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TOLYMESNI RUSU 
PLENAI.

Paėmimas Erzerumo gali 
rėti dideles pasekmes. Ga
lias daiktas, kad rusai ša

tai ir labai 
visei rusui

.MAIŠTAS TARPE INDU- ispaniškai firmai, tai kapi- Anglijai, sulaikė 58,000 siun- p omo idėją, šios draugijos ■ 
(tonas drąsiai važiavo nieko tinių, adresuotų į įvairias komitetas jau išleido atsi- 

Volkescei- blogo nemanydamas. Net.Anglijos dalis. šaukimą. Tas atsišaukimas
ad tarpe ir Anglijos kreiseris, kuris! ------------- įtaikomas vien tik turtuo-l

Apart kitko atsišo” 
įsa’-vL' ’ ’

SŲ KAREIVIU- 
“Koelnische 

tung” praneša, 
indusu kareiviu A V

Kunigas ŠmidtasUžėmę Erzerumą | 
rusai skubinasi
į Trebizondą >

Didelis džiaugsmas vieš -, tinop >lio. f 
patauja rusų patriotų ta r-(ilgas kelias, 
pe, kad didžio kunigaikščio gali juo eiti.

Užėmimas Erzerumo sta-( 
to didelin pavojau tuos tur-l 
kirs, kurio dabar randasi;

menei pa vyno paimti garsią 
Turkijos tvirtovę Erzerumą. 
Paėmime tos didžios tvirto
vės ypatingai pasižymėjo Si- 
berijos pulkai, kurie parodė 
nepaprastus kariškus gabu-j 
mus. Didis Kunigaikštis,1
paėmęs Erzerumą, tuoj mu-|iusų. Todėl jie turės atsi- 
šė telegramą carui ir visoj sakyti nuo užpuolimo ant

vės atsisveikinti su viltimi 
iššaukti karę Persijoje.

Dabar, žinoma, turkai Į

cerkvėse.

tiškos demonstracijos, kokių 
nebuvo nuo laiko, kada ru
sai buvo paėmę Przemyslo 
tvirtovę. Rusijos laikraš
čiai rašo straipsnius, ku
riuose pranašauja, kad po 
turkų sumušimui seks vo

SUSEKIMAS DIDELIU

suktybes, priimant karei
vius į armija. Už gerus pi-

kareiviai,
2 al’icieriu

Vieno pu L 
kilę, užmu- lu ros ir

•tiki- plaukti

apžiūi ėjęs ve- 
savc’.ijo toliau

i • ikuris I
(ana- (TIKISI, KAD RUMUNIJA liams.

. kime pPRISIDĖS PRIE TAL
KININKU-

Iki šiol Rumunija laikėsi

&

Anglijai Ištikimų 
r su kilusi ii jų in
ti kras mūšy s, kti- 
2 valandas.
>che Volkszei-

i i laivo į portą, tuomet at- 
ežta anglis buvo perlin

pcsasi viešpatystės. Bet 
dabar, rusams ūži 
zerumą, manoma, i r

minia i vi 
daivu, km, t '

Nuo vietos gy
li tonas sužino-

ki n ink ii.
Erze rūmo
siu rusų

irisidcs prie tai- turtuoliai 
Mat, užėmimas darni netik

pa naši ai besi ei g- 
sutaupintu nau- 

i <

kad inuusų pulkai at- 
šaudyti j sukilėlius.

dar ir daugiau sukiii-
rt miglai užslėpė tatai.

Albinai tarpe indusų ka-!tik
reiviii i.ginte viešpatauja11 ie

r u vę t ginkluoti.
m, k’ad tie •• isi lai-'niento,

Dalis j 
yra tos 

i turkai.

neuzs’ganedim
mahometonai,

ir pz. ažieriniu laivu ir 
skandina.

Būdami tos pačios AMERIKA KASDIEN 
ie, suprantama, ne-(SIUNČIA Už 2 MILIONŲ,

AMMUNICI JOS.uiti su turkais.

kiečių išvyjimas iš Lenkijos išsipirkti iš kariumenės. 
ir Lietuvos. ! Daug sveikų ir galinčių

Sibiriški pulkai, paėmę tarnaut kariumenėj vyrų už1 
Erzerumą, turėjo muštieslgerus pinigus išsisuko nuo, 
sniege,, baisiausiuose šal-l tarnavimo., . 000 Tuboisko_i5,000, Ir-
ftflose ir Londono korespon-, l;z išpirkimą u.OKėuavo kl]tKko_.8j()00, Užbaikaly- 
dentai neatsign ia jų nar-dabai didelius pinigus, net 'oqqq o
Bumu. .. |ik) $10,000 rublių. Petro-'1"

centras. Armėnai buvo la- kų daktarų kareiviui priėmi- 
bai persekiojami turkų vai-1 mo komiteto sekretoriaus.
džios. Rusai, užėmę ErzeriiE Susekta ir daugiau suk
iną, sakosi tuojaus įtaisys tybių. šimtai tūkstančių 
teismą ir visi turkų viršinin-1 rublių, skiriamų pabėgėliu 
kai bus teisiami už žvėriš- šelpimui, kasžin kur dingo.
kumą. Rusai, sakosi, pa- Gruodžio ir sausio mėnesį 
ėmę neiaisvėn 10,(100 turku, buvo paskirta Maskvos ko- 
Londono dienraščių korės- mitetui pabėgėliams šelpti 
pondentai* tvirtino, kad be-1900,000 rub., bet komitetas 
laisvių skaitlius yra daug'tų pinigų negavo.
didesnis. Rusai taip-pat pa-Į 
ėmė suvirs 1000 kanuolių. < 

'Skaičius užmuštų ir sužeis-i 
tų turkui siekia 25,000.

Sumuštoji turkų kariu- 
menė traukiasi į pietus. Ru
sai nori atkirsti jiems atsi
traukimo kelią.

Dešinysis rusų 
menės sparnas jau
ant stambaus Turkijos uos
to Trebizondo, kuris randa
si ties Juodmariu. Londone 
laukiama, kad už kokios 
paros-kitos Trebizondas bū
siąs paimtas. Subatoje, 19 d. 
vasario, rusų kariumenė bu
vo tik 60 viorstų tolume nuo 
Trebizondo.

Pakeliu j į Trebizondą ru
sų kariumenė paėmė miestą 
Baiburt.

Anglijos karalius Jurgis 
V nusiuntė carui pasveikini
mo telegramą iš priežasties 
Erzerumo paėmimo.

Tai, mat, kas dedasi

karin
ei na •

KURSAS VOKIETIJOS
PINIGU PUOLĖ

Rusams paėmus Erzeru
mą kursas Vokietijos pinigų 
žymiai nusmuko.

laimėjimu unt ninkams duotų gerą pa
ti Rumunija, i vyzdį, kaip reikia viską tau- 
auke tokio mo-(pinti. Atsišaukimas užsi-

r ki-| “Męs negalime nuo žemes- 
Da-; nesės klesos reikalauti aukų, 

rusų!jeigu jie mato, kad męs, ko

ANGLIJOS VALDŽIA RE1 
1 K A L. A UJA $2,100,000,000.

19 d. vasario

j /Javinių eikvojam j’iegas ir

(vien tik pasilinksminimams 
ir žaislams”..?.

metais.
Šmidtas, eidamas mirtį 

narodė labai dideli susival
dymą. Kas matė jį, stačiai

Ragai pranešimus komer-i ris Asquith pareikalavo 
sigy-jcij >s departmento, dabarti-1 parlamento, kad t..T. 
joj—, niuoju laiku kasdien iš A- 
apy- j merikos išvežama įjįEuropą linga 2 miliardu, 100 milionų

tolimes
niam karės vedimui reika-venę: Tomsko guberi

3 S,500, A k m o 1 i n s k o s
gardoj—28,000, Turgaiskos už 2 milionų doleriųpammu- 
—15,000, Jenisejo gub.—10,-Inicijos.

nicijos vis auga, nes dabar (dūrinę. paskolą.
daugelio firmų baigiasi!-------------
kontraktai, pagal kuriuos; MIGI ARDAS PAPRASTA 

įjos buvo apsiėmę iki šiam ;

Pranui re—2,50d, A- 
muro—2,000, Semipalatins- 
ko—570; beto Mandžūrijoj

nijoj — (ii,000

NEUTRALIšKį' ŠALKJ 
SOCIALISTAI PRITARIA! 
M. LONDONO R^ZOLIU- I 

CIJAI.
M. Londonas, socialistas,

.Kasdien išvežimu ammu-

dolerių ir tą sumą reikėsią 
tuoj aus paskolinti. Minis- 
teris pataria padaryti yi-

VOKIEČIAI VĖL REN
GIASI ATAKUOT 

ANGLUS.
Iš Londono praneša, jogei 

vokiečiai gabena daugybę 
kariumenės' ir artilerijos ’ 
Belgijos frontą prieš ang
lus. Anglai laukia naujo iš

mo mirties kameroje, kur 
randasi tik tie kaliniai, ku- 
i :e pasmerkti nužudyti, bu
vo atlaikytos mišios ant ma
žo, speciališkai prirengto, 
altorėlio. Mišias laikė kuni
gas Cashin. Juodu su kuni
gu Šmidtu meldėsi išvien. 
Maldos tęsėsi valandą laiko.

Išeidamas iš mirties ka^ 
me ros, kunigas šmidtas, pa
sekė paskutinį “Good-bye, 
godd-bye” tiems, kurie liko
si mirties kameroje. Jisai 
palaimino juos.

Eidamas ant elektirškos

SKAITLINĖ.
• Europos kariau- 

Kotnercijos departmentas jančiom šalim miliardas, tai 
praneša, kad nuo pradžios paprasta skaitlinė. štai 

' kai ės Amerikos firmos ga- Rusija nespėjo visuomenei 
Įviisios iš Europos už, 2501 pranešti, kad padarė ant 2 
| milionų dolerių užsakymų jniliardų rublių vidurinę pa- 
I ant ammunici jos. Laukia-1 skola, kaip jau vėl rengiasi

į kongresą rezoliuciją, kančių mėnesių užsakymai rinės paskolos. Mat, mili- 
5iiv. Valstijų preziden-1 d\’’gubai pakils. Pakol kas,. ardas—tai paprasta skaitli- 
sušauktų neutrališku tai Amerika gavo užsakymą nė. Bet kas tuos miliardus 
konferenciją, kuri ap- už. 100 milionų dolerių pa- turės išmokėti?....

ALBANIJOS SOSTINĖ 
APSUPTA.

š Rymo praneša, jogei Al-

ko apsupta austrovengrais 
iš trijų pusių. Ją gina su- 
sivienyjusi albanų, italų,

riumene.

i Streikas Ansonijoj.
Ansonia, Conn.—Čia su

daryti, kad kogreičiausiai L00 milionų parako ir už 50 j IR BOGEMAI NORI GAU- streikavo 4,500 darbininkų, 
europinė karė pasibaigtų, milionų smulkių patronų. | 'IT KARALIŲ- Įdirbančių American Brass 
Dabar tai rezoliucijai prita
ria ir neutrališku šalių so- L k

smulkių ginklų ir tt.

dar lc nesi meldė/ Jokio tiu- 
siminimo ar baimės nebuvo 
maty ties.

Tarnai norėjo užkelti jį 
ant kėdės, bet jisai, atstū-

Aš at
manė 

sveika 
bran-

KAREIVIAMS UŽDRAUS
TA DRAUGAUTI.

Vokiečiams ir francū- 
zams jau nusibodo kariauti 
ir jie pradeda rodyti vieni 
kitiems draugiškumą. Fran-

cialistų atstovai telegrama 
pranešė M. Londonui, kad

NUO
STOLIAI VAKARINIA

ME FRONTE.

DIDELI ANGLĮ
(jos dalis narių išleido atsi- 
į šaukimą, kuriame reikalau- 
ija, kad Internacionalas pa

! dirbančių American Brass 
(and Cooper Comp. Sustrei
kavo visi darbininkai ii

RUSAI VEJA TURKUS

Reiškia ir jie

ja turi milioninius užsaky
mus nuo kariaujančių šalių 
Europoje ir, kilus streikui, 
turi daug nuostolių.

su: “Likite sveiki visi. Visa, 
ko aš maldauju, tai atleidi
mo nuo tų žmonių, kuriems 
aš blogo padariau. 
Vidžių tiems, kurie 
nuskriaudė. Likie 
mano motina, mano
ginusioji motina ir žinokie, 
kad prieš mirtį aš tik apie 
tave misi i jau. Likie sveika 
ir telaimina tave dievas”.

Kalėjimo sargai stebisi iš 
kunigo šinidto užsilaikymo. 
Laike nužudymo, ekzekuci- 
jos vietoje nebuvo Sing Sing 
kalėjimo viršininko. Jį pa- 
vadavo Fred Dorner. Laik
raščių korespondentams ne
valia buvo dalyvauti.

Šmidtas mirė 5 vai. 59

netoli nuo vokiečių tranšė
jų ir labai tankiai karei
viams yra proga pasišnekė
ti, ir net pasisveikinti.

mo ryšiai parodo jau nors ir 
tas faktas, kad francūzų

sios rezoliucijos ir rūpinsis 
ją įvykdinti gyvenimam O- 
landijos socialistai tą pačią išmušė, bet buvę atmušti su šovinizmu, 
rezoliuciją perdavė savo 
parlamentui dėl apsvarsty
mo. Danijos socialistai ren
ka žinias, kaip neutrališkos 
šalįs atsineša linkui taikos

jas, iš kurių juos vokiečiai vairiomis kalbomis ir kvepia

didžiausiais nuostoliais.

ŠVEDIJA PRAŠO SUVIE
NYTŲ VALSTIJŲ PA

GELIUOS.
Pastaruoju laiku Anglijos 

valdžia pradėjo sulaikyti 
siuntinius, adresuotus į

SUMAŽĖJIMAS GIMDY
MO KŪDIKIU.

Berlynas. — Pasta ruoj' 
laiku iš priežasties karė

ei v lai, kurie priguli prie 
dvylikos įvairių tautų. Dur

yra nekoks, o

11 VOKIEČIU LAIVIJ 
UŽPUOLIMUI ANT PRE

KINIU LAIVIJ.

kaičius gimimų. Valdžia 
labai susirūpinus 
klausimu. Prūsu

no. Visu tautu darbininkai 
eina išvien ir drūčiai laiko
si.

pramonės įstatymams
amerikoniško tos priežasties Švedijos val- 

sakymą, kur įsako f rancū-Į laivo “Murdock”, kuris da-'džia per savo pasiuntinį 
zams nedraugauti su vokie-'bar randasi mieste Mobile, .Washingtone kreipės prie

Petrogradas.—Rodosi, kad čiais ir nepaduoti jiem ; ran- (Alabama valstijoj, praneša Suv. Valstijų valdžios, kad 
didesnė dalis Erzerumo gar- kos. Generolas tvirtina,kad žingeidž 
nizono vistik pabėgo, bet ru-;save gerbiančiam Irancūzui Įduotus 
6ai juos vejasi. Erzerume ,yra gėda paduoti ranką vo- 
rusai palaidojo daug užmuš- kiečiui užpuolikui, 
tų turkų. i Francūzai kareiviai, kurie

Turkai bėga betvarkėje į nepaklausys to persergėji- 
pietus. Rusai, sakosi, paėmę'mo, bus smarkiai baudžiami.

Tai geras ženklas, kad 
francūzai ir vokiečiai pra
deda draugauti. Ot, kad 
jie susimislytų. apšaukti ge
neral! streiką!

laivus 
užpuolimui ant prekinių 
laivų.

siuom 
parlamente valdžios atsto
viu; pasakė, kad Vokietijai 
prisieis išrišti labai svarbus 
klausimas, kaip padidinus 
gimimų skaitlių. Jis prana-

su kom-

kierius nusileisti.

neturėjo.

sauja, kad reikės valdžiai fas jau nuvyko į Ansonią 
apskalbti dovanas už girnų- Iš New Haveno ir Hartfor- 
.Jii • Kūdikius. 'do jau

Valdiškos statistikos pa- nė:;, f
kariume-

IV A v j z #

tymus. i netik gimimų skaitlius su-
Suv. Valstijų sekretorius mažėjo, bet ir kūdikių mir-

•Manoma, kad nedėldieni

pietus. Rusai, sakosi, paėmę 
200 kanuolių. Rusų kariu- 
menė, kuri per visą mėnesį 
varė turkus atgal, nedaug 
tenukentėjo ir yra prisiren
gusi prie tolymesnių atakų.

duotas 2,100 tonų anglies ir atsakė, kad Suv. Valstijos tingumas labai pasididino, 
nuo kompanijos gavo į- negali kištis į šį klausimą1---------------
;akymą plaukti ant salos ipatoį pakol nebus galutinai VARDAN PATRIOTIZMO 
fenerif, į Ispanijos portą išrištas klausimas apie pa
kanta Kruz. Kadangi veža
ma prekė buvo adresuota

skandinimą “Lu si tani j os”. 
Švedija, kad

—PALIAUKITE ŽAIDĘ.
Londonas.—Čia susitvėrė 

atkeršijus Į draugija, kuri skelbia tan

tarpe streikierių komiteto ir 
kompanijos. Daugelis strei
kierių mano, kad dabar pat
sai patogiausias laikas iš
kovoti ir astuonių valandų 
darbo dieną.
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MARYLAND VALSTIJOS 
SENATAS Už BLAIVYBĘ.

Maryland valstijos sena
tas nori įvesti visoj valsti
joj blaivybę, t. y., panaikin
ti svaiginančius gčrymus. 
Greitu laiku senate šis 
klausimas bus apkalbamas 
’r tuomet paaiškės visos pa
sekmės.

NAUJI NESUSIPRATI
MAI TARPE VOKIETI
JOS IR SUV. VALSTIJŲ.

Iš priežasties Vokietijos 
paskelbimo, jogei nuo šio 
laiko ji skandysianti visus

pasažierinius laivus — Su-*

si rūpi no. Dėlei to net “Liu 
sitanijos” klausimas, kuris 
ėjo jau prie užbaigos, vėlei 
liko atidėtas.
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T. M. D. augimas Arizonoj vario ka
yklų darbininkaiir socialistai

Čiepyjimas
n i mi ii H ii u .y W
dus. Vieni tyrinėtojai jau 
aprašo jį, kiti pripažįsta, 
jog aprašomieji da nėra tie, 
kurie gimdo raupus. Čia

gu darbininkas gauna per 
savaitę 10 doleriu, tai jam Į 
rodosi, kad tų 
jam užtekti.

Še jums 
doros pavyzdy

i pinigų turi ARGI IšTIESU VLSI A-
: M E RIKI Eč IAI AI V AIGO 

kapitalistiškos; MILITARIZMO KARŠ
TINE?

