jo pasiuntimui.

AR BUVAI KADA NORS
Jeigu nebuvai, tai uže k ir persitikrink, jog yra PUIKIAUSIAS LIETU

VIŠKAS KOTELIS NEW YORK CITY
VIEŠBUTIS arba MOTELIS NET SU 37 KAMBARIAIS.
KAMRAPJAI vra ir< ngti pagal naują madą, kaip Ui: ELEKTRIŠKA 

ŠVIESA, Maudyklė, Eleveiteris, TELEFONAS ir kitoki visokįpri
klausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę dėl v ESI U v 1Ų, Ša
kių, Susirinkimų ir dėl visokių draugiškų suėjimų.

Parduodam LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir į vi»a» dalie be
saulio. Siunčiam ir išmainom Pinigus visų viešpatysčių, kas Vokiu reikalauj*.

Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir iki kur nont ke ia«t
Mū* ų antrašas yra tokia:

GEO. BARTA SZIUS * CO.
Washingon Street, W. Broadway

New York City B°ston, Mase.
Telephone 9537 Spring

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WAS1LIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring 5treet SOUTH BOSTON. MAM
NHW YORK CITY, N. Y.

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

M. & V. Furniture Co
Maliauskas ir Vedžiunas savininkai.

Pirk fornišius pas Maliauską ir Vidžiūną ant lengvų 
IŠMOK ESČIŲ ARBA UŽ CASH.

687 - 3 AVE. CORTel ■•ph me 4263 So/Kklyn, N.Y.

: k
f

šita moteris, kuri pirko koriėius 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos draugės jai pavidi, kad ji su sa
vu keričiuku atrodu didelis sportas. 
Tamista gali nusipirkti irgi tą gra
žų keričiuką nuo Maliausko ir 
Vidžiūno r* labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant išmokesčio po $1.00 
ant savaitės.

ICE BOX.
Neleisk Šilumai sugadint valgius, 

nes jie prekiuoja brangiai. Suba
dyti arba blogai užlaikomi valgiai 
yra pavojingi žmogaus sveikatai. 
Jai surokuotum už kiek pinigų su
sigadina valgių per karščius, tai 
būt galima lengvai nusipikti gerą 
aisboksį nuo Maliausko ir Vidžiūno 
ir bus ant visados. Pasiimk ant 
išmokesčio, jie pigus pas mus.