Męs nekalbėjome dar sa-
Glasgowo (Škotijos) ir a- • vo laikrašty apie pasekmes 

pielinkių susipratusių darbi- ’ prezidento Wilsono maršru- 
ninkų konferencija apšaukė H po vidurines Amerikos 
tarptautiško socialistų biu-' valstijas. Demokratų parti- 
ro pirmininką Vanderveldę jas vadai pripažįsta, kad 
išdaviku. Vanderveldė yra V/ilsonas dai 
dabar Belgijos karaliaus ad- agituodamas 
jutantu ir griežtai atsisako

už kariškąjį 
prisirengimą. Netik demo
kratų, bet ir dalis republiko-

listų konferenciją. Jisai už- 
•miršo savo priedermes sulyg 

‘‘Lvial
Wilsono prakalbos Pitts- 
burge, Clevelande, Chicago], 

apie (Milwaukee, Des Moines ir 
1 'W Louis buvusios įtyn pa- 

nuo dabar

sius pradėjo spiestis visi tie 
socialistai, kurie dar nepa
miršo, jog didžiausia darbi
ni nkų galybė tėra jų tarp
iai i tiška m e sol i danišku me. 
Patriotiški socialistai nu
švilpė Zimmerwaldo konfe
renciją ir jos nutarimus. 
“Dabar laikas kariauti, bet 
ne rezoliucijas rašyti”—šau
kė Aleksinskiai, Heinės, Bis- 
saločiai ir kiti. Bet visgi, 
patriotiški socialistai nepa- 
jiegė užkenkti zimm'erwal- 
diečiams. Zimmerwaldie- 
čiams kenkia ne kas kitas, 
kaip jūjii pačių taiąie atsira- 
dusioji kraštutinių kairiųjų 
sriovė, vadovaujama Leni
no, Radeko ir keliu kitu. 
Tie žmonės, matomai, ne
jaučia jokios atsakomybės

Tankiai mums prisieina 
susidurti su labai įdomiais 
apsireiškimais. Paimkite 
kad ir T. M. D. ir socialis
tus.
vių Darbininkų Literatūros 

'Draugija, tuomet tautinin
kai ir jų spauda šaukte-šau- 
kė, kad socialistai, sutverda
mi L. D. L. D., nori sugriau-

streiką laimėjo
Neseniai Arizonos valsti-

Kada susitvėrė Lietu- >«1 streikas užsibaigė

pačios 
tautie-

šauks-

mus

tišką širdį. Net ir dauguma 
socialistų buvo tos 
nuomonės, kaip il
čiai.

Laikui bėgant, tie 
mai nurimo. Dabar
D. L. D. turi apie tūkstantį 
narių ir rengiasi prie išleidi
mo knygių

Bet kas atsitiko su T. M. 
D.? Pasiremiant pirmuoju 
tautininkų šauksmu, T. M. 
D. būtų turėjus netekti tūk- 
stanties narių, nes L. D. L. 
D. dabar turi jau virš tūks- 
tanties narių. Tuom tarpu 
męs matom visai ka kitą. 
Susitvėrus L. D. L. D.,smar-

reikaluose. “Męi dėl dau 
gelio priežasčių norime ati 
dėti diskusijas ant toliau”—

Ra •tavuoju laiku susi- 
j kelintas nauju kuopų, 

Niagaratai :•
’doviniu trustui, kaip 
*še.ykio rody ties. Dm 
bai daug amerikiečiu 
davė užhipnotizuoti 
r- važiomis kalbomis, 
m vyzdžio, paimkime
ns valstija. “Kansa

nesi- 
save
Dėl 

Kan- 
City

būdu
imą,

per- ; aus
numirusiu

mechanišku

atsižvelgdami į tas sunkias 
aplinkybes, kuriose kares 
laiku randasi ivairiu kariau- • v 4.

daugelis naujų narių ir tt.
Reiškia, susitvėrimas L.D. 

L. D. netik neužkenkė T. M. 
D., bet gal dar atnešė nau-

Kiti mūsų socialistiški lai
kraščiai nei atydos neatkrei-| 
pia į tą svarbų klausimą. 
O tuom tarpu, tautininkai,' 
“Lietuvos” lūpomis, vi am' 
svietui užreiškia, kad S. L.
A. turinti bųti jii, tautiniu- bg,i, pagarsino visą eilę zy
ku, hegemonija (viršus) ir 
kad tautiškumo dogmatas 
esąs nepaliečiamas. Nauj )- 
ji tautininkų partija randa 
“Tėvynėje” dirvos savai a- 
gitacijai ir eina jau kalba,

kiems šauksmams prie apsi
ginklavimo. Tos draugijos

prisidėsiančios prie 
ninku sandoros

’o t

tauti-

Tarpe mūsų tautininkų ir 
klerikalų prasidėjo taikos 
o ve rt i u ros. Tau t i n i n. ka i
pradeda girti klerikalus, o 
klerikalai per pirštus žiūri 
į senąsias tautininkui nuo
dėmes.

T io n n cnlvor to j n oloj •

larmerių unija, darbo fede
racija, mašinistų draugija, 
socialistų partija, daugiau, 
negu 100 bažnyčių, 150 bro
liškos pagelbos organizacijų 
ir’visa eilė apdraudos drau
gijų.

Net vyriausias tos valsti
jos laikraštis “The Capitol” 
ubiešinasi Wilsono pienui 
.aidint laivyną ir armiją. Be 
abejonės, Winonas nesusi
lauks Kansase paramos savo

gino ir Radeko šalininkai 
nešaukia krūvon, nerenka 
(’aiktan visus tikrai inter
na c i o n: d i s t i š k u s elementus 
socialistų judėjime, bet 
skaldo juos, mažina jų spė-

Bet dabar
mar-

susitvėrus L. D. L. D., tau
tiečiai pradėjo energiškiau

; s. issouri.
Il.ouis’o ( I
i Democrat

uioviu vadovai turės užten- k-rminmii
!<ad Wil-ono šauksmai yra 
be rimto pamato. Tos vais

Męs manom

Didžiausias St. 
nra:'tis “Globe 
peikia Wilsono

Visai kitaip elgiasi vokie
čių soc.-dem. opozicija. Ji 
stengiasi surinkti aplink sa
vo vėliavą visus tuos savo 
draugus, kurie nors ir kly
do, bet vistik neužsimiršo 
esą socialistais. Ir jiems se
kasi tasai darbas. • Senos 
partijos rėmuose, prie pačių 
blogiausių veikimo sąlygų, 
jie sugebėjo suorganizuoti 
minias, kurios ką nors vistik 
reiškia, 'tuo tarpu, Leni
niečiai ir jiems panašus nie
kina net Dūmos socialdemo
kratų frakciją (Čcheidzės

darbuotis. Iš antros pusės 
—dauguma mūsų socialistų 
vieton tverti L. D. L. D. 
kuopas ir jose darbuotis; 
smarkiai pradėjo veikti Tė
vynės Mylėtojų Draugijoj, 
tartim^norėdami užkenkti 
L. D. L. D. Kodėl jie taip 
daro, kodėl jie klajoja po 
T. M. D. raistą, sunku ir 
suprasti. Rodosi, L. D. L. 
D. mieriai aiškus, nes kons-

kamai veidmainiškumo, kad 
kromelninkų būdu pasiderė
jus, sutapti šventoj vienybės

ditus nebalsavo.

“Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugija stato 
savo tikslu leidimą tokių 
raštą, kurie keltų darbinin
kų miniose Įderinę sąmonę, 
auklėtu darbininkuose -soci- 
alistiškąjį supratimą ir soli
du riškumą ir šiaip jau pra-

ne
u Wilsonu.

Apie tai, kad socialistai 
i su r nemaloniai pasitiko 

kiek bendromis j Vv’ilsoną, jau nei sakyti ne
reikia.

Sugrįžęs namo, Wilsonas 
susilaukė irgi nevisai ma
loniu naujienų. Jo karės 
ministeris rezignavo, nes 
Suv. Valstijų kongresas

jiems, gal būti, ne tiek rei
kalinga Lietuvos reikalais 
rūpint ie-
pastangomis paleisti savo 
mikliuosius kurtus ant soci
alistų. “Ateitis” jau išdalies

džiausias apgarsinimas, ku- 
Game didžiausiu angliaka- 
syklu kompanijų atstovai

vairiose mokslo

apskelbdama socialistus at
simetėliais nuo svieto—su
prask nuo tautininkų ir kle
rikalu.

{domu pažymėti, kad mū
siškiai tautininkai ir kleri
kalai subruzdo vienyti tau
tos spėkas kaip tik tuomi 
laiku, kada Europoje ta 
tautiškos vienybės idėja įra 
visais galais. Tautiškos vie
nybės, pilnoje to žodžio 
prasmėje, nėra jau nei Vo
kietijoj, nei Rusijoj, nei 
Franci jo j, nei Anglijoj. Vi
sų šalių susipratę darbinin
kai griežtai skiriasi nuo sa-

jų. Darbininkai pradeda sa
vais reikalais rūpinties, ku
riuos jie buvo pamiršę karės 
pradžioje.

Mūsų klerikalai ir tauti
ninkai pasivėlino apskelbt 
vienybės erą. Patriotiški ga
rai jau išsisklaidė ir męs, A- 
merikoje, jau nebedainuosi
me pono Šilingo sutaisytos 
dainelės apie lietuvišką gin
tarą, įsipynusį į talkininkų 
vainiką, jau nebemulkinsi- 
jue žmonėms galvų ta tuščia

neparodė taip-jau didelio 
noro strimagalviais šokti į 
armotų trusto nasrus. Kon
grese kįla rimta opozicija 
prieš kariškuosius Wilsono

kiečiai apsvaigo nuo karės 
bakterijų. Ir Amerikoj 
dar labai daug žmonių, 
rie moka rimtai galvoti.

yra

PAVOJUS.
Zimmerwaldo vardas 

beveik visiems mūsų skai
tytojams žinomas Pereitą 
rudenį fenais atsibuvo tarp- 
tautiškųjų socialistų konfe
rencija, kurioje dalyvavo 
francūzai, vokiečiai, anglai, 
rusai, italai, lenkai ir tt. De
šiniųjų socialistų toj konfe
rencijoj nebuvo. Jie , mat, 
užsiėmę dabar patriotiškų 
nuodų platinimu ir savo ša
lies valdžios apgynimu. Zim
merwaldo konferencija pa
darė didelį morališką įspūdį 
visame Internacionale. Ap
link tos konferencijos obal-

jau

dėl angliakasių išstatytų 
reikalavimų. “Tėvynė” da
vė vietos tam sieksniniam 
ko mpa n i j ų apga rsi n i m u i, 
kaip tik tame laike, kada 
milionai mainierių rengiasi
1 milžiniška kova.4 U €•

Męs žinom, kad 
kompanijos nutarė
2 milionu dolerių ant apgar
sinimų, kad tik apveikus 
mainierius ir patraukus sa
vo pusėn visuomenę. Kom
panijų apgarsinimas tilpo 
didžiausiu ose kap i tai is tų 
laikraščiuose, jų tarpe ir 
‘Tėvynėje”. Jokis darbinin-

sios literatūros ir ivairiu 
mokslo saku, 1 ši draugija 
betgi labiausia rūpinsis leis
ti raštus, gvildenančius 
darbininkų klausimą visame 
jo apimyje, bei raštus, ri
šančius mokslo socializmo 
teorijos ii* praktikos klausi
mus”.

Tik šis vienas pasakymas

mainu 
išleisti

to apskelbimo nebūtu talpi-

ocialistiška, nes ji 
nai socialistiškus 

mūsų 
dirbti

raštus. Tokiu būdu 
socialistai privalėtų 
L. D. L. D. Tuom 
gyvenime męs matom visai 
ką kitą. Tūli Sąjungos va-

mas L. D. L. D., tai skal
dymas Sąjungos jiegų, per 
lai męs neprivalom joj dar
buotis, nes tai būtų prasi-

Iš L. D. L. D.
Naujos kuopos Lietuvių

Darbininkų Literatu ros
Draugijoj-
ford, Me.,New Haven Conn., Į tautiška, o I

Bet kuomet dalis socialistu € 
darbuojasi 'b. M. D., tai apie

Rum-|

Matomai, darbuotis T. 
D. nėra prasižengimu 
•š Sąjungą, nes T. M. D.

j. D. L. D. so

i skaitytojams nesvarbu, kaip 
čiepai išvystomi veršyj ir 

; kaip sutaisomi, kada iš jo 
išimami, kad galėtų būt lei- 

•džiami į žmogaus kūną, 
i Nuodai susitveria veršio 
11 y m f o j (bal tajame krau je) 
i ir po pi i rengimo yra sumai- 

. . . v. . ' šomi su glicerinu.pai taip sparčiai yra per- v s
duodami nuo vieno kitam, v. žS-mogaus^ kūno vieta dėl 
had hygiena negali užbėgti čiepyjimo irgi parenkama 
jiems už akių. 1885 metuo- pyčiau prie lymfos gilią, 
se Montreal mieste išmirė J ankiausiai čiepyjama arti 
3,000 žmonių su viršum nuo peties, nes pažastėj yra 
raupų, nors buvo stengtasi i (1įlu^ ai’ba arti kirkš- 
palaikyti švarumą nemažės- J,’es. Gali būti šiokis-toki® 
nį, kokis yra dabar ten. peršėjimas tuoj po įčiepyji- 
Mat, prieš tą laiką pas Ka-, 
nados francūzus buvo žy-; 
mus judėjimas prieš c ny-

apie raupus, iš ko skaityto
jai matys, kaip jie pavo
jingi, beveik neišvengiami 

Apsisaugojimuijoj vario kasyklų darbiniu-1ir mil ^]nL - -
- ' ........ Kom-‘huo raupų yra vartojamas

” r"' ** v w i v • •• XT • 1*

partijos išpildė visus darbi- eiepyjimas. —....... .  ..
ninku reikalavimus, v

Bet ar jūs girdėjote ką 
nors apie tą streiką? O gal 
pasakysite, kad ten mažas 
buvo streikas, per tai nesi
girdėjo jokio triukšmo, jo
kių susirėmimų ir kraujo

, Nors visose Ii-i-' 
gose švarumas ir saugumas ' 

'lošia svarbią rolę, bet rau- . 
pai taip sparčiai yra per
duodami nuo vieno kitam,

arčiau prie lymfos gilių

būna veik visuose streikuo-

stančiu kalnakasiu ir reikia 
pripažinti, kad tai buvo vie-

apie jį nieko
Nejaugi ]:

vario kasyklą didžponiai j 
buvo taip geros širdies, kadi

vimus išpildė? Dar tokių 
stebuklu nebuvo girdėtis,

piidytų visus darbininku rei
kalavimus. Bet štai kame 
dalykus: kaip tik vario ka
syklų darbininkai apskelbė 
streiką, tuojaus Arizonos 
gubernatorius George W.P.

joms sa

us, visokius valkatas, 
kuriu pirmiausiai kom-

dat'bininkns ir iš] 
jų reikalavimus.

torius ne 
kompanijų,

s i baigė ko ramiausi u būdu, 
be jokių susirėmimų, be 
kraujo praliejimo.

Jeigu visi valdininkai

sielgė Arizonos gubernato
rius, tu miet visur panašiai 
streikai užsibaigtu. Bet de
ja! Tokių valdininkų, kaip 
Arizonos pu 1 ;er na tor i us,< - ' 
veik visai nėra. Kaip lik

o bet menkas. Apie tre
ti ieną spuogas pradeda 
ir ji’: yra apsuptas rau- 

.. -a. Jis didinasi ir

ycių. 1 aprautoji puo- 
mkiai nei ali rup; arti.

dirva pribrendo, t. y

kondukto: iu" 1

” arba voti, kurio 
yra iškilę, o vidury®

ypilname didume.

'•> ir turi viršū- 
10-ta diena oda 
i supu tusi, kar- 
ir skauduly j bei

aplink ii yi 
'tais skaudi
\otyj skystimas virsta į pū
lius. . Apie 12-tą dieną jis 
pradeda džiūti, išpūtimas 

Bent at- 1;vksta, kol apie 14-tą dieną 
J š.šas nepasirodo, šašas 

bėjau tai ant laivo, kur '.džiūsta, trupa ir apie 20-tą 
m tai priešinosi įčiepy-j

ir Montrealė 
maras.

Ir pas mus da yra žmonių 
manančių, jog

važiuodamas į Ameriką pa-

t mie uo įčiepyjimo laiko
i, palikdamas ran-

ūdai tik iš vir- 
nors 

darosi nuo čiepų. Ištikrųjų, 
mato čiepyjimo reikalą, vis-’ hc atlieka didelį darbą visa-

kad čionai “nepiigy 
Išrodo, kad net ir ap 
■sni žmonės, kurie

irodė a

įplinkui nesirgtų. Ik

neprieinamu tik per 10 arba 
12 metų. Toliaus jis vėl ga
li apsirgti raupais. Žino
ma, čia yra skirtingumas 
tarp ypatų: vienas gali po 
5 ar G metų nuo čiepyjimo 
vėl likti ligai prieinamas, 
kitas gali pasilikti nepriei
namu per 10 metų ir dau
giau 
no s

Tečiaus niekas neži- 
ivo stovio ir todėl kur

tai gu-'-i lešimts
gi Ibą kompanijoms, siunčia 
miliciją, pavėlina kompani
joms suorganizuoti visokius 
valkatas ir juos apginkhio-

i streikierių minia. Nu
samdo visokius provokato- 
iius, kad paskui gavus pro
ga policijai ir milicijai šau-

4 i j streikierių minią 
Arizonos gubernatoriaus

parode, I

su būtų žmoniškesni guber
natoriai, žmoniškesnė val
džia, nepalaikytų darbda-

liškai, tai darbininkai visuo
met streikus laimėtų.

Arizonos vario kasyklų

bėjo ir industrially santikių

Kaip tik darbininkai su
streikavo, tai komitetas iš
rinko atstovus ir nusiuntė 
i Arizonos valstiją, kur at
stovai per visą laiką ir dar
bavosi.

Pirmiau vario kasyklose' 
paprastiem darbininkam ‘

5.00 ir maši-

Švenčionis!

TREčlUJU TEISMAS, c <
“Laisvės” įgaliotinis A. 

Staniškis jau susitarė su 
“Vien. Liet.” Įgaliotiniu dė
lei trečiųjų teismo laiko ir 
išlygų. Teismas įvyks kovo 
mėnesy. Abi pusės statys 
po 2 teisėju.

me kūne. Jie priverčia kū
ną išdirbti tokias medegas, 
kurios apgalėtų raupų 
nuodus, jei kada jie patek
tu i ji. Kada šis. darbas ei-

tis kūne po įčiepyjimo pakį- 
la keliais laipsniais po 3 ar 
4 dienų ir pasilieka iki 8, 9 
arba 10-tos dienos. Baltųjų 
kūnelių skaitlius kraujuose 
žymiai pasidaugina laike 
čiopų augimo. Jie visada 
pasidaugina, kada kūnas 
yra užkrėstas. Gilįs pažas
tėj ir kartais kakle supun
ta. Vaikai lieka neramus

mėtų. Kiti: ičiepyjimas užbaigia veikęs.
Reikia saugot, kad ta vie-

inei i ir tuomi da labiau sa- ta, kur čiepai liko įleisti, pa
ve apsaugoja

Čiepyjimas
nepadaro. Tiesa, yra buvę’galima užsikrėsti kitom li- 
keli atsitikimai, kada čiepy-1 
jami žmonės liko užkrėsti 
sifiliu ir džiova, ir retkar
čiais nuo čiepyjimo išsivys-

si likt u švari ir nesužeista, 
kol tik pilnai neužgyja, nes 

1 r. ■« i H m <1 11 ■'zei Ir i’žiari Irirnm 11«
go m arba gali atsirasti to
kia votis, kuri ilgai neužgy-

yra nepaprastai reti

pai dabar beveik išimtinai 
daromi iš gerai ištirtos svei
kai o.; veršio lymfos (baltojo 
kraujo). Seniau čiepus im
davo gana tankiai iš įčiepy- 
to žmogaus raupo ir jei tas 
žmogus turėjo sifilį 
džiova, nesunku buvo 
krėsti kitus, jo čiepais 
Į) y j a niuo siu s. Daba r
pai yra prirengiami žinomų 
firmų, kurios turi specialis
tus ištyrimui, ar apsargina- 
ma.iis veršis raupais yra 
kuosas nuo visokiu kitu Ii- v c

bei 
už- 
čie- 
čie-

rimt sakant, raupas neauga 
tokiš didelis, tečiaus viduri
nis jautimas gali būti tokia 
pat arba da aštresnis, kaip 
ir nuo pirmo įsičiepyjimo.

Nečiepytas žmogus gali 
tikėtis, kad kas diena jii 
gali likti raupų auka, bet 
tie, kas yra sykį ar kelis 
čiepyti, lai nemano, jog jie 
jau jokiu būdu negali ap
sirgti raupais. Tiesa, dauge
lis jų neapserga, vienok yra 
atsitikimų, kad net ir kelis 
sykius čiepytieji apserga.

las saug itis, kad neužsikrės
tą nuo kito ligonio ir jei kur

numojami, todėl negali-

užsikrėsti. Žinoma

atminti, kad vienoremia
veršio
G,000
todėl sveika verši galima«■ v t

žmoniu €

Jeigu męs turėtume žmo
nių gerove besirūpinančią 
t\arką, visi raupais apsir- 
gusieji privalėtų būt padėti 
į atsakantį namą, kur nepa*> 
įaustai aštri hygienos dis
ci pi i na būtų įvesta, kur kva- 
iantino būtų daroma pilnai 
ir tankiai. Dabar žmonėa /'J 
raupais serga savo namuo f 
re, kur kiti šeimynos nariai 
statomi į didelį pavojų, arba ¥ 
vežami į ligonbučius, kur 
kiti ligoniai užkrečiam 
raupais.



LAISVI

Iš LietuvosKiekvienam darbininkui
pasiskaityti

imziaus

(Toliaus bus)

kuomet

iiM'

klai
idea

aldemokrat 
čiai drąsią 
ši kare bu

prie 
mivo b 
prieš.T-

Rusijgj i
voliucija.

Pradžioj kares tik

k; u
’fina

dimis nuodėmių 
) kaip tik buvo 
ausiai visuomet 

Jėzuitai pa
žadėjo

si prie kares. Valdžios tu
rėjo savo rankose galingus 
įrankius — disciplinuotą ka
ri umenę, šnipus, organizuo
tą spaudą ir taip toliau. 
Austrijos valdžia net parla
mento nesušaukė ir nepa
prašė nuo jo pinigų. Vis
kas išanksto buvo surengta.

Francijos socialistai atsi
stojo ant to paties pražū-

Kauno gub. pa- 
miestas, dabar krū- 

Gyventojų 
akyti, visiš- 
Vienintėliai 
- telegrafo 

,' apsigyveno vokie- 
,s. I štabą eina ra
li fas. Miestas gelž- 
ij.ungtas su Vilk- 
Kaunu.

nycioj 
brolija, kuri at 
ir popiežijai gi 
protestonn ere

likim
ventnjų, 5 
<as tik i nga 
apsibusimo

ANGLIJOS VALDŽIA MO
BILIZUOJA MOTERIS.
Anglijos valdžia, kaip pra

neša laikraščiai, nutarė su
mobilizuoti 400,000 moterų 
dėl ūkių darbų

Moteris mo

įsrom
impei 

mvaert.s

apielnkeje. Vokiečiai, sa 
kos iš nukirstu medžiu keti 
na atstatydinti triobas, su 
degintas kariumenei besi 
kaukiant.

Ką sako draugė A. Kol 
lontaj apie socialistų 
das ir apie socialistų

Zlūl 
\ irsi n i n! 
vist ik nep 
čia. Die vi 
gė savo šėtri 
kia jau tik n 
apsukru 
ganei o š 
ra ii 
į spirgir pavii 
juo e, jie prie 
z vi.. kad tai

Zarasu
vietini
va griuvėsių.
mieste, galima s 
kai nebėra.
sveikuose p acto 
namuose, 
čiu štaba 
diotole.gr:

Pradėjus 16.B) metais, iki 1768 metų 
jėzuitui įkūrė 30 pueblo, kuriuose gyvena 
150,000 indijonų. Didžiausiu pueblo būva 
misija švento Franci.' kaus Ksavero, kur gy
venę 30.000 indijonų. Ypatingai gerai se- 
l.ėsi jėzuitams laike pirmųjų 25 metų. Tuo
met jiem- pavyko suvaryti i pueblos minias 
’ndijonm Jiem- tuo labiaus sekėsi tas dar
bus, kud Pim/ifijportugalai tais laikais 
vedė sma* kiui<ią indijmių medžioklę ir i§- 
dgandusieji laukų žmonės būriais bėgo į 
Pavanos lygumas. Kuomet pasibaigė indi- 
jonų medžioklė, tai jėzuitai jau nesurado 
daugiau avelių, norinčių priimti krikščio
nybę.

girias ir rąstus veža, prie 
Nemuno, pavasarį žada va
ryti Vokietijon. Taipogi

Draugai vokiečiai 
ant to neatsakydavo.

Kuomet 4 d. rugpjūčio 
.dauguma vokiečių soc.-dem. 
sutiko palaikyti valdžią, tai 

daldemokratai, kurie 
ištikimi raudonai vė- 

sakė man: praeis 
laiko, turės užaugti 
karta, kol bus užmirš- 
. baisi žaizda. Ir iš™

if visos saus, Fopiezijos 
bepradedąs skęsti.
jtėjo juodieji jėzuitai, ku-
’ėii koin’ikvsle. Kataliku

Vienas francūzu socialis
tas atrašė man neseniai laiš
ką, kuriame sako: “męs gy
nėme savo gražią tėvynę. 
Bet kurgi yra ta mūsų 
Francija? Miliūnai koliekų, 
mdionai nelaimingu, okea
nai ašarų—štai kur musu 
tėvynė”.

Belgija buvo įrankis Ang
lijos ir Francijos rankose. 
Pagaliaus ir ta pati Belgi
ja nėra taip jau visai nekal
ta. Atsiminkite, kaip belgai 
kapitalistai smaugė Kongo’s 
negrus, atsiminkit, kokias 
slaptas sutartis dare slap-

guay uj tuomet, 
svietiška ispanų val

džia. Indijonų padėjimas buvo labai sun
kus ir niekas nebuvo, kas užtaria tuos varg- 
dbmius. Vertelgos ir ispanai kolionistai 

k siaudė indijonus, naudojosi ją nemoka
mu darbu. Katalikų dvasiškija per pirštus 
žiūrėjo į indijonų skriaudas ir tvirtino, kad 
po ispanais indijonams dar pusė bėdos gy
venti. Jie, durdami pirštu į kaimynišką 
Braziliją, sakė, kad po portugalais indijo
nams dar blogesnis gyvenimas.

Tuomet atėjo jėzuitai.
gi jie? Tai ordenas katalikų baž- 
tai tam tikra katalikiškų dvasiškiu 

do tada, kada bažnyčiai 
labai didelis pavojus iš 
puse*. Jono Hus'o, 

Martyno Liutero, Zwinglijaus ir kitų baž
nytinių reformatorių darbai nejuokais pra
dėjo gręsti Rymu i didžiausiu pavojum. Nuo 
Rymo pradėjo atskilti netik pavienių žmo
nių

Kaune senasis miestas 
kiek apgriautas. Nuverstas 
dvasiškosios semi nari j os
namų kampas. Kunigai visi 
gyvi. Tiktai esąs užmuštas 
Panemunio klebonas kun. 
Staugaitis. Miręs kun. Ba
cevičius, katedros klebonas. 
Iš Vilniaus sugrįžęs Kaunan 
kun. Alekna ir kiti.

Sal. Banaičio spaustuvėje 
darbas eina. Žydai sugrįžo 
ir prekyba eina, bet iš Prū
sijos nieko neat vežama, dar
gi išvežama. Leidus parda
vinėti degtinę, pradėjo pla- 
tinties girtuoklystė. Pradi
rbs mokyklos atidarytos. Iš 
Tilžės ateina lietuvių laik
raščiai; vienas eina Kaune.

Ameriką apleidžia brangi 
viešnia, kuri čia išbuvo dau
giau, negu pusmetį. Ta 
viešnia buvo Aleksandra 
Kollontaj. Ji apkeliavo veik 
visą Ameriką ir pasakė 
daug prakalbų anglų, rusų 
fr vokiečių kalbomis. Drau
gė A. Kollontaj yra tarp- 
tautietė tikriausioje to žo
džio prasmėje. Ji kilusi iš 
rusų aristokratų šeimynos. 
Dar iš mažų dienų pramoko 
angliškai, francūziškai ir 
vokiškai. Tapusi socialiste,

Francija, kaip ir kitos ka
pitalistiškos šalįs, vedė už
grobimo politiką. Atsimin
kite, ką Francijos kapitalis
tai darė Marokoje, atsimin- 

žvčriškumus.; kite, kiek milionų jie p:u;ko- 
io supuvusiai Rusijos val
dai, o tai vis tik tuo tiks- 
, kad paversti Rusiją įran- 
u savo užsienines politi- 

Ne keno kito, kaip 
i Franci jos ■ milionai užlaikė 
milžinišką Rusijos armiją. 
Ta t argi kapitalistiška

i Ib ancija nėra lygi kaltinin- 
: kė šioj imperialistiškoj ka
li ėj, kaip ir Vokietija arba

liomatija!
Ne, draugai, Europos 

eialistai padarė didžiai 
’ kiida, kuomet isivai 
l.i.d jų priešai gyv; na 
je Filyje. Darbininkų 
ša i gyvenu num

bet apsivylė.
maža 

oci.aldemokratų ėjo 
ildžią, ypatingai tai 

žymu reichctago frak- 
Daugelis socialdemo

kratų štai kaip protavo: 
į-'igu męs eisim prieš val
džią, tuomet valdžia sukon- 
fiskuos mūsų iždus, organi
zacija bus išgriauta, unijos 
taip-pat sugrius ir visas mū
sų ilgų metų darbas niekais 
nueis. Bet argi remdami 
valdžią jie dar' labiau neiš
griovė organizacijos? Jie 
sumažino ir net nupūldė 
partijos vardą namie ir už
sieniuose, o tas jau daug 
blogiau.

Seniau Vokietijos social
demokratija buvo papuoši
mu viso Internacionalo, o 
dabar kuomi ji yra?

Vokietijoj ir Austrijoj per 
metų metus buvo rengiama-

Vokietijoj, Anglijoj, Švedi 
joj ir kitur. Ji niekad ne 
nuilsdavo ir visuomet yra iš 
tikima savo idealams, šio: 
karės iškeltuose klausimuo
se ji stovi ant tarptautiško: 
papėdė 
sutrauką jos kalbos, pasaky
tos New Yorke, Arlington 
Hall, 14 d. vasario. Perskai- 
tę jos kalbos išguldymą, ge
rai pagalvokite apie darbi
ninkų reikalus ir jūs pama
tysite, kad drg. Kollontai j J 
pasakė daug teisybės.

Karės pradžioje ji buvo liuosuoti 
Vokietijoj ir todėl savo aki
mis matė visą tą, apie ką 
pasakoja.

ITieblo buvo suorganizuota Europos 
pavyzdžiu ir žmonės indi jonai gyveno gana 
pakenčiamai.

Antroje pusėje septyniolikto 
Ispanijos karaliaus vietininku Paraguay’uj 
buvo don Martinec de Iraki. Jisai sumanė 
visus indijonus apgyvendinti sodybose (pu
ikios). Tuomet kiekvienam ispanui buvo 
suteikta teisė kūrti sodybas ir traukti jos- 
na indijonus, kurie dar giriose tebegyveno. 
Kas iš ispanų savo lėšomis apgyvendinda
vo indijonus tose kolionijose, tie galėdavo 
apskelbti juos savo vergais ii’ naudoties jų 
darbo vaisiais. Indi jonai pasilikdavo ver
gais iki gyvos galvos.

Tuomet tai ir prasidėjo nelaimingųjų 
indijonų medžioklė. Įvairus ispaniški ver
telgos, svieto perėjūnai, bastūnai; žmonės, 
kuriems tik pinigas terūpėjo, pasinaudojo 

užlaiko Į ta teise ir pradėjo kūrti sodybas. Kadangi 
au gyventi lau- 
lia nenorėjo už
tvos junga, tai 

s pradėjo gaudyti ir varu varyti ir pueb- 
kad čia iščiulpus iš jų paskutinius sy- 

. Atėjo sunkių; indijonams laikai. Bal- 
i ispanai medžiojo juos, kankino, bau- 
luninkais vertė, žodžiu sakant, jie el- 
i lyginais, kai}) anie negrų pirkliai Afri-

Jie piešdavo1i ru kitais katalikų ki 
mis, kuriuos vadindavo liurbiai ;, apšilai 
bais. Jie savo laiku laivo visiškai apva 
Lenkijos ir Ispanijos karalius. Gi ir 
čioj Lietuvoj, kur penkiol'ktam ir šešio 
tanųamžyje pradėjo smukti katalikybe 
jos vietoj skleisties protestantizmas, ne I 

karalių

Vilniuje Lietuvių Komite
tas, kurio po visą Lietuvą 
tebėra 141 skyrių 
4 prieglaudas vaikams, ku 
riose via su viršum 300 vai 
lai; 4 prieglaudas paseno 
s.rems, negalingiems ir a 
šoms, taipogi 3 nieky 
”, Foje Lietuvoje ir Vi 
A didelė stoka viso ko, 
tingai šiltų drabužių, 1- 
ir už pinigus sunku g 
Priey;! atidų vaikai 
vaikščioja vasariniai 
bužiais apsivilkę.

vietas.
Taip, jog- apie 1610 metus jėzuitai galė

jo pasakyti apie Paraguay’jų, kad tai esah*

Draugai! Darbininkų 
tarptautiškos vienybes nėra 
jau. Jie pasiskirstę sulyg 
tautų.- Vokiečiai socialistai 
gina savo “tėvynę”, francū- 
zai “savo respubliką”, rusai 
savo “matušką Rusiją” ir t. 
t. Socialistų partijos, tasai 
avangardas darbininkų kle- 
sgs, nelošia jau savystovės 
roles.

Didž tų - tie 
Vokietijos s.-(L, jau lik 

neina seniu Liebknecht) ir b n 
Bobelio keliais. Aš savo a-,dai 
kimi; mačiau Vokietijų.; m1 
socialdemokratu puolimą.: ta

laikraščiai didžiausiais ant- 
galviais gązdino žmones: 
“Jau ateina kazokai! Jie 
viską degina! Moterims ir 
vaikams pirštus, ausis ir 
nosis pjauna”. Žodžiu sa
kant, visa rusų kariumenė 
buvo apšaukta laukiniais 
žvėrimis, kazokais, kalniu
kais. Aš vėliau sužinojau, 
kad generališko štabo išleis
tame rankvedy yra tam tik
ras skyrius 
kaip reikia 
menę. Kiekvienas aficieris 
turi mokėti išgalvoti bai
siausias istorijas apie prie
šų žvėriškumus. Iš to yra'dem 
daug naudos valdžioms.

Rusijoj, kiek aš žinau 
buvo praktikuojama ta: 
j-at-i gazdinimo metodas 
Laikraščiai rašė baisenybit 
anie vokiečiu 
Puvo sutaisytos istorijų 
pie aki’i Klupimą, aurą 
vi m a ir kitus dalykus ir 

Žemiau talpinant Į tai tik todėl, Tad suk 
žmonėse gyvuliškus natrio-;ko 
tizmo jausmus.

Man dar būmuH Berlyne, 
ateidavo atsisveikint dange- 

auglį s a c i a 1 d m n o k i - a t ų, 
kareiviu uniformose.

mn sakydavo: 
ęs einame Rusiją iš- 

:s nuversime 
caro valdžią. Męs kovojam 
už savo liuosybę”.

Aš jiems sakiau: “Gerai, 
einame 
demokratai, sutinkame vers 
ti caro valdžią. Bet jūs su 
tikite vesti karę ir su kaize 
rizmu. Griaukime visas vai 
džias, nes kaip caras, 
kaizeris yra žmonii

tingu pamato. Daugelis 
mano, kad Francijos socia
listai tiktai tada balsavo 
už kares kreditus, kuomet 
jie sužinojo, kad vokiečiai 
socialistai balsavo už karės 
išlaidas. Ne, draugai.Pran

cūzai balsavo už karės kre- 
kur mokinama, j ditą, nieko nežinodami apie 
gązdinti višnu- balsavimą vokiečių socialis

tų. Reiškia, jie stovėjo ant 
tos pačios patriotiškos pozi
cijos, kaip ir vokiečiai soc.-

Voklcčhii Lietuvoje. Dvin- 
ske gauta žinia, kad vokie
čiai evakuoja Panevėžio 
miestą. Iš miesto kraustosi 
apsigyvenusi ten vokiečių 
užpakalinė kariumenė. Iš 
Panevėžio išvežta visur- 
dai k tus - d a i k tel i 11 s, turinčius 
nors mažą vertę. Iš butų, 
kuriuos panevėžiškiai išbėg
dami paliko be priežiūros, 
vokiečiai grobia visus geres
nius daiktus, kaip piannus, 
veidrodžius, geruosius na- Z c z

minias įrankius. Visus tuos 
daiktus jie krauna j didžiau- 
•ius automobilius ir veža į 
Šiaulius, Liepoją ir toliaus 
Vokietijon. Visus stipres
niuosius vyrus vokiečiai va
ro prie darbų, kasti apka- 
•us, kirsti girias ir tt. Bu
tai, kuriuos vokiečiai buvo 
įiastatydinę cepelinams lai
kyti, visi dabar išardyti ir 
m krauti dėl išvežimo Vo
kietijon.

kimokai turi savo didžiau- 
-iiis priešus namie, o Rusi- 
jos darbininkų didžiausi 
priešai gyvena ne Prūsuose 
ar Galicijoj, bet taip-pat na
mie, pačioj Rusijoj.

Kapitalistiškos valdžios ir 
į;j pakalikai paleido gandą, 
kad šioji karė vedama var
dan mažųjų.tautų apgynimo 
>r vardan kultūros.

Kas gi apgina mažąsias 
tautas? Ar Rusijos caras, 
per amžius jas smaugęs, ar 
Vokietijos kaizeris, kuris 
nedavė atsikvėpti lenkams 
ar danams, ar Austro-Veng
rija, kuri tik ir gyvena ma
žųjų tautelių skriauda ar 
uagaliaus Anglija, kuri sle
gia Indiją, Egiptą ir Aii i- 
ja? Argi visi tie vilkai a- 
\ ‘es kailyje gali ginti mažą
sias tautas ir jų reikalus, 
degdami tas tautas, kurios 
via po jų valdžia? Tiktai 
kūdikiai gali tikėti į tą pa
saka.

Sakoma, kad ši karė ve
dama už kultūrą. Bet kurgi 
yra ta kultūra? Ar griuvė
siai, gaisrų pošvaistės, mi
lionai nelaimingų koliekų, 
elgetų, milionai lavonų? Ša
lin tokia kultūra! Bet tikro
ji kultūra, tikras žmonišku
mas šioje karėje baisiai, ne
apmokamai nukentėjo.

(Pabaiga bus).

ižuos taip, 
kaip kad mobilituoja karei
vius.

džias. Bet k 
po apskelbta, 
persimainė, 
sušvelnėjo.
buvo reichstago susirinki
mas. Tai buvo istoriška die
na. Man išnetyčiii teko bū
ti tą dieną reichstage. So
cialdemokratai buvo sumišę, 
nuliūdę. Aš dar niekuomet 
nebuvau mačiusi jų takiam 
blogam ūpe. Jie nežinojo, 
kas daryti. 14 socialdemo
kratų, su Liebknecht u prie
šakyje, jau tuomet priešino
si balsavimui už biudžetą. 
Jie sakė, kad ši karė veda
ma ne tėvynei apginti. Bet 
didžiuma frakcijos jau tu
rėjo parašius deklaraciją, 
kurioj buvo apreikšta, jog 
reikia ginties. Kuomet Ila- 
azė perskaitė deklaraciją, 
tai buržuazinių partijų at
stovai pašėlo iš džiaugsmo. 
Vistik, vokiečių valdžia bi
jojosi . socialdemokratų, ji 
manė, kad jie eis prieš val
džią. Tai kaipgi nesidžiaug
ti, kad socialdemokratai ža
da paramą. Deklaracija 
buvo perskaityta tą* dieną, 
kada vokiečių kareiviai jau 
maršavo per Belgiją. Jau 
tada Liebknechtas nurodė, 
kad valdžia nesigina, bet 
užpuola, bet jo niekas ne
klausė.

Baisu ir apsakyti, kas dė
josi Vokietijoj pirmose ka
lte dienose. Kapitalistų

juoduoju poĮiiezium. Jo/do) slenge 
imti žymiausias vietas Urniežiaus 
įvairių karalių dvaruose: jie smelk'd: 
karalių pamokslininkus ir nuodėmių 
rytojus.

ispanai ir jų valdžia esanti negera, bet jei
gu jie, indijonai, paklausytų tėvų jėzuitų ir 
pas’ bmtų jų šventai globai, tuomet indijo
nai *: oi itų paikus laikai, tuomet jų var
gai su • ykiu išnyktų, o tas gyvenimas tekė
tą nelyginant pieno upe kisieliaus krantais. 
Kadangi indijonai labai mėgo muziką, tai 
jėzuitai ir tuo būdu paliksmindavo juos.

Jėzuitai sakė-i moką daryti stebuklų. 
Ir žinoma, jie galėjo parodyti indijonams 
daug tokių šposų, apie kuriuos laukiniai 
žmonės jokio supratimo neturėjo. Indijo
nai povaliai, truputis po trupučio, buvo ap- 
siausti gudrių politikierių tinklu. Jėzuitų’ 
m i djonieriai ypatingai žiūrėjo viršininkų 
malonė c Jie stengėsi gražumų prisimeilin
ti prie indijonų viršininkų, bet jeigu gražu
mu nepavykdavo tikslas atsiekti, tuomet 
griebdavosi piktęi įrankių.

kite, tokį šposą jie iškirto su tūlu 
l:u, kuris davėsi apsikrikštyt, bet 
►a uorėj o atsisakyti nuo savo pa
ns jį nubaudė... “jisai gyvas sude-

;ako tūlas istorikas. Rei- 
tebėti, kai}) tai mitrus ir 

indijon'as negalėjo išbėgti iš de- 
ro! žinoma, jėzuitai užkūrė šėt- 

jau išanksto pa Rūpino, kad indijonas 
įskui, savo pamoks-

1 kiekvienos progos galėjo Sa
bučiui dievo bausmė.
i būdu ir gražumu ir piktumu 

jėzuitai kopė prie valdžios. Iš vienos pusės 
—jie suagitavo indijonus ir įgūndė anuos 
nasiduoti jų. valiai, iš kitos puses jie išėdė 
daugelį ispaniškų viršininkų ir užėmė jų

kitas, kaip tie patįs j’oznit 
dedami, išgelbėjo katalikišką klerikalizmo

Jėzuitai įlysdavo vuur. J:e mokėjo 
oru visokių aplinkybių prisitaikinti. Jie. 
kain tai sako, tiko ir prie stalo ir po stalu.

Kuomet kataliku jėzuitai atvyko Para- 
guayhin, tai indijonų medžioklė buvo pačia
me įsirmagėjime. Jėzuitai tuojaus apsi- 
šmikė esą indijonų bičiuoliais ir pradėjo va
rinėti lapės 
guaranisii 1 
ir vienuol i a

nergej, anot pabege- 
akojimii.vyi iausiuoju 
•b rotorium esąs baro-

rusų vaiUziO! 
ta tūkstančiai: 

telegramų

“ v orwaerts” ; ju už kai;
1 d. rugpjūčio j džiaugė a ru 

lodydama į vokiečiui socia
listų pasielgimą ji, tarytum, 
sakyte sakė rusams sočia 1 iš
tara;, kad jie dabai’ jau tu
ri eiti su savo, tai yra, su ca- 
io valdžia. Žinia apie vokie
čių socialdemokratų pasiel
gimą didžiai nuliūdino Rusi
jos socialistus. Jie laukė vi 
sai ko kito. Jie mane, kad

ką. Jie urnai pramoim 
ką k:li katalikų kunigai 

metų metus nesusimislijo 
/nitai timjaus pradėjo ėstie" 

u ’r nami valdžia ir svieto perėjūnais. Jie 
oradėjo rašinėti skundus Ispanijos karaliui. 
Ir laimei ją, Ispanijos kai 
klmv'ytojus (spaviednioka: 
jėzuitas ir todėl karaliaus 
buvo })ašnibždėta, kas reikia 
(js siūlėsi į guaranisų globėju 
gražumu, lapes politika prijaukinti midijo
mis. Jie, mat, visuomet mokėjo paslėpti 
vilko nasrus ir lapės uodegą rodyti.

Keli jėzuitai nuvyko į miškus, kuriuose
> indijonai. Mokėdami jų prigimtą 
jie tuojaus prijunko prie miško gy

venimo, aplinkybių. Indijonai, tie žmoneles, 
kurių patinimas svieto dalykuose buvo be
galo menkutis, klausėsi naujųjų pamoksli
ninkų, tikėjo jų pasakoms. O jėzuitai pa
sakojo apie rojaus gražybes, apie dievo 
malonumą iryapie kitus būtus ir. nebūtus 
dalykus. Jėzuitai kalbėjo indijonams, kad

HINDfINBUKGAS MINTAUJOJ.
Tukumo vokiečių laikraštis “Tuk. Zeit.” 

rašo, kad į antrą dieną po Naujų Metų (n. 
st) Mintaują aplankęs vokiečių feldmarša
las liindcnburgas. Mintaujon jis atvažia
vęs iš Vilniaus |iro Mažeikius. Apsistojęs 
btr j as generolą Belovą. Laukiama atva- 
ž.’uj mt ir Vilhelmo sūnaus Oskaro. Hin- 
dcnbiin t = dalyvavęs karės tarybose ir pri- 

miesto ingalioti- 
plankęs Mintaujos 

Iš Mintaujos Hin- 
>1 nines pozicijosna. 
■eivb':dalino jiems 
n !»■ ries kryžius ve
lk-1 i ml amas garbės 
mrgas sakęs: tikri 
pa si ruoškite , kaip 

i siu. s. Visoj kariu- 
)alikęs įspūdį, kad 

Kurše'ntulilgo laukiama didelių mūšių. 
Maiumi.!’, kad vokiečiai rengiasi mus už
pulti abejuose frontuose, nes Makenzenas 
nuvažiavo piet i frontam Ilindenburgas gi 

; - Dvlnsko).
vokiečiu laikraštis “Mitau- 

mmo 1 d. (n. st.) num. iš- 
pmi dm) u! mm Vilhelmo “manifest”. 

Tnrj) k:t-) ka”mnm: Jo malonybės impera- 
toriaus Vilhelmo II įsakymu, šiuomi gar
bingai paskelbiame M m t nujos ir jos karės 
apskrities gyvoiitojmnm kad Vilhelmo ma
lone. visi admin’nl racijos keliu baudimai ir 
išreikalavimai dar neįvykinti, atmainoma. 
Asmenis, kurie jau nubausti kalėjimu ka
lėj::—paliuosuojami.

Pasirašęs, Mintaujos komendanto vie
tininkas von I apmanas.

Tam;' pat numery armijos vado von 
Belovo aplinkrašti patvirtina tas pats von 
Lipinami;, išre’1 šdamas gyventojams prie- 
k’nkumą už gerą apsiejimą per vokiškąsias 
Kalėdas, linkėdamas gyventojams tap-pat 
sutikti ii’ Naujus Motus. Įsakyme minima, 
kažkokios atsižymėjusios Mintaujos mies
telėnų gmpos, kuriems ypatingai dėkuoja- 
ma Vilhelmo vardu. Jeigu taip elgsiąsi ir 
per Naujus Metus, tai būtinai žinosiąs apie 
tai ir patsai Vilhelmas.

Kronikos žiniose smulkiai aprašoma 
vokiečių Kalėdos. Pilin susirinkus visa 
miesto savyvalda su miesto galva Serafinu.

Nelaimingų atsitikimų skyriui paminė
ta keli nelaimingi atsitikimai dėlei didelio- 
pėr Kalėdas girtuokliavimo: keliatas asme
nų nušalę kojas ir rankas. r

(Rygos Garsas”).
Z
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—Ui, ponas bernus karietoj vežioji, o

tas. Mat, toji mergaitė yra artima giminė 
klebono...

Aičkė.-.

o®

LA1SVB

—Tylėk!—treptelėjus koja sušuko 
Krioveliene.—Negali šilumoj miegoti, dar 
mat. pon > šlovę draskis.

Leiba nutilo ir užsimetęs skrandą iš
ėjo laukan.

—Jonuk!—suriko Krioveliene.—Bčgk 
ir pažiūrėt, kad Leiba šieno nevogtų. Susi
pyko su ponu, tai nežino nei kaip bepurvin- 
ti. Kad jau ant ko sakytų, tai ir vierytum, 
o dabar ant pono Siauriko! Kad jau toks 
blogas Siaurikas būtų, tai ir kunigas nepri
imtų; dabar visada kaip kunigas eina su 
mustrancija apie bažnyčią, tai Siaurikas, 
eidamas šalę, palaiko kunigą už rankos.

Pirkioj užviešpatavo tyla; tik ūžė kal- 
varatai.

—Au,—žiovavo Krioveliene,—tai šian
dien pilną špūlią priverpiau; jau bus laikas 
gulti. Kasžin sietynas kurioj vietoj?

—Gaisras! gaisras!—šaukė įpuolęs Jo
nikas. —Visa apielinkė nušvito!

*

su už-

apie

A

?

i ro.

—Kai

Bet kur

—Ten, už medžių, policija jau turi suė
mus Raitininką,—atsiliepė tūlas žmogus,

mendorius.
—Mane išvarė,—tęsė toliau padegėja, 

—aš vėl sugrįžau Į dvarą; tada mane atida
vė policijai, kaipo nepilnaprote, nuvarė i

Policija suvarė žmones prie pono gy
venamojo rūmo, ugniagesiai sustojo prie 
tvartų pasirengę į kovą su ugnia. Atvažia
vo klebonas su kamendorium.

Vyrai su kirviais, kabliais, moterįs su 
viedrais skubinosi į gaisro vietą, 
toli kartojus tuščiuose laukuose nuo 
bėgančią žmonių.

J. Svyrūnėlis.

Kerštas.
(Vaizdelis iš gyvenimo. Tikrenybė).

ihėgę- kamendorius rado jauną neš- 
rgaito, kuri išgąstingai mosavo ran- 
iu kaiucjo:

to nenorėjau, tik mislinau pagąz- 
■gm.ma šiaudą kūgį.

tarnavau pas jį, ponas žadėjo 
i. suviliojo; tapau nėščia; ponas

įsniai.

Jei bus kaltas, visa- 
ikaltimo traukia

i dmaišė Leiba,

Čiau vieną mergina su ponu Siauriku teis
me; merga su vaiku ant rankų verkia, o 
Siaurikas įsirėmęs rankom šaipos, šneka 
su advokatu. Sėdžia klau ia: “Ar prisipa-

rų man iš akiu ištraukė. Mano vienatinę 
dukterį išgėdino, sumušė... Vargšė nuo to, 
dieve duok jai dangą, ir mirė, o man paliko 
mažutę dukrelę auginti... Nors viena už

Du apiseniai vyrai, stovėdami nuoša- 
tyliai šnekučiavo:

ra k a sakyt
niai, tai visai siekt gešeft. Antai ponas 
Siaurikas pasisamdė jauną, gražią mergi
ną, palaiko kiek laiko, išgėdina ir išmeta iš

1

sykį pasakė ponui Siaurikui nuskuręs žy
delis Leiba, kurį netik kaimiečių vaikai, bet 
ir suaugusieji vadino Judošium.

Leiba pasakė Siaurikui juokaudamas, 
tačiaus pastarajam nepatiko, per tai ir už
draudė Leibai lankyti dvarą. Leiga gailė
jos ištaręs tuos žodžius: dvare jis tankiai 
pasišerdavo kumelaitę ir susišildindavo, 
UŽ tą jam nieko nerokavo... Kaimuose pas 
ūkininkus jau to nėra: čia turi už kiekvieną 
dalyką maža-daug apmokėt.

Leiba nesiskundė. Tik važinėdamas po 
kaimus skelbė, kad Siaurikas turįs net aš
tuonis vaikus, kurie neturį, kur galvos pri 
glausti. Bet kas žydui tikės? Dagi tokiam 
nuskurėliui Judesiui!...*

♦ *
Vėlybas rudens vakaras. Leiba nuvar

gęs per dieną bepirkliaudamas, prisiprašė 
ant nakvynės pas Kriovelį. Nors reikės 
naktį gulėt ant suolo, bet kol dar Kriovelio 
šeimyna negula, Leiba šildosi ant priepeč- 
kio.

Kriovelis apsitrynęs ūkininkas, turi 
nemažai knygą ir skaito laikraščius: “Lie
tuvos Ūkininkas” pareina ant jo vardo; a- 
part to, tankiai nuo klebono parsineša “Šal
tinį” ir kitokių laikraščiu ii- knygų... Kada 
ilgais žiemos vakarais šeimyna stuboj. 
Kriovelis skaito visiems balsu.

Kaip paprastai ir šį vakarą, prie men
kos lempos šviesos, Kriovelis skaito, Krio-

ganedmtu veidu tarė:
—Na, patiko šis išvedžioji 

samdininkus?
—Nevisai—atsiliepė bernas.
—Gerai pasakojama: “samdininkai ir 

gaspadoriai vieną jungą veža, bet samdi
ninkas vis mano, kad ga. padorius tik juo
kus daro”. Taip ir čia, nors šventą teisy
bę rašo, o bernui vis netinka.

—Taip, tikrą teisybę gaspadorius pa- 
n‘ tau rodos, kad šventa teisybė, man 
prakeiktu. x\ enattennrapie kitus daly

kus, vien jau tas pikčiausia sakoma: “Šei
myna ištvirkus”. Aš dešimts sykių dau
giau ištvirkėlių prirodysiu tarpe pačių gas- 
padorių ir jų vaiku, negu tarpe samdi
ninku...

dvaro.
—Su keliom jau ta 

traukė Krioveliene.
—Sukeliam?! Cha

aš tiek rublių turėčiau. Aš žinau net aš- 
tuonias merginas su vaikais, iš pono Siauri- 
ko malonės gimusiais.

gėdinęs, tai ir dvaro jo nebūtų likę. — Gin
čijo Kriovelis. — Tie laikai praėjo, kada 
ponai merginas gėdindavo. Nebeišsimokė- 
tų. Juk tam yra teisės, te

—Teismas?! Ui, ką

dos gaus.
teisman, tai, žinoma, kągi gaus?

—Nekaltas, ar kaltas, visada lieka teis
me ponas teisus.

—Kaip tai? nesuprantu, ką kalbi:

žįsti ponas Siaurikas prie tau užmetamo 
prasikaltim >?” “Ne! matot patys ponai 
gūdžios, kad tas vaikas ne mano, jis nepa
našus į mane”. Advokatas pažiūrėjo sli
džiai į akis. Sūdžia poną Siauriką ištei
sino.

—Tai negalimas daiktas!
—Negalimas?! Teisėjas su Siauriku 

baliavoja, medžioja, važinėja. Na, merga 
nieko neduoda teisėjui, advokato negali pa
sisamdyti, nes pati neturi už ką dunos nu
sipirkti...

—Klausyk tu žydo, jis loja nei pats ne
žino ką.—prabilo Krioveliene.—Siaurikas 
visai svetimą našlaitę paėmė ir augina, 
kaip tikrą savo dukterį, o savo vaikus ap
leistų, nėra nei kalbos...

—Ar tai mislinat, kad toji mergaitė ne 
mane gyvą matai I Bet ir tos 

tų būvąs privers-

j L jyj MOTĖMS NAUJIENOS
_______P L R__ KOVĄ Į ŠVIESĄ IR LAISVĘ — TAI MUSŲ OBAITAI MUSŲ O B A L S I S .

PRANEŠIMAS SULIG 
DRABUŽIŲ SIUNTIMO 

, LIETUVON.
Šiuomi pranešame, jog 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Draugija atsisakė sių
sti senus drabužius nuken
tėjusioms nuo karės, kadan
gi nusiuntimas brangiau ap
sieina, negu drabužiai yra 
verti. Draugija atsakė ne
tik lietuviams, bet abelnai 
visoms tautoms, ir nuo šio 
laiko vien tik naujus drabu- 

Aidas .žius tebus galima siųsti per

patarė mums R. K. Bush 
'Term, skyriaus pirm. p. 
Stoub, kad siųstume dau
giausia šiuos drabužius: 

netoli sweaters, blanketus (paklo-
daržinės, o nuo kūgio ir daržinė. Klojimas, (les), apatinius rūbus ir vil- 
todos, buvo toli, bet nesant kam ginti, taip-; nones pančekas. Šiaip marš- 
gi užsiliepsnojo. Subėgo žmonės iš visos1!l'°niai drabužiai, sako, ma- 
apielinkės, pribuvo ir policija su ugniagesiu ve1’^ teturi. 1 odei, gerb. 
komanda, bet buvo pervėlu: daržinė ir klo- galinamosios, pagal išgalę 
j i mas, pilni šiaudų ir šieno, siuntė tik 
muolius dūmų ir ugnies stulpus net iki pa-1 
debesių. Siaurikas tik aimanavo:

—Visas gyvulių pašaras, kuliama 
rinė

k, ■ pasistengkite siųsti reika- 
Imgus drabužius, nes laukia 
jų ten mūsą šąlantieji žmo
nės. Siunčiant adresuoki- 

ga- 'te vis taip pat: AMERICAN 
mašina, ką tik pirkta, įvairus padar- RED CROSS, Bush Termi- 
nuostolią apie dvidešimts tūkstančių, bal Building, 20 Brooklyn, 

Gerai, kad nors viskas iškulta, nors grūdai 
liks svirnuose. |

—Svirnuose!—rodos, lyg kas šūktelėjo, 
ugnyj... Akyvaizdoj nusigandusių žmonių | 
ugnies liežuviai ėmė laižyt svirnus. Svir-1 
nai buvo toli, ir niekas negalėjo tikėt, kad’

I Nepamirškite parašyti
FOR LITHUANIANS, ir 
nuo ko siųsta.

Surašą, kiek ir kokiu dra
bužiu išsiųsta, malonėkite 
t prisiųsti Brooklyno Lietu
vaičiu Komitetui Drabu-I v

sekretorei Miss P. Jurgeliu- 
t(-i, 307 W. 30th St., New

MONTELLO, MASS. Ikurgi kitos, ką veikia tie ke- 
Ateities” No. 15 p. A. Ii šimtai? Tiesa, pritarėjų 

Vaitkus, aprašydamas apie lyra daugiau, bet neužtenka 
“Vienybes” draugijos p ra-Į pritarti, reikia ir pačiam 
kalbas, buvusias 29 d.sausio, | veikti, 
sumanė sukritikuot netik; 
vakaro programą, bet ir

<<

* ♦

Metai laiko praėjo, kaip 
pirmesnį kelių metų vietinių čia susitvėrė Amerikoj gi

rsi- musių mergaičių kliubas ir 
ne- prie jo prkilausG tik 17 na- 

taktiškumą” ir nemokėjimą, uų. Jų veikimas irgi silp- 
vaikams paskirti tinkamų i 1^es. Apart surengimo ba
relių bei deklamacijų. \liaus ir išvažiavimo, dau- 

Stebėtina, kaip tokis žmo-;gL'ui nieko nesimato. Tiesa, 
gus išdrįso kritikuot dailę, jos yra visiems prielankios,

REIKALINGOS MERGINOS
Reikalingos merginos j fabriką aitt- 

tl ant mašinų: apsiūlėt nosines F 
jas prosyt. Darbas lengvas ir ėy*t 
Darbas nuolat. Priimamos mokinės.

WILLIAM HOLLAND 
145 Roebling St., Brooklyn, N. T« 

Įėjimas ii jardo.

moterų veikimą dailės sri
tyje, nurodydamas ją “

gus išdrįso kritikuot dailę, 
pats apie ją absoliutiškai 
jokio supratimo neturėda
mas.

A. V. nuomone, mes mote- 
f i.

rįs neturėjome teisės savo 
vaiku pamokinti be tam tik
ro “profesoriaus”. Taigi, 

.nieko neveikiame, o tik lau-

dangaus iškris tokis pro-

uis vakarus ir šiaip nesi
priešina įvairiom nuomo
nėms, už ką vertos pagyri
mo. Tik geistina, kad jos 
stengtųsi daugiau darbuo
tis tarpe vietos jaunimo.

*

* *

Jau kelinti metai, kaip 
čia gyvuoja moterų šv. Elz-

kančiai išlavinti mūsų vai- Lietus pašelpinė tirą 
kus ir paskirstis jiems tin- bet narių mažai turi.

Dar primena, kad Man-ana reikalauti ir visuomeniš-

rašų kreipkitės ir dėlei in
formacijų.

Ikišiam laikui į American 'vintf valkus dailei

kompoz. M. Petrauskas, per moterų priklauso vien 
tai turėtų visi vaikai tik M. delegavimo pašelpos. 
Petrausko išlavinti daly
vauti ant pagrindų.

Gerbiamas p. A. V. už
miršo, kad iki šiol kiekviena 
draugija bei šiaip organiza
cija, kuomet tik rengdavo 
prakalbas ar balius, visuo
met su pamarginimais, nes 
kitaip žmonių neužintere- 
suodavo. Yra vaikų, kurie 
mm 4 metų amžinus lavina
mi išeiti ant pagrindų. Lai 
rašytojas neužmiršta, kad 
M. Petrauskas tik antras 
mėnuo, kaip čia pradėjo la-

Red Cross Bush Terminal 
Buildg., Brooklyn, N. Y., 
prisiuntė drabužius šios y- 
patos:

(k) n n.; ponia A. 
Bridgewater, Mao 
Samas, Barnstab!

Kauniene,

N ar
il ra

pe n inzvs, Collinsville,
M. Juknevičienė
N. Y.; ponia P. Rimkienė. 
Glucago Ilemhts, Ilk; p. J. 
Milunaitis, Baltimore, Md.:

onn,; o. ivi 
khm. N. Y

Mockaitiene,

; ponia A. Mi- 
1Brooklyn, N.

P''iu:i M. Alytienė, Motoru 
Kliubas ir p. J. Žemaitis, iš 

Ežerėnus, ten daktarai apžiūrėję pasakė: .Waterbury, Conn.—prisiun-

aš eisiu? Neturiu namu. Reiki
—Tau reikėjo į teismą eiti, o ne dvaras Žemaiti

įpie 35 skrynios.

si vo k ra tu vės 
'paaukavo sekančius naujus 
Idrabužius: 17 sweateriu, 24 

nušauti... Nuėjau atguliau prie šiaudu, ap-1 
ome liūdnumas, pati nežinojau, ką dariau... '9 o nnms m’ršli-

Tuo tarpu klebonas, apibėgęs apie svir
ną, įmetė į ugnį šventos Agotos duonos ir, 
dievobaimingai priklaupęs ant kelių, ėmė 
skaityt maldas ir žegnoti. Ugnis pradėjo 
ūžti ir suktis aplink. Viduryj girdėjos 
koks tai nepaprastas ūžimas, braškėjimas, 
cypimas. Matomai, šventa Agota nusileido 
iš dangaus ir bandė ugnį sulaikyti.

Klebonas nustojo melstis ir atsigrįžęs 
į žmones tarė: (

(Pabaiga bus).

Būtu labai malonu, kad ir

Pinigą prisiuntė šv. Kata
rinos dr-stė iš Norwood, 
Mass. $19.17 ir P. V. Kun
drotas iš Bratleboro, Vt..
$2.00; viso $21.17.

Visiems aukautojams ir 
rinkėjams tariame širdingą 
ačiū varde nukentėjusių nuo 
karės lietuvių.

Tikėdamos, jog kiekvienas 
l prijaučiantis dabartiniam 
Lietuvos žmonių padėjimui 
iš širdies darbuosis ir šelps 
vargstančius, pagal išgale.

Liekame su tikra pagarba
Koniitetas:

O ta Karalhite,
J. Š. Misevičienė,
Pftr. C. Jurgeliūtė, 

Mačiulienė.T

GERIAUSIOS FARMOS. .

Parmos
Pirkite pas mus farmas didžiau- 

šioje Lietuvių Farmerių Kolionijoja 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Mę» 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męc > 
I arduodame teisingiaus’u būdu, iftduo- 
<i}<m pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Mes turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
I .gi. su judžemiu ir moliu, ir molis 
su gera ^mielž.me. Geriausia žemė 
dėl visokių javu, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug Že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
I'M.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu ge
riausia farmų. Pasiskubinkite nusl-

yn. Atvažiuokite pas mus, męs už- 
j tikriname jus, kad surasit farmų pa- 
■ gal savo norą, ir už ką būsite mums 
dėkingi. Kviečiame visus miestų dar
iu.inkus ir biznierius apsigyventi 
gtažiame ir sveikame krašte, kur yra 
p ina aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
I i liti, apylinkėje pirklybinio miesto 
S.ottvillees ir pačtavo miesto Lu
dington. Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
bonijose farmas. ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų. kad apie mies
tą nei pamidyti nenorėsite. Tūse- 
sit< ant farmos sau užtikrintų gerų 

(gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
j išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme-

I rinis. Rašykite tuoj, gausite LietU- 
i vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c. 
štampą dėl pačtos kaštų.

! Tikras adresas:

A. KIEDIS & CO.

DCS dauguma pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
tik rvn’ Atvažiuokite pas mus, męs už-

Y ra ir antra moterų 
stipine draugystė, tai 
Onos, bet ir pastaroji

pa

ne- 
skaiilinga narėmis. Nežinia, 
kodėl moterįs ir merginos 
visai neatkreipia jokios a- 
tydos į kuopas ir draugijas
11 prie ją neprisideda?

♦
* *

Musu mieste darbai eina; 
neblogiausiai ir merginos i 

uždirba vidutmiškai. Ma-lv'i 
žiausia mokestis—$7.50 j sa
vaitę, bet uždirba 9 ir 10 do

lerių. Audėjos uždirba ir
Pažymėtina, jog čia yra daugiau.

gana gabių moterų, kurios! Mažoji Varguolė,
priguli prie tam tikro rate-1 -------------
lio, sugebia pamokinti ne- GAILESTINGOS SESERIS 
tik savo vaikus, bet 
Liupn • lavina ir yra

riais visuomet užganėdinda

imt: vaikus ir moterį 
t imt i energiją veikti?

kytm l.ad mergaitė i 
ant pagrindų vaiką, : 
tą su ilgu andaroku 
kui šoka.

Nesuprantančiom 
riaus veikalo gal p;
kei tai, bet, turint supinti-

mėsa 
rėd v-

Įima nei pridėt, nei atimi 
panašiai išsireikšti negali
ma.

VAžIUOJA ANT KAReS 
LAUKO.

šiomis dienomis iš Chica-

Peoples State Bark Building' 
SCO FI’VILLE. MICHIGAN.

)S

lyvaus ant karės lauko. Da
bar ant karė-, lauko randasi 
iieonbutis, kuriamo dirba

ITVią I XI.JOS MUZIKANTŲ. 
BENAS

iioiui pranešam vi oms draugi- 
ir vi>ai I ;< tuvių visuomenei,, 

BROOKLYNO LIETUVIŲ MU- 
\\ I XI! \ sutaiso kuogra- 
i I. na ir ork< .str.ų už prieina-

• ? I ainų dėl teatrų, koncertų, 
j piknikų, voelijų ir del šiaip- 

Taiiri visos lietu- 
šaip visi rengėjai 
nimų, kuriems tik

’ a'ii..-i muzikantai, \isuomet ma- 
uk:te kr. iptis į L. M. Unijos ofisų 

X.D 731 i rami SI.. Brooklyn, N. Y.

cIh' 5,‘iil’uaitiau ifluntdpal lHuakc 
i- yrati'ftiuc Utuuu 'Z*

OF BROOUIM. N. T.

ir

šeri

A R Esi to j A PILI
Mr.

Pereitam Laisves nume- 
v buvo minėta, kad Chica- *

a member m goed until
APRIL 1. 191

prieš kompozitorių, aš rei-j-olicija pradėt! 
už pikietavimą.

prirodymo, kokios

M. Vinkšnaitienė.

LAWRENCE, MASS.

Iš mūsą miesto daug telpa 
įvairią žirnelių, bet labai 
mažai matosi iš moterų ju
dėjimo. O juk musu mies-

giną miestas. Ir ištikro, į 
mmm tik .stubą neužeisi, tai

via Moterų Progresyviško 
Susivienyjimo narės, nes jos | 
pasišventę ir darbuojasi ant 
visuomeniškos dirvos: jos 
rengia, prakalbas, balius, 
stato scenoj veikalus ir 1.1.

kh'iės. kad drauprystčs, reng- • > 
įvairius pasilinksminimus, 

1 . U. Muzikantus,- todėl at« 
k ieip'amc at yda, kad nuo muzikantų " - 

.,,^1 ,.,.f: i iWkn'autunu t L. M. Unijos kortų, 
*■ . k | kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 

UojailS po I a.vo pilnam nariui. Kurie muzikan- 
) SUareš- ,:1 viršmintos kortos—tie mu- 

'. ' j zikantai ne unijistai. ViršminStos ■
merginos. Vc.itos yra isdudamos kas trįs mėne

siai naujos, todėl samdytojai malonė
kit e pažiūrėti, kad kortos būtų tei- 
Hi'jros. Męs tą padarėm todėl, kad 
m .įdėjo atsirasti tokių muzikantų, • 
i urie nepriklauso prie Liet. Muzikan* 
t < Unijos, bet pasivadina unijistais 
ir graj t a po vardu L. M. U.

Muzikantų Unijos praktiko* 
><ti- i jos būna kiekvieną sere-*

Daba,

suareštuota-

—Mūšiuose palei B< 
(Bukovinoj) tapo sužt

irti dirbtuvės ir nepaklau-į 
aus, suareštavo. Amerikos

liuo

?
’•sup

M LA! SYK MANO tODtlOI

Ateik pirkti vyriikų aprt<U!% 
. kaip tai skrybėlių, mar*kinb|| 
t kairdorių Ir tt. Pas mana ta* 
j Ir kaino* iM*M.

K. LIUTKUS
13! Grand St., 

BROOKLYN. N.

nuo savo armija 
keliat a kitu kareiviu ir 
tapo sužeistas, vienok spėjo 
išsisukti iš priešo nagu ir

prie L. S. S. 64 kuopos, Linu-1 priputi savo armijom Ka- 
dms choro, Kempes Bendi o- jį nuc-abeno ligonbutin, 
niųjų draugijų. Bet tokių 
yra labai mažai, ;
su ta skaitline, kuri randa
si mūsų mieste. Męs skai
tom šimtais merginas, o vei
kiančių yra vos apie 60. Tai

vės ir prie kitų pažanges-'
siilvoTnus mas paaficieris buvo mer-
ri randa- 8^na černeckaitė. Ji tar-

tai ten pasirodė, kad mini-

Av?č...

naudama žvalguose labai 
atsižymėjo ir tapo paaugš- 
tinta iki paaficierio.



LAISVe

KORESPONDENCIJOS
darbininkai, kaip p. V. Ku-

Tamsta sakai, kad nespau- 
št streikierių grįžti prie

darbo.

miwa, 1—■ — ............. .—yax

THOMAS, W. VA.
Darbininku streikas eina 

vis smarkyn. Streiklaužių 
veik visai nėra. N23 kasyk
los užklausom boso, kiek jis
turi angliakasių, tai atsakė: ikiems galams tamsta su juo- 
“Vienas beprotis atėjo”.;zapiniais pasakei: “Ar jūs 
13 d. sausio kasyklos N231 grįžšite, ar ne, o męs pane- 
buvo streikierių susirinki-1 (lėly einame dirbti”. Viešu
mas, tai kompanija kvietė se diskusijose agitavai, kad 
ateiti į ofisą pasikalbėti, grįžti prie darbo.
Tuomet streikieriai išrinko Tamsta su vietos klebonu 
tam tikrą komisiją, kuri su važinėjot po apielinkes ir 
kompanija veda derybas, sakėt prakalbas. Bet kodėl 
Kompanija sutinka pakelti nei vienų prakalbų nepasa- 
4įc. ant kiekvieno pripilto kėt dėl darbo žmonių, 
anglies karo, t. y., duoda 
86Jc., bet angliakasiai rei
kalauja 90 c. Taigi nežinia, 
ar kompanija sutiks su dar-' 
bininkų reikalavimais. Ang- kai išvesta į streiką netei- 
liakasiai laikosi vienybėj ir singu keliu ir blogų vado- 
yra viltis, kad streiką lai- vii. tai kodėl jais vadovavai? 
mes. Al'u sakai, kad nevisi žinojo

Mainieris. iapie rengimąsi prie streiko;
------------- i tu irgi nežinojai. Čia aiš-

12 d. sausio išėjo į streiką kiai hiatosi, kad darbinin- 
darbininkai kasyklos N36 ir kams nebuvai ištikimu, per 
žada išeiti N37, 38, 26 ir 24. tai jie nuo tavę ; ir panašių 
Darbininkai iki šiol kentėjo, tau, turėjo 
nesipriešino prieš savo iš-■ departments daug dirbo lie- 
naudotojus, bet dabar jau Tuvių katalikų ir tamsta esi 
pritrūko kantrybės ir tiems jų vadovu. Reiškia, darbi

ninkai su prato vilką avies 
kad 

nėra unijų -, bet k'»dėl dabar 
tamsta prie unijos neprisi- 
lašai, kuomet ji organizuo
jama ir kodėl neagituoji,kad 
tavo draugai prie jos prisi
rašytų ?

Ne jums unijos apgailes-

kad 
sutvirtinus jų energiją ir 
pamokinus, kaip jie laike

Tame

vą. Jeigu tik pas darbinm-; kaily, 
kus bus vienybė, tai, be abe- i 
jonės ir kovą laimės.

Vietinis.

ELIZABETHPORT, N. J.
11 d. vasario Singerio 

plieno dirbtuvės darbinin-
kai, dirbantieji nuo valandų, tauti, ne jums unija organi- 
pradėjo organizuotis, kad ZU()^ ir ne jums būti darbi-
pareikalavus didesnės mo
kesties. Iki šiol jie gavo po 
17 c. į valandą, bet nutarė 
reikalauti po 20 c. į valan
dą. Kada priėjo eiti pas 
Losą, tai daugelis darbinin
kų pasislėpė. Kada buvo 
pranešta reikalavimas, tai 
bosas liepė palaukti iki 15 d. 
vasario, nes taip greit nega-

ninku vadovu. Geriau pasi
likt prie savo amato, tuomet 
daugiau laimėsit.

Aidas.

ROCKFORD, ILL.
Vietos klerikalai pasiren

gę kovoti su pažangesnėmis 
draugijomis. Mat, čia yra

dauginusiai organizavo dar-j 
bininkus, kad reikalauti pa-1 
kėlimo mokesties. 
darbo užveizda jį 
prie tokio darbo,

vę. 14 d. vasario gavom 
pranešimą, kad dabar vi
siems darbininkams bus 
mokama po 20c. į valandą. 
Reiškia, pakėlė mokesti ir

: rūpinasi, kad tarpe draugi- 
l.s <l..eiji.i nebūtų jokių nesusiprati- 

i J1S n’n ir kad rengiant balius, 
perstatymus ir kitokias pra

gijos neparengti] ir tuomi 
• viena kitai neužkenktų. Ta-

bosą ir pi 
gos.

rengimo įvairių pramo-

NORWOOD, MASS.
“Darbininko” N13 V. Ku

dirka nusiplauja rankas,

i tįsiai uoju jain.1 

re Juozapo Sailing 
ii atsiuntė savo <

mas ant manęs čielą glėbį 
visokių nesąmonių.

reiškė nuomones, kad minė
ta sąjunga susitvėrė ne tuo

ninku būvį, bet kad kovojus

juozapiniai nebandė streik- 
laužiauti. Jeigu taip, tai ko
dėl neišėjote sykiu su visais 
darbininkais, bet vėliaus? 
Sakai: išėjom ir sugrįžom. 
Aš gi sakau, kad nei ė jai, nei 
grįžai, bet prašei su peri n-

jomis ir su darbininkų judė
jimu ir ta klausima atidėjo 
iki kito susirinkimo. Sulau
kus kito susirinkimo, vietos

itejo į susirinkimą ir prane

6 d. vasario buvo susirin- sis turėjo apleisti bažnyčią, ti, bet už tai jie nutarė ant 
kūnas Lietuvos Sūnų ir Per pamokslą gi išvadino naujos bažnyčios neaukauti 
Dukterų draugystės. Buvo socialistu, bedieviu ir kito- nei cento;

i Newark o vyčiai taipgi 
darbuojasi pusėtinai. Su pa
galba klebono 9 d. 
rengtasi statyti 
“Magdalietę”, bet negavo 
lūbų, tai atidėta ant 16 d. 
sausio. Tikslas buvo — už-

skaityta L. S. S. VIII Rajo- kiai^s vardais. „ 
no atsišaukimas, kad sušel- . • .x - ,-v. - .
pus Br. Vargša, kuris dabar j°s kitą dešimtį centų, tuo- 
serga ir randasi blogam me
džiagiškam padėjime. Drau-i 
gystė paskyrė iš savo iždo 
$5.00 ir nariai smuikavo a- 
pie $13. Labai pagirtina, 
kad draugai atjaučia nelai
mėj esančiam mūsų dramų 
rašėjui. Zanemunčikas.

Mat, jeigu jis būtų turė-

met būtų buvęs geras kata
likas, bet dabar bedievis ir 
socialistas.

J. šakočius.

sausio

J

■i

WORCESTER, MASS.
■1 d. sausio tapo išrinktas 

naujas vietos L. Š. F. komi
tetas iš 5 narių ir nuo 18 d. 
sausio pradėjo darbuotis.

Senojo komiteto raportas 
maž-daug sekantis:

Paskutinė auka nuo H. E. 
Kimball $2.00; pas kasierių 
18 d. sausio buvo $191.87. 
Nutarta, kad minėti pinigai 
būtų pasiųsti centro kasie- 
riui Šidlauskui. Nuo 8 d. 
lapkričio, 1914 m. iki 18 d. 
sausio, 1916 m., surinkta ir 
pasiusta L. Š. F. $901.87.

•iirinkta $107. Minėta su
są pavesta Šimkui dėl pa

be surinkta $1,008.87. Tur
to palikta naujam kasieriui 
apie $200 vertės. Tokiu bū
du senasis komitetas surin
ko $1,208.87.

M. J. Meškas.

BAYONNE, N. J.
“Laisvės” N9 tilpo iš mu

šu miesto korespondencija,

tautiečiui; po ta korespon
dencija bei atsakymu pasi
rašo Narys. Jis beatsaky
damas apsilenkia su teisybe. 
Narys sako, kad 5 d. sau
sio buvo D. L. D. Vytauto

būk tai pirmininkas pavely
tos kalbėti tik tiems, kurie 
jam patikę, o priešingai pu- 
;ei v Lai nepavelijęs. Tas 
netiesa. Pirmininkas leido 
abiem pusėm pilnai išdisku- 
suoti tą klausimą. Toliaus 
narys sako, būk pirmininkas 
neleidęs nubalsuoti įneštus, 
paremtus ir apkalbėtus 
klausimus. Čia vėl netiesa, 
pirmininkas leido nubalsa- 
vimui visus nukalbėtus kiau

SPRINFIELD, ILL.
“Laisves” N10 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija, 
kurioje tūlas svečias, apra
šydamas apie T. D. Bangos;vatkos; 
draugišką vakarėlį,

aklų, atkartojant “Užbur
tus turtus”.

Ant “Magdalietės” per
statymo suplaukė visos da

mai, dalis pelno bu- 
skiriama parapijai, 

i ir 
kunigai. Dabar tūli 

pasakoja, kad kunigas Da
liu žinskas gavęs vėjo nuo tų 
kunigų, kad leido statyt vei
kalą, nesutinkantį su tikėji
mo dogma. Buvo rengtasi 
atkartoti aplinkiniuose mie- 

Bet'stuose, bet klebonas uždraū- 
Tūli Newarkie- 

tai čiai jau prieš lošimą prikai-

draugišką vakarei), sako,'vo
kad apie 9 vai. vakare buvo Į Taipgi atsilankė lenkų 
girtų ir draugiškas vakarė- - - 1—T^-1—
lis pavirto į lietuviškas ves
tuves.

h

ne vien Bangos nariai, bet 
ir pašaliniai. Girtų visai 
nebuvo ir męs svaiginančių 
gėrynių nevarto jom. ~ ____ ,
jeigu Svečias matė kur tai'dė lošti, 
šluboj geriant, tai už 
męs negalim atsakyti, nes.šmjo vy< 

■turėjom nusamdę tik svotai-'ne statant tą veikalą, katuli-J 
nę, o ne stubas. Bet tai be-.kiški laikraščiai garsino,būk 
reikalingai Svečias nupei-įtai išjuokiamas tikėjimas.1 
kia rengėjus, kurie savo už-i Tuomet aktoriai teisinosi,! 
duoti atliko taip, kai]) buvo 
ture

I i E R. i SSO, A R G E N T I N A.

Pas mus atsirado tokių 
žmonių, kurie save pasiva
dino naujos rūšies “pirmei
viais”. Jie susieina i vieną 
stubą, užsiorderiuoja bačką 
alaus, degtinės, muzikantus, 
užsikvipčia merginu ir ke
lia balius. O ant galo ir su
sipeša. Tokius darbus jie 
vadina .“pirmeiviškais” ir 
save vadina tikrais “pirm
eiviais”. Putinas.

NORWOOD, MASS.
5 d. vasario buvo vaka

ras 11 L. K. Keistučio drau
gystės. Sulošta veikalas 
“Vagis”. Aktoriai savo už
duotis atliko neblogai ir pu
blika likosi užganėdinta. 
Žmonių atsilankė neperdau- 
giausiai, bet yra viltis, kad 
kelintas dolerių bus pelno.

Šunskininkas.

toriaus.

kad jų lošiamas', 
i visai luto au-

SCRANTON, PA.

ncsnau
tai per-

mų metu L. n. b. £ 
k j mas suvis apmiręs, 
tais metais ar tik 
daugiau nuveikta. 
Serantonas visgi 
džia: tai diskusijos, 
statymai, bet mūsų
labai mažai tame dalyvauja.

Dabai1 knygynas vienas 
veikliausiųjų draugijų. Ten 
dirba tautininkai ir socialis
tai. Nors vieni su kitais ir 
nepergeriausiai sugyvena: 
tankiai įvyksta diskusijos, 
tai šiaip įvairus užmetimai.

dirba išvien.
Nuo tūlų draugų tenka

ii darbo: įvairus susirinki
mai, diskusijos ir tam pana
šiai. Taip-pat ir daug išlai-

pralaimėjus, tūlas narys 
sukėlė triukšmą, per tai pir
mininkai priverstas I 
sustabdyti jam baisa. Tur-!

JERSEY CITY, N. J. 
Pranešimas.

Kurie aukavote sušelpi- 
mui B r. Vargšo, žinomo d ra-

draugijų.
Ir kuomet tenka patėmy- 

ti. tai daugiausiai dirba so
cialistai. Tik liūdna primin
ti, kad kitose draugijose be
dirbant, savo užmiršta. Juk

lo n a labai

ta visa lemia.» v <■

buvo nūs, bu
(’augiau energija a 
darbuoti del sava 1,

McKEES ROCKS, PA.
23 ir 30 d. sausio bu

galutinai nesužinojau,

lagystč. Pirmininkas pa
smerkė t’k tuos principus, 
kurių reikalauta nevedu- 
siems. Pirmininkas paaiš
kino, kad ant nevedusiu ne

D. Pilka.

WATERBURY, CONN.

pos. Kalbėjo kun. M. X: 
Mockus. Žmonių susirinko 
uĮiie 100. Kalbėtojas publi
ką pilnai užganėdino ir ka-

venimas nepastovus: šian-ju*.
1 • • 1 • J — i ' . .

daug, o rytoj jie visi 
tapti ženotais Su tuo 
suliko, is 
nariu.

Man rodo 
junti

V rgšo.
iąs sušelpimui
Kai]) girdėjau,

gan i dolerių. Aukos bus pasiųs- 
visi.įos i Chicaga ir aukavusiu 

- | C- < » v c

kalbėti, tai susirinkusieji 
gardžiai prisijuokė. Žmones 
lobai ramiai užsilaikė, iš
skiriant vyčių generolus ir 
j ii pagel bininkus. Tūlas vy
čių generolas J. S. tuojaus

se”.
kad protau-| Mūsų choras smarkiai kį- 

žmogus visuomet tu- la ir darbuojasi ant visuo- 
retų pasiduoti didžiumai ir meniškos dirvos, 
nekelti tokio triukšmo, kaip 
1 ad kelia mūsų draugystėj silium Facultatis”. 
du nariu.

Narys sako, kad draugys-

vo stato scenoj veikaią“Con- 
’ Bus dai

nų ir kitokiu pamarginimų.
Bobos Vaikas.

pozicijų. Kadangi 
smarkiai darbavosi,

o

Los padovanojo kardini me-

Atycki Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GURĖK 

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbėti eavo giminėm* bei 

<jHtami«mt užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Benin®, todėl galime persiųsti pinigus ] tai viataa ibi 
neaugėčiau 800 markių (apie 525 rubliai)

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS 
MURA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau Info^sriju kreipkite, 
kai ar rašykite laišką pas

PRI*

ypatU

HENRIKAS C ZARO Bankieritis
Metropolitan Savin? Bank Building

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

Telephone Yards 551 or 155

TIKRA LIETUVIŠKA APTIKTA 
ch’.cagoje Ari ILK. A

Męs užlaikome kuogeriaiisius vaistus. Su didele atyda išpildom 
receptus kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimu* per 
laiškus suteikiam dykai.

Savin nkas ir Provisorius

F. A. JOZAPAITIS
3601 SO. n VLSTED STREET. CHICAGO, ILL.

Gyvenimo Telephone Drover 7781.

UŽSIRAŠYTI “LAISVŲ”

SCRANTON, PA. Plėšikai
13 d. VUSai 10 A v ėst Scian- prjva|0 bijotis. Apiplėšimas ir ap- 

tone buvo prakalbos Lietu- vogimai atsitinka kožnų dieną, beabe- 
viu Politikos Kliubo. Kalbė- sk.aAtei vakar la,*k”j“. •- . ciuo.se apie apiplėšimus. Tu nežinai,jo dr. Šliupas ir Živatkaus- gal rytoj tau tas pats atsitikti, jeigu 
kas. Šliupas nurodinėjo, ncbūsi apsisaugojęs. Geriausia apsau- 
, , t . . ... ga—tai geras revolveris. Turi rastuskad lietuviai nepalaiko sa
vo tautos; nemokina vaiku 
amato, neaukauja sušelpi- 
mui nukentėjusių nuo ka
rės ir tt. Davė vėjo tiems,

so

revolveris. Turi rastis 
kožnoj stuboj savo 
apsigynimui.
Didelis išpardavimas 
tik ant trumpo laiko

automatiš-(K a
ka.~> Revolveris, 32 ar 38 \ J 
kalibrų vertas $15 tik už '
Detckt y viskas dubellavas^
7-niu šūvių revolveris ver-
tės $8, tik už

Didelė vertė už mažą sumą, tad

cialistų. Mat, šliupas kuni
gu nuo socialistu neatski
ria todėl, kad žmonės nuo 
kunigų bėga prie socialistų, *re,nukdama8 indčk 20c- stampomis i 

. • • laiškų, paminėk kurį revolveri nori,
• i pas tautiečius visai neap- priminsim tau tuojaus tiesiok į etų*

laišką, paminėk kurį revolverį nori, 

sistoja. Ar tik nereikės tau-j i>ą- likusiąją sumą užmokėsi kuo- 
tiškumas į skrynią padėti ir

jpj.ni būtum neužganėdintas, męs 
•grų-r-y pinigus. Pasiskubink nri-

HAMMOND SALE CO., 1 
HP. R 31, ST. LOUIS, MO.

tiškumas į skrynią padėti ir , 
užrakinti, kad visai neišga-lti 
r u otų? _

Paskui kalbėjo Živatkmic-I 
kas, ragindamas išsiimti pi-1 
lietiškas popieras, o kurie i 
jau turi, tai žinoti, kr i p s.

vinių reikią balsuoti už ge
rus kandidatus. Nors neno-
rems, net visgi pasako, k 
geriausi kandidatai, lai c 
socialistai, nors ir nevisi.

J. A. Ar. tanai t is.

MUMS RAŠOMA?
Omaha, Neb.—P-li

U* A RMOS.
Norint pirkt ūkę, tai ne

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

M. WALENCIUS

Pirmiau,

darbo.
i

prie |
Scottville, Michigan.

tai ir kuopa veikus, 
ja r visai užmigus.

rašo: “Čia buvo su- 
lavinimosi ratelis,

ratelis lavinsis • kariško 
muštro, bet pamatę, kad ra
telis tuomi neužsiima, atsi
sakė nuo jo ir apskelbė dar

i

NEWARKO
AKbŠERKA

« mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey vatetf- 
tOj. luri pirkiab pasekme* 
piaHlkoj* prie gimdymo, taip
gi gera! apHnažinua eu slmpto- 
rnaia tiny ?itroriškų ligų ir rel* 

r *nt. gulite gauti pate?

U slKuLI^NB

MirU

■

liuosuotų savaitei laiko, nes 
bijojai, kad streikieriai ne
sumuštų. Jeigu nesijautei 
streiklaužiu, tai kodėl tams
tą iš darbo kompanija au
tomobiliais veždavo namo?

Jeigu buvai ištikimas 
streikieris, tai ko vaikščio
jai į dirbtuvės ofisą? Juk 
tamsta nebuvai išrinktas į 
jokią kompromisų komisi- 
h?

Tamsta sakai, kad aš ne
buvau bažnyčioj. Iš kur tą 
galėjai sužinoti? O gal esi 
Andriejaus didenybės och- 
ranos narys, jeigu drįsti 
taip sakyti? Sakai, kad 
kunigas sakė pamokslą apie 
darbininke reikalus. Tuo jo 
pamokslu, lyginai kaip ir ki
tais, gali gėrėtis tik tokie

kuopa nebus primta j 'tary
bą, tuomet jie atsiskirsią.

į susirinkimą, tai pirminin
kas neleido tą klausimą ap
svarstymui, bet atidėjo iki 
sekančio susirinkimo.

rodyti'• •gos kuopa pradeda i 
savo galę. I. W. W. unijos 
skyrius 12 d. vasario paren
gė vakarą. Tą pačią dieną 
parengė ir juozapiečiai va
karą. Visos pirmeiviškos 
draugijos nutarė, kad na
riai nesilankytų į juozapie- 
čių parengtą vakarą.

NEWARK, N. J.
tuviškos parapijos (la

bukai: reikėtų pagalvoti a-, lykai mamosi ačiū “nenuo- 
])'e lokius korespondentus,! r.imoms”,kurie visokiais bū- 
t.urie apsilenkia su teisybe dais sergsti senąją parapi- 
ir prirašo visokių nesamo- j°s komiteto grupę, kuri i 
nių. - M. M. I buvo užsilikus dar nuo ku-

Nuo red.—Šiuomi ginčus nigo Staknevičiaus laiku.

apie pirmininko tokį pasiel
gimą. Man rodosi,, kad at-

medaliu į parapijos mitin
iai ir ten persi: ta lyti su 
nauju čimi. Generolas taip

dėjo ir tuojaus nešėsi lau-

jam

8 d. vasario

BRIDGEPORT, CONN. 
Kas neturi 10 c., tas 

socialistas.

nigo S taku e v iči aus 
matomai, jiems tas 
pavyko. Komitetas,

savo vietas kitiems, 
niam susirinkime

nieko

Meti-
nvvici 1A0 t vtk/A * *.* ** **** * vz X kJ A * * t V<. v

Neseniai į mūsų miestą naujas parapijos komitetas,
tik ne iš insurgentų, kurie, 
kaip girdėti, varo savo dar
bą ir ant toliau. Kunigui 
Dabužinskui pranešus, kad 
nauja bažnyčia bus statoma 
ir užrašyta vyskupui, kaip 
visi katalikai darą. “Ne
nuoramos” vėl pradėjo rėk
ti, kad už jų pinigus pasta- 

M. Ž., neturėdamas pinigų, i tyta bažnyčia turi būti jų 
atsisakė duoti. Tuomet ku-; nuosavybė. Tas jau vargiai 
nigas jį išplūdo ir pastara- nabagėliams pavyks atsiek

atvyko M. Ž. jieškoti darbo. 
Pačią su kūdikiais paliko ki
tam mieste. Kadangi žmo
gus buvo tikintis, tai turė
damas dešimtuką, 6 d. vasa
rio nuėjo į bažnyčią. Įeida
mas į bažnyčią užmokėjo 
paskutinį dešimtuką. Bažny
čioj kunigas darė kolektą.

Tai
tai elgiasi su vyčių genero
lais: už jų narsumą ir nenu
ilstančią kovą prieš sočia]is-

dainavo savo kasdieninę 
dainušką: pasakojo apie 
Lietuvos vargus, prašė au

BROOK LYNO IR Al’IELINKftS 
AT YDAI.

I ietuviškas K on t rak torius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

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

P. (JRĄŽYS
'0 So 2nd St.. Brooklyn, N. Y.

medaliais.

generolai, taip elgtis, kaip 
pasielgėt laike prakalbų? 
Jeigu jums prakalbos nepa
tinka, jeigu išrodo priešin
ga jūsų persitikrinimams, 
tai galite neklausyti, galite 
ramiai apleisti svetainę, bet 
nekelti triukšmą ir nejuo
kinti žmonių. Jūs tuomi tik 
save ant juoko pasistato t ir 
daugiau nieko iš to neišei
na.

Tikras parapijomis.

VISIEMS DOVANOS!
Kas išsirašys pas mane dienraŠtj 

“Naujienas” ir prisius $5.00, tiems 
duosiu dovanu svarbią ir puikią kny
gą MOTERIS ir SOCIALIZMAS 1h 
bn laikraštį “Kovą, “Keleivį” ar "La!* 

Naudokitės proga. Pi

kraščio “Vilties” ir plūdo 
socialistus. Kas iš publikos 
prašė balso, tai ta išvadino • '’<?” metams.
bedieviu, ištvirkėliu, šliup-!''iBUS *1” “iT“!
. . .. • .v ; A- J* RASIMAS,tarnill ir kitokiais kunigis- 18IO So llalsted Street, Chicago, m. 
kais žodžiais. (12—15-

Telefonae 1490 Greenpoint

S. VITKUNAS.
LIETUVŠKAS MUVOKIUS 

Mano vėžiniai ir karietoa po N248 
Berry St.

Ofisas: 125 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y.

Kiekvieno Amerikos lietuvio dorinta 
privalumas su j ieškoti šioje karėje sa- 
viškius ir gimines ir pagelbėti jiems.

Vietiniai atvykite j mūsų Kontorų 
ypatiškai. F ’ 
laiškus.
fali ui a Hujieškoti.

385

Iš kitų miestų raš virtis 
Męs patarsime, kokiu MA»

MAFFEI & STEPONAITIS
Metropolitan Avė., kai

HavMueyer SC.
BROOKLYN, N. I.

ciuo.se


LAISVE

JUOKŲ KĄSNELIAI UMMMSI

DAKTARAS

Matui a it i-s

ORAKULO PATARIMAI

Jonas MATIKIS

■si’ M;

1 t'ft

NEW YORK, N

SHRUPSXI
.JANGUSmai

10c V EI KATA

TAMISr

Vardas ir pavardS

Gatvė ir NoS

Miestas Valstija

m.j 
;:iip 
im

įtekmingą gy- 
ius, raudonoji

PINIGINIS KUPONAS KOŽNAM BAKSE.

,—sako a- 
man, ar 

kad tasai

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ

F AI YR/Y DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.

Tik ta- 
i “Nau- 

pcr

J. BRAKNIS, .
Hudson Avenue, 

Rochester, N

fUISINGI AUSI A IR GERIAUSIA 
IH TĖVIŠK A

tai ka lietuvis ant to turi 
atsakyti?

Half a dosen, that’s all.
Bye, bye, Dear!
Yours truly

Ilgavyžis.

ha'a’atix 
krdaliat, 7 
la* iB.«* 

^«raant« li 
ino 
partikrlnamaa s«k 
Ealkalauklta UUu*

Aptieka
Teifllngfel fciitalaomi Taktai 

prieinam* kaina. AtallankykJta 
pas Have dramą, © bfislta tti- 
gančdinti.
N. MOSKOWITZ

Aptickoriu* ir ChtinlutaB
Z1 b Roebling Si., Cor. 8». lad 

BROOKLYN, N. Y.

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
į IR ŠVARIAUSIAS SALIO- 
I NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
i Sveiki geriausios rūšies gėry- 
>mai ir užkandžiai. Patarnavi- 
| mas prielankus. Atsilankykite, 
| o persi tikrins i to.

į JONAS MATHUS
Į * (Lietuvio Savininkas) 

[ 342- 344 W. Broadway 
» So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
i Labdarystės Draugijos nvno )

tamstai lemta būti kapitonu 
to laivo, kuris galėtų at
vežti Lietuvos karalių Gab
rį iš Švedijos į Amerika au
kų pasirinkti savo biuro 
(pilvo) naudai.

nas? Aš manau, kad šis žo
dis paeina iš paliokų kalbos 
ir reiškia—polak. Jeigu taip, 
tai su kokiu tikslu jį mūsų 
tėvynainiai pavogė ir su 
pasididžiavimu visur varto
ja? Juk jie paliokų neap
kenčia.

6) (Šitas tai jau pažyčio- 
tas). Kuomet paliokas pasi
tikęs lietuvį sako: “psia- 

p****”

TEATRININKŲ ATYDAI!
Pranešame, kad męs išrandavoja- 

mc drabužius dėl teatrų, istoriškų ir 
komiškų, taipgi ir drabužius dėl mas
karadų. Išraudavo jame už žemų kal
ių. Pas mus ga’inia gauti drabužius 
iėl visokių veikalų, kaip tai “Keis- 
učio”, “Mi daugio”,, “Živilės” ir kitų.

REICHĄ RDT COSTUME CO.
’4 St. ‘darks Place. New York. N. Y.

dinti tik tą ypatų, kuri ant 
ko nors viešpatauja. Bet 
Urakulas žino daug tokių 
ypatų, kurios viešpatauja 
tik ant blakių savo lovoj, o 
vienok vadinasi ponais.

G) Kuomet lenkas pasako

'k JWEk’T
95 F3rf;t Street, Jersey City, n. J

1© PFata-EwI 
Cfi®areKes 5?o

Per apskritus metus yra mylimas ruky 
mas daugybes rūkyto
patinka. PIRKITE BARSUKĄ ŠIADiEN
Šios puikios dovanos duodamos dykai 

už Z!R \

KUPONUS ir BaKSUKŲ 
V1RŠUKUS

Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šilų ap

garsinimų iŠ “Laisvės” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus visas 
4 knygas 60c. pigiau.

P. M1LOLA1NIS
R. E. 1)., Route 2

Hudson, IN. Y.

Kas užsirašys 
pas mane 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus se
kančias dova
nas: “Laisvę” 
r.r “Keleivj”ar

Atsakymas:—
Nors tamsta ir 1 

ciradai ant svieto. 
Lietuvos karalium 
galėsi, nes kunigai 
šventino į Lietuve? 
J. Gabrį, kuris p

K. ŠIDLAUSKAS, 
\tdl*kor!u* Ir Savininkas 
i<ro«<h> n y, knmp. C Street 
d H l’H BOSTON. MASS.

<-<. J\>,Orn 21414 Ir 21018.

<M1 1/KfYlp ^T- 
bitf'i to top oi 
globe, finished 
b r u s b brasu 
anil black,wil ll 
decoration as 

shown,
450 coupons.

Atsakymai:—
1) Turčiai sutverti do 

darbininkų apvogimo, o ku 
nigai—i 
liinimo.
b.i ninku neapmulkintų, ta 
turčiams nesisektų juos ap

21 klavišiu, fl h* 
t armonika ra 1 
nlNrnl*i» batas.

Lietuvį” ar “šakę 
tūs $2.00. Taigi Tamista 
gauni dienraštį “Naujienas 
galit pasirinkti prie “Naujiem} 
raščio vienų iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. r~“ 
mista atsimink, kad užsirašęs 
jienas”gausi dar vieną visai dykai 
metus laiko. Tai būk pirmas prie 
vanos.

vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikos 
arba knygų ver- 

už $5.00 
’ ir dar 

dien-

Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

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

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

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS
STE1TO NEW YORK, užtat Jūs pinigai gvarantuojaml

PARDUODU farinas, tolus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumtmtUH-raštuH ir ISJ1EŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos Ir tt. IŠRANDA VOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
■oROMATOMS.
G E N E R A Li š K A AGENTŪRA L AIV A K O RČIŲ—A 1PK ORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
/” J Oi . Kilia: 155 CLINTON AVE.,Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW' YORK, Borough of Brooklyn.

21) Geležine kumelaitė 
kanapinė uodegaite. .

22) Iš vieno galo aržuoli

GURA PROGA!
Gramatika angliškos kal

bos mokintis be mokyto
jo (apdaryta) ........... $1.00

Vaikų Draugas arba kaip 
mokintis skaityti ir ra
šyti be mokytojo ......

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

Aritmetika mokinimuisi ro- 
kūndų, su paveikslais

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

PrisfuskU. Šita Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien 
D R. J. RUSSELL PRICE CO., L. 502, 208 N. 5th Ave., Chicago, 111,, U. S. A.

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta 
pačta, jūsų brangią mcdikališką knygą.

Klausimas:—
Viską žinantis Orakule! 

Nieks nėra mano tėvu ir aš 
negimiau ant žemės. Turiu 
tautiškus plaučius ir kepe
nis, taipgi tautiškai-katali
kišką pilvą, bet nežinau, ko
kiu tautiečiu aš turiu būti. 
, Matai, kaip yra. Mano 
mama buvo labai dievobai
minga. Ji tarnavo pas kle
boną B. ir buvo jam paklus
ni visokiuose dvasiškuose 
reikaluose, už tai dvasia 
šventa apdovanojo ją ne
kaltybes vaisiumi. Už jos 
gerą tarnystą klebonas B. 
davė jai 500 rublių ir pa
siuntė ją į Ameriką. • (Jos 
vardas buvo Marijona). Vos 
tik šipas davažiavo puse ba
los tarpe Džermanijos ir A- 
merikos, mano mama pa
gimdė mane ir aš atvažia
vau į Ameriką.

Dabar man rūpi, dėl ko 
-cvas nedavė man nei tovcv 

nei žemės, nei tautos ant 
šio pasaulio. Taigi, aš ma
nau, gal tokiu būdu dievas 
man leido būti Lietuvos ka
ralium. Ką tu, Orakule, ant 
to pasakysi?

Asilas ir jo ponas.
Senis turėjo asilą ir pri

vertė ji taip sunkiai dirbti, 
kaip tik tasai galėjo, tei
sybė, senis leido jį ganytis 
puikiam derlingam lauke, 
1-L'l tik būtu tvirtas. Bet 
už tai asilas turėdavo se
niui sunkiai atidirbti.

Viena karta seniui buvo i- 
sukytu kucgreičiau na bėg
ti. ne ’ ])riešas artinosi. To
dėl senis skubiai nudūlino 
pas asilą ir liepė jam prisi
rengti kelionėn.

—Meldžiamasis 
silas — pasakyk 
tamsta manai, 
priešas atėjęs i 
mano pečių dvigubą sunke
nybę, kaip kad tu dėdavai?

—Ne,—sako senis,—aš ne- 
m i si i nu to.

—O, jeigu taip, tai aš ne
žengsiu nei pėdos,—sako a- 
silas.—Man neapeina, keno 
aš būsiu vergas, nesą aš ir 
priešui galėsiu dirbti visą 
savo gyvenimą taip sunkiai, 
kaip ir tau kad dirbau.

Juozas V=-s. -

Orakule’ 
man į pag 
kvik, nes 
kvestijų, tai, siu r iii.K, Kati 
mano arbūzas pavojuj.

1) Žmonės sako, jog die
vas sutverė turčius, kad jie 
darbininkus apvogtų. Jeigu 
taip, tai kam sutvėrė kuni
gus?

2) Nuo kokio darbo yra 
paliuosuota aido vyro pati?

3) Ar smei Lis turi kalen
dorių? Jeigu taip, tai kur 
jis galima nusipirkti?

4) Kuomet į žmogaus ar
būzų susimufina vi kė su 
byru, tai kas tuom laiku turi 
išsimūfyti? ►1 O 3 ,J. O

„ rt>‘ wO 2 tr -io £ c 2 2
- 2. 01 n< P E
-l'C C P 3O. C P 
į p -c 3 o rt

<t> c n Oi i i <T> t

ii i; nuo galvos skau* 
utC Gugčjitno maistu; 
\ i.nuo blogo kvapo; 

, Liųn. i sujudinamas, 
įpins rytmetyje? Ar 

t in usį draugijos? Ar 
nuodo, kad jūsų kūnas 
priežiūra ir patarimas, 
kt'.'s apie tokias ligas, 
d> 1 i sugrąžinimo žino- 
tnpti vyru tarp vyrų, 

ir iufotiracijas kurias 
ič svarbi tiems, kurio 

> ir kaip jūsų negalės 
vadą i sveikatą ir pasinaudokite

GERIAUSI MUZIKALIAI INSTRUMENTAI 
AMERIKOJE.

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS
metams.

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo l.as 
gali tokį išleisti. Greta j lomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra kelet'g, skyt ių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: '•.oysakos, eiles, straipsniai Iš historljoo, kygierios, drau
gijinio gyveninio ir tt. S. L. A. Kalcndor1'" '4> ra cit n otriau
sių rašytojų amo ikiečių.

“5.L.A. KALENDORIUS”, gražiais spalvuotais vir- 
Šlaitais, 240 puslapių, didelio formato ir gražio7 popietes, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A, kuopose, vi
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumėt pas savo L<ningų agentus, tai reika
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen
tams rabatas. Kreipkitės:

A. B. Strimaitis
307 W. 30-th St. - - New York, N. Y.J) Aklo vyro pati yra pa

liuosuota nuo prausimosi ir 
{•laukų šukavimo.

3) Taip, smertis turi savo 
kalendorių. Jį gali gaut 
pas kiekvieną graborių.

1) Kuomet į žmogaus ar
būzą susimufina visko su 
byru, tai tuo pačiu laiku 
lauk išsiimi fina protas.

5) Žodis ponas—reiškia
PIGUS IŠPARDAVIMAS

VIbI žemiau paminėti Ine t rumen t a! siunčiana! <ava» 
•r.v» jil’m užmokėjimo pinigų

p '/i rV.'A1 o- c
Tj g -į

> 63 o

Kas. šias mįslis 
gaus nuo O raku 
r ryžių.

Pas mus galite , g.auti ska
niausio iilaus, puikios degtines 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi
tikrinsite.

(U S. 2nd «t., Brooklyn. lię,.'*'., kaiĮ sifili5 :ul- 
seni skaudi.iiai, tiiį.i 
mas, nusilpnėjimas, 
ligos lytiškai-šlapimo

Vvrus ir moli is n |'.'įsaI;o, k'iip tos bg<" 
namuose už labai mažą atlyginimą.

ai duodama knyga jums ta 
ięii. kaip pilvo bei jaknn n< 
t urnas, kataras, dusulys ii

Telephone Graempatat

Daktaras J. Misevičia 
8PECIJAL18TA8 ŠIRDIE iu 

PLAUČIU LIGŲ. 
Vai«ndo«.

5- --1& ryto 
12-X po plas
6— 8 Zakaro ’

O* BOYLSTON ST., BOSTON,M A 8*. 
Netoli didžiojo raketa knygyną.

Offko valandoj; nuo 10—12 valandM 
“ “ “ 7—1) ▼. vakara

*!T*ntadl«nial« nuo 10—4 v. pa plat>

Akušerka|
t (Pabalau kursą Woman* Medical ja
> College, Baltimore; Md, jį
! iPaaekmlngUi atlieka savo darbo pr*e £ 

gimdymo, talpai autelkia vieokiaa rodai If 5
> pagclbn inva'rioee moterų ligoee. U

F. Stropiene,tX™*.fe f
j 80. BOSTON. MASS. J

VIa! užr.<xysn»l ilaiunėlaunl ta pači* di«rna Priai Halnnflanv tlaminyi 
fpecijilin'iala—irtelotraiii, lodė! nai Jckiw excltfadlninj* ua^all ataitikll 

kalaliogo, karia iilun.HaTnut< dykai.
MOSCOW MUSIC CO.

Dc*t. M

VJenncb Armonika 
>nsbaUials, minorui tr »as.*orni kabai, 21 k 
iAA'L mlnornų basų at-klri p>l*n® btlt-il. Viekxs 
m*!virčlaual*! padaryt*. Prima 4 I.uIhu, >»kund« 
irisų dalis, 6 tenų. Tidn*ila mtlonij balss-

R.A1NA ti2 dol. Taki* pat armonika dviejų ta 
A A INA 15 Jai.

23) Jūri’i pu.ims, šilkui kti 
sus, vokiškai šneka.

24) Ritosi rituolis, pe 
augštus kalnus, per geležiu 
tilta.

kalboje apie tokius 
1..' ;, spuogai, odos ligos, 
li .cs, nerviškas silpnu
mas, pu: les, inkstų ir. 
•.■us. kūrins tik kankina 
i’i: li iivdomos tiuuistos

m i tl.-nu ii-er-piUA ku didžiausi* 
nežiūrint. ?r i.'v receptai

• •i’ibuk «r /uneriko? daktarų 
’nt vlenaGiiė lietuviAk* aptiek* 
’•ustone ir Mas.-uebuseo r v*lbtijoj. 
lyduollų galit gint, kokios tik pa- 
inly yra tmojamoa. Galit r«i- 
•» »•<’. (>• r 'nlžkuii, a prlHųaiu

Ne»
Nko
Nūs
27» BERRY ST., BROOKLYN, N. T
■maw^wiroiBTi imi •'awuMwaar



seniau
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Box

SERGANTIEJI!
priežasties ligot?

viso Finansų

ėli'JH.
vy ll»r

DUua
mu

St., Easton, Ta 
F. Vyturis,

Avė.
1109

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

Kuopų 
kuopos J. 
B. O. Box

pagal savo norą.
J. MARTINAITIS
BROOKLYN, N. Y

Pirmas Lietuviškas 
RESTOR ANTAS.

V. Lietuvninkas ir E. Bei 
lys viso...................J

. A. BARONAS 
MsKEES ROCKS

■ ’>!) So. Bank St. 
fins F. Ma'kaitis 
Northampton St

os Globėjai: 
Biga,

1021 Elm St.

W. Urnežis, 1429

J. Naudžius.................. 30c
Po 25 c. aukavo Šulins

kas, J. Medelis, V. Ži
linskas, V. Taleiša, J. 
Valatka ir J. Undžius;

$1.50

Ataišauk Handle*,
Viii <*•

draugai
Žinoma, 

kelevingų. 
Tankumais, 
tą. o būsit

JOHN
291 Wythe Ave., Corn 

BROOKLYN, t
lei. Groenpoint 273.

Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS?

Jeigu taip, ui visuo-

Vlenatinė mokykla amatų, io 
ferių lenkiškoj kalboj. Rude- 
nj visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po 115.00 iki $30.00 kalj, 
šoferiu. Šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias neda
lias. Galima mokintis diene- 
mla ir vakarai?. Gvarantuoja 
me, Jog laisniua gausit*.

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA. CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

103 Liberty St., Anąonia, Conn 
Vice-pirmininkas W. Ulleu,

223 N. State St., Aneonla, Conn.

229
Ofisas atdaras visada

1.00 
1.00 

Po 50 c. aukavo J. Staniš
kis, T. Vaitukaitis, Pur- 
vėnas, P. Valentukonis 
M. Geluinbovskis, F. 
Jankus, J. Perfanovič, 
Lapukaitis, Vaiciekaus- 
kas, Zacharevičius; vi-

DR. A. FRIEDMAN
ROEBLING ST., BROOKLYN 

kampas So. 2nd St
E. 7th St., NEW YORK CITY

1019 
nkimai 
kkvieno 
13!) Northampton

■žganėdintl.

Kievski Phonograph Ctf *
4 Orchard Street, Dep. Bt 

NEW YORK. M. >-

Dramgyatėnie, Kaopoma ir K Bahama I 
Išdirbu visokiai

KUKARDAS, “BADGES”, GUZUKUS 
IP ŽENKLELIUS

Vibokieme piknikam*, šermenim? ir 
tt. Darau visokius Medaliui ir vi- 
pokiae antspaudas draugystėms

Ant kiekviem pareikalavime pri 
siunčiu eunipe’iu*.

A. SIRUPAS
Novelty Manufacturer

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

fipcJJiHškai Miimlalaaų 
kainos snt trumpo laika. Pa* 
Kišk u bluki ta j gyti šitą (ruu» 
foną *u 6 lietavišk^ 4a*«* 
10d kaštuoja I1UBI
Gvarantuotas ant 10 metv ftS 
tH gramafoną siunčiama HA* 
vienam fu tiesa anžl&rtfbMI 
prieš užmokėjimą pinigų. Jalh 
jų nepatiktų, galite angrųitailt 
atgal. Reikalaudami, prisiw^a 
te $1.00, likusiu* užiHt*kMM

Vyskupai ir abbatai (vie
nuolynų perdetiniai) ypač 
mėgdavo “baltas moteris, 
raudonus vyrus,puikius dra
bužius ir stebėtinus plau
kus”, gyvendami turtuose 
paskendę, nors jų mokyto-

Uždėjimaa kepuraites 22 k. ... $5.0C 
Užplumbavimas 50c ir augšeiau 
Išvalymas ........................................... 50c.
Užplumbavitnas auksu ........... $1.00

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

St. Bučis, 1408 So. Bark Avė.
Waukegan, Ill.

Maršalka K. Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan, III.
I’agolbininkas J. Werdau.skis.

Susirinkimai atsibūna pirmų nedčl- 
dicnį po 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmų vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėj 10th gatvė, North Chicago,

gauti DYKAI 4v į?r>5<i Jtuk.'H 
Aj-’. ir Didelį Kataliog^ vi-ukių .na 
(VS Į'jškų št'iki) i' Kitokių visokių 
\y1 dalykų, kurių tu labai nori o 

nežinai kur ,u ga it? Atsiųsk 
J savo pilną ir aiškų adresą ir už 
I 6 centus stempų dėl uždengime 
/ prisiuntinio kaštų, o męs tuojaus 

tą Kataliogą ir šlakas tao nusių- 
Sitn OYKA1 Adresuok.
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIJAS)
3261 S Halstad St. Chicago. UI.

ATSKAITA VAIKŲ 
DRAUGIJĖLES PRIE

L. S. S. 19 KUOPOS.
Nuo gruodžio menesio
liko (žiūrėk “Laisvės”
N104, 1915 m.) .... $6.25

Naujai paaukavo I
19 kuopa ....

J. Benesevičiūtė

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAS, M. D.
Specialistas Moteriškų Ligų 

311 E. 59th St......... New York, N. Y.

Viso labo ligi 18 d. vas., 
1916 m., įplaukė ... $20.35 
Išleista: dviem mokytojams 
algos už sausį m. $12.50; 
mimas už sausį—$6.00, už 

i “Vien. Liet.” 45 c. 
$18.95

Jei taip, tai sustabdykite 
Tai yra lengva padaryti, 
Jus imsite

Nut. Raštininkai J. G. Vaitkevičiui,
P. O. Box 128, Ansonia, Conn. 

Finansų Raštininkas J. P. čiupas,
P. O. Box 330, Ansonia, Conn. 

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

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

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

Knyg. Rm; . P. Ragaišis,
i:3 .\. Main St., Ansonia, Conn.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
332—29th St., Bionklyn, N. Y 

Sekretorius Aleksaitis,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y 

Kasierius S. Pavalkis,
37 Stagg St., Brook\yn, N. Y 

Choro vedėjas L. Ereminas,
324 Berriman St., Brook’yn, N. Y 
Repeticijos atsibūna kas pelnyčių 

Sokolų svetainėj, 190 Grand St. 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va

krikščionių padavimų, buvo 
vargšu.

Jei seniau buvo panašios 
nišies plėšikai, tai ne stebė
tina, jog tokių plėšikų ir pa
leistuvių palaikoma bažny
čia negalėjo būti doros šal
tiniu. Ne viešų veidmainių 
lindynėse laikėsi dora!Kiek
vienas doras žmogus turi 
šalintis nuo plėšikiškai-pa- 
leistuvingų doros apaštalų.

Tikroji dora negali gy
vuoti pas prievartos palai
kytojus. Z. A.

29-VII-1912.

Scvcros McdtkaKJkaa Kc.loudorhi'j, 
1010 metama yra dabar gatavas išpla
tinimui Juki; aplinkoje, arba tioaiog 
nuo musų, '('ikrai gaukite vieną kopi
ją ir laikykite ją parankioje vietojo 
per vislia melus.

Sixth St., 
Charleroi, 

Reedsdale St.,
S. Pittsburgh, 

Markūnas, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, 

sekretorių adresai: 
L Alexis,
344 North Diamond

OFISO VALANDOS:
Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. pc 
plot ir nuo 7 iki 8 vai. vakaro;

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riamo ir pasakome visas ligas ir pa- 
golbstime. Iš kitur al.važiavu Joms li
goniams parūpiname vielų, kol gydo
si Reikalui esant, kreipkitės, męs ap
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite mano antrašo.

DR. .1. LIPMAN
314 N. 50th St., NEW YORK, N. Y 

Kalbame lietuviškai.

Mylėtojams Muzikos »r Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

I hibtrumentų arba dainuoti be moky
tojaus: lietuviškoj kalboj visokios no- 

. tos, kokios tik yra sudėtos į 8 lok- 
I cijas, mokytojas ima po $1 už lekci

jų. 8 lekcijos—knyga $1.50, parduo- 
| du už $1.

LIETUVIU PRESERIŲ UNIJOS 52 
SKYLI AUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drebišius,

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

850 Grand St., Brook’yn, N. Y 
Finansų Raštininkas K. Kriaučiūnan,

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

Skaudėjimai Krutinėjo,
ir IvoIrijA loti sopėjimai ir Hknudl'jt- 
inai vrn rr-iini išvaromi, trinant g”- 
rai ŠEVLRO.S GOTHAUD ALIEJUM 
(Savim’a Gothard Oil). Jisai yra 
puikus ramiiiniitia linimentOR. Knir.oa: 
25 ir 50c už tuniką. Viauso aptlekoso.

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBAI

Pirmininkai' J. čebanauskas,
420 S. Chesnut oi., < ollinsTillo, III. 

Pirm. p*g<ilbinink».s M. Bailokas,
Vanilaiia Bux 100, Coliinsvilla, III. 

Nutarimų Rašt. A. Dzidoi kas.
358 E. Weck'iff Ava., CuHn.nviila, (11. 
Fin. Rašt J Baronas,

500 S. Clinton St., OnRinevIlla, Ill. 
Iždininkas J. Willumat,

337 Central Ave., Collinsville, Ill. 
Organo užžiurėtojas- V Raudoniui,

30G Strong Ave., Coliinovilla, Ill.
Susirinkimai būna kiekvieno mčna- 

do 1-ms ir 8-čia nedėldieni, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj,kampai E. 
Main ir N.Morrkon A->e., Collinsville, 
Illinois.

114 N. 5th SI
Brooklyn, N. 1
Te!. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Main

MUS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI
AritmetikąC rokūndą) ii $3. Lletsvių kalboi 

rtlystę už $2.
Dar pirmu karta it tokias kalnas mokinama. 

š/.sr apgarsinimas gal daugiau m pasirodyt—naodokiK proga, 
mokėta, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi, {dėk štampą atiakyMwL

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINE MOKYKLA 
1X27 N. Robey St

LIETUVIŲ SAVIŠELPINE DRAl 
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN

TINOJ E.
Valdybos vardai ir antrašai: 

I’ii ininin-kas Vincas Opanskas, 
h'. C. S. Bcrisso, Calle Montevideo 
Iždininkas Simonas čiapas,

F. C. S. Berisso alm. “La Flor” 
Susinėsimų Sekretorius b’. Makausku 
F.C.S. Berisso, Calle Montevideo 311! 
Fin. sekretorius Antanas Pakulnis, 

ilm. “La b’lor’ 
I’. Žebrauskas, 
Neu York 
aim. “EI Sol’

LIETUVIŲ PAŠELPINES DR-STE! 
“LAISVES”. EASTON. PA.

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas Mar. Urba,

1113 Ferry St., Easton, Pa 
Pirmininko pageli). B. Davidonis ,

1820 Fairow Ave., Ėaston, Pa 
Protokolų Rašt. ir organo užžiūrčto 
jas Alex Vyturis,

111G Jackson 
Raštininkas

UNŲ IR DUKTERŲ 
. WAUK Et;AN, ILL. 
vardai ir adresai:

Pirmininką.- J. Bastis,
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,III. 
Pirm. pag<‘lbininkas M. Ambraziūnas,

1121 Lmco’n St., Waukegan, Ill. 
Pro m;<3 i . m ;us St. Deikus, 
721 < ..igs Ave., Waukegan, Ill. 
Fin. Srkn.oiius .1. Vaičls,

1319 Lincoln St ..Waukegan, Hl. 
Kasierius M. Kairaitis,

166-r-lOth St., North Chicago, Ill.’ 
Kasos Globojai: M. Rekis, 
1329 N. Jackson St., North Chicago, I

F. Klastauskas,
241-3 Bedford Ave., Brooklyn, N

V. Kazlauskas,
^6V.....401 h St.

K Liutkus,
1.31 Grand St

V A. Zaperiackas
183 Roebling St

K. Kreivėnas,
550 W. 52S

J. Simaitis,
174 Broadway, Brooklyn, N. A’.

Draugijų Sųjungos rekomenduoja
mas llumočius:

Jonas Samulevičius, dirb Bush
wick banke, 726 Grand Street 
Gyvena: 398 So. 1st St., Brooklyn.

F. C. S. Berisso, 
Protokolų sekretorius 
F.C.S. Berisso, Calle 

esq. Marsel la 
Knygininkas Jonas Bagočiūnas, 
F. C. S. Berisso Calle Montevideo

Revizijos nariai:
Jonas Šakalys—Calle Valpareiso, 206

F. C. S. Berisso. 
Pranciškus Ivaškevičius ir Povylas 
Janiūnas—abudu po num.: F. C. S, 
Berisso alm., “La Flor”,

DRAUGIJOS

Gydo visokias skilvio ligas, ncmalim^, 
gumbą, dispcpsją, išpūtimą, liemenį, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
pat:ūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visviM&s įeitas skilvio ligas. Getiausiai 

pataiso apetitą.
ikelį šitų gydančių

A. P. L. A. DR-.IOS CEN'l’RO VAL
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2025 Colwell St.,
Pittsburgh, Pa. 

Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
3015 Stay ton St.,

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

Turtų Kontrolės Komisija:
M. Urlakis, 

813

Pagamina goriausius lietuviškus 
valgius. 1’ietUF galima gauti po 15c, 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
2 Hope St., ('or. Roebling St.

BROOKLYN. N. Y.

Telephone 2334 Greenpaint 
Buikiausih iietuvlamn vieta paa 
FETR y DRAUGELI.

Skanu* alu» 
arielka, 
visokį# 

kvpprn- 
arai Ir 

pulkus užkali 
ižlal. Salė dėl 
(mitingų. Nu 
pamirškit »i-'r 
atsakančios 

vletos.o bū*Ats 
ižganėdlnti. 
Palei Wytbr.

BELAISVIAI TARIA 
AČIŪ.

Tariame ačiū “Laisvei”, 
“Naujienoms” ir kitiems lai
kraščiams, kurie prigelbėjo 
mums sujieškoti gimines A- 
merikoje. Lietuviai belais
viai Butowe gavo pašelpos 
iš savo giminių Amerikoje 
(Juoz, Rymša, Ant. Sucha- 
veckis, Petras Ašmonas, J. 
Janikavičia, Poškus, Jonas 
Novakaitis ir kiti).

Visi męs dėkavojam ger- 
biamom redakcijom ir pra
šome toliaus neatsisakyti i 
mums patarnauti. Prašome, I 
kad visi lietuvių laikraščiai 
perspausdintų mūsų pa j ieš
kojimus. Tuomi jūs daug 
mums padėsite. Ačiū “Lai
svės” redaktoriui uz laikraš
čio siuntinėjimą. Mums 
linksma, kad socialdemokra- 
tiški laikraščiai rašo prieš 
karę. Net klerikalai ati
duoda teisybę socialdemo- 
kratiškiems spaudos orga
nams.

Popiežiaus Inocento III de
legatas (pasiuntinys) Bitry, 
ką rinko Belgijoj ir Germa
ni joj’ kryžeiviškus plėšikus! knygas 
prieš Albigoniečius (1208 ’ Viso išl 
m.), maž-daug taip rašė apie 
tuolaikinius plėšikus: “Ne
paisant į savo titulus ir sto
ną, x senjorai (svietiški ir 
dvasiški ponai) nesiliauja 
bąstęsi pelno bejieškodami 
iip pildę vagilių ir žmogžu- 
džių-plėšikų amatą, gaisrais 
benaikindami ištisus apskri
tus.

Dvasiškijos (kunigijos) 
papročiai buvo nei geresni, 
nei blogesni: Norvegijos ar- 
civyskūpas kartu su savo 
arcidiakonais XII šimtmety 
valkiojosi laukuose beme
džiodamas paskui žvėris, a- 
piplėšdavo valstiečius ir su 
prievartos pagelba “meilės“ 
jieškodavo pas moteris. Jis 
laikė plėšikų būrį “rentiers” 
iŠ Arayono, ką išlupdavo pi
nigus iš tos šalies gyvento-

EW YORKO LIETU
IL\ ŪGLIŲ SA.IUN- 

VIEŠŲ REIKALŲ
KOMI i-ETA S:
•kas, pirmininkas,

183 Rm bling St., Brooklyn, N. Y 
I )cveik ;s, sc k ret orius,
283 Wvlho Avi'., Brooklyn, N. Y 
Vii;ortas, iždininkas,
lit) Ainslie Si., Biooklvn, N. Y

“LAISVE” tik ui >1.20H!
Kuri# užkdračys paa man® “Laia- 

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

Kiekvienam atsišaukuaiam prielųiiM 
kataliogą, Iš kurio galėsit pasirinkti 
tinkamų knygų. Adresuokite.

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

Juozas Garšva
GRABORIUS 
(Undertaker)

LAIDOTIV1Ų DIREKTORIUS.
Išbaramuoju ir laidoja numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Vesclijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT S I'.

C. Brooklyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai;
Kuopos Brooklyne-..-L. Deveikis,

146 Metropolitan Avė, Brookly 
Kuopos Brooklyne—V. Vitkevičia,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. 1

LAISVES SENŲ DRAUGYSTR, 
MAHANOY CITY. PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W.

312 E. Centra St 
Pirmininko pagelbininkas P. Ysoda.

815 E. Centro St
Protokolų raštinin. A. Ramauokag,

1025 E. Pina St
P. Petčiulis,

1227 E. Pin# St
A. Račkauskas, 80 

Bankus, 1121 E. Ma 
V. SimniSkis. 1227 E

Iždo trustisal:
Tenth St., J 
hanoy Avė.. 

Mahanoy ?\ve 
Maršalka W. Svintickaa

515 W. Pino St
Susirinkimai atsibūna paskutini pa- 

nedėli kiekvieno mėnesio 7 vai. v» 
karo Juozo Margelio svetainėj. 60 N 
Main St., Mahanoy City, L’a.

DRAUGIJOS VIKnJNIN 
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkočiūnas,

Box 566, Steger, III 
Viee-prezidentas W. Stoškus,

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

364 L. Box, Steger, 111

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUV8
G R AM A FONŲ

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekerius 
, 2.29 Bedford Ave , Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA

APTIEK A
žemiau paminėtas gyduehtt failas® 

tos galima gauti per pačtą.
Nuo Reumatizmo .............   $1.0P
Kraujo Valytoja#............................. $1.00
Vidurių Reguliatorių# .................. $0r
Trojanks .................... 25c. 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nn» 
visokių ’igų, kurios čia Gar nepamink 
apturėti per pačtąi

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Sta.
Pittsburgh, Pa.

i, Saniulionis, P. O-
McKee? Kocks, l’a.

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

4 kuopos Ig. Rasinskis,
205 Soho St.,, Pittsburgh, Pa.

5 kuopos, P.Petrauskas, Post Office
Cu ldy, Pa.

6 kuopos. J. Pūkas,
IT (T? I.trnr*

7 kuopos, S. K imi
2220 Tustiii St., Pittsburgh, Fit

8 kuopos A. J. Normunas,
2317 Cherry Ali., S. S. Pittsburgh,t’a

9 kuopos, K. Stnsinskas,
Box 23, Arnold, Pa

PajieŠkau Mikolo Baltušio, paeina 
iš Radžiūnų sodžiaus, Papilio vals., 
Novoal. pav., Kauno gub. 'Turiu la
ba’ svarbų reikalą pranešti apie ta
vo brolį Joną Baltušį. Atsišaukite 
šiuo adresu:

Adam Andrus
Saginaw F. Co. Camp 3,

Elma, Wash.

Kosėjo Nuolatos.
“AJ pagavau dideli 

Salt| ir nuolatos košė- 
jau, paraše p. W. Wo- 
losz.yn, Weirton, W. 
Va., ir jeigu u? paimda
vau stiklą Saito van
dens, kosėjimus pas'da- 
rydavo labjans įrauk- 
čiolantts. Dirbdamas 
blokinių dirbtuvAjo tirti 
■n i I > i n:' '< o I; n r.; i o, afi 
turi-.iiiu Mindonj.
Afi |>ersk;.i< inii apgarsi
nimą u; i > Severos Bal
zai. i [•liučianin, ir, ifi- 
vartojus 25 rantą boti- 
kūlę, Uoi 'lis sustojo, ir 
aft jaučiuos gerai ir

JOHN KULBOK CAFE
Žinoma, kad 

gk visi biznieriai
Ik' savo biznį gi-Mt’k ria. Cigaras,
Hm nors kaip ko-
|įi||i pūsto lapas,
g&a bet gardžiaiBO? kvepia. Nebūt
■Nr kokis gėrimas,
off kaip raugalas,

bet sako, kati 
r r skaniausias. O

man rodos, 
kalba, tai nereikia gir- 
vieta atsakanti dėl pa- 

Kambariai su visais pa
prašau kreiptis į tą vie- 

užganodint i.
K ULBOK Locnininkas 

ve. Iždininkas J. Soreikis, 670 
Iždo globėjai: J. Sukeli 
ciningo St., J. Bagdon
51.. J. Bagvilas. 35 
š.tlko.-: V'. Kaulinsi-
51., J. Kasiulis 
įtinkąs J. Žiliu

Sūd/Ja A. B 
Vėliavų nešė 

Caledonia St. 
Main St.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIIŽTU- 
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA. WLS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenna St.
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange St. 
l’rotokolų raštininkas F. Bartkus,

1055 Jenne St.
Finansų raš: įninkąs K. Arlauskis, 

318 Jenne St. 
Jenne St.

266 Ex-
14 Congress

S Dayton St. Mar
tis, 261 N. Chicago 
3 Garden St. Duri- 

611 Market St.
olis, 313 Quince St.
; P. Miliauskas, 301 

f J. Jurevičia, 152

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ BRAU 
GYSTES, ROCKFORD. ILL.,

VI R.šINI N’ K Ų A1 >RESA 1: 
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln 
Vice-Prezidentas B. Čepaitė, 

1118 So. Winnebago 
Protokolų raštininkas O. Užbaliūtė, 

622 H ui in St. 
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas 

1436—7th 
Buzinskis,

719 Lincoln 
Iždo Globėjai: M. Geruliui ė, 

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

316 Wall St. 
Organo prižiūrėtojas A. Kelly, 

607 Montague St.

Ar nori mokintis?
ŲŽ $5.00.

gramatiką ai $4. first*

nimojote sveikatą ii 
pu (urnai, pu uurtlU
jfy-.ljiiiu kTrgančių žmonių 

PertiBt?1 jį b*u, kirk mm i^y- 
džjau,. kinh palinksminau gy v ar imą 
Jeigu Jurils gyvenama* įkirejo var
tojant vinilą* gyduolaa 
nuolat blogiau, tucmat, 
Įsukdamas, kreipki* pas g trad 
pr*uitMit> damarą ‘r »p»c;jaiUtą 

DR. LEONARD LANDES 
Ji# jumr b* pini/\ p# k# ■>» 

ryti, kad IfigoMjeJJ gyvastį, Ir pa-alA 
km* apie bgą. Gydau per 20 ui«tų 
vtioki*# lig/ i u didtiauxlomtr. pa 
stkmem'a, O p tai: nutūpi.ėjimą, ui- 
Atkretuma krauju, piiva, kl'dica, pl>u- 
i-i-ų. Jaku j ir tt

!•<> g uyina nertą ir lytiškų ilgų 
turiu v.t.ivnn r ei*' žlnsiuą ulektriėtą 
ai*-* 4 Ir X-tspnuiuliai, p»r kurl^ 
1’i.tyl kiaui&t Kino. Na kiekviena* 
daktarais turi tok<ua aparatu*, dėl U> 
kad labai brnnguv. Ciiemlika# ii 
tyriuėjijnat tlapuma. biratldėtiuklt* 
ant rytojau*. i>rt tuejrt; at®ikit« pa.* 

žinomą
DR. LANDES

Ofiaa valandos: nuo 10 ryte B i 3 
vai. vakare. Avcntadlcniaic nue 10 

vai. ryte Iki 4 po plet*.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS. CEN I RO VAI.DYKOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirinontas,

72 Hudson A ve., Brooklyn,
Sekretorius V. Žilinskas,

381 So. 1st St., Brooklyn
Iždininkas 1’. Jankauskas, 1

183 Roebling St., Brooklyn

Bc»aaCTiaM
Tel. Greenpoint 1907.

DENTISTAS
Visi mano darbu užganėdinti 

Darlas gvarantuotas.

Iždo raštininkas A. Sala
Box Ill 
riusj '1 
Box 48

Knygyno raštininkas F.
Box 5GC

Knygyno iždininkas J. Damidavieia,
Box 407, Steger, III.

Susirinkimai atsibūna ]>o pirmam 
kiekvieno mėnesio nedelioj, I’. A. Sa- 
Insevičiaus svetainė j.

Easton, l’a 
pirmą pel- 
anglu soc 

St., Easton



VIETiNES ŽINIOS
h S3'

ŠAUTUVE

J. GIRDĖS

o

Macys & Marcin Furniture Co

Telephone L37 ž Ureenpoint

vasario

užganėdintas
Geru

symu

ĮVAIRUS MUZIKALIŠKI 1 NSTRUMENTAL

kiek 
pasi

$1.98
$2.98
$3.98
$6.98

V5**“ 
|M0* 
O®**

103 Grand Street 
Brookly

• lietu 
/kį no 
>r t\-'i

si re i- 
nėdin- 
(Irau- 

mui ii

bunka $1.00. Mūsų aptieko

daiktai 
s mus, 
t a voro

• agen- 
ikius in-

Improved Sterling’ padarytai H 
ar*uolo medžio, geriausio ii* 

darbio. Kaina $60. Oi

Reikalaudami kokio nors tavoro 
adresuokite.

$8.00 
na- 

ma- 
ikaunes. 
Su ran-

Sale ' Comedy” teatro

Įvairiausių lietuvišku 
visokiomis lietuviškomis

Dabar, broliai, patsai lai
kas įsitėmyti, kad tik unijis- 
tai ir socialistai remia dar
bininkus, kuomet jie išeina 
i kovą.

• O kągi veikė kunigai ir 
taip vadinami “tautos” kėli- 
kai? Jie sau snaude, o kaip 
tūlas kunigas, tai dar mėgi
no streiką suardyti.

Cukerninkas.

J. STROPUS,
6 Loring St., So. Boston, Mass

gos. Pirmininkavo
Granbard. Pirmiausi

Užlaikome 
rekordų su 
dainomis ir šokiais. Kaina 75c Ame
rikoje; Anglijoje ar Canadoj — $1.00.

sus vietos ir apielinkiu lie 
tuvius meldžiame atsi lanky 
t'. Komitetas.

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

N A U.I IE N A .J A UN A V ĖDŽIA MS.
šimtus naujai vedusių porų męs užganūdinoin. 

Užtikrinam, kad ir jūs būsit pilnai užganėdinti. Męs 
žinom ir turim to, ko jums reikia. Geriausių iš- 
dirbysčių forničius, žemesnes kainos, negu kur kitur, 
ir dar dumiam ant lengvų išmokesčių. Du ŠTOKAI. 
Kreipkis į bile kurį.

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

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

L SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius
110 So. 2nd Street, kampas Union Av«

Skyrių*1: 745 Driggs Ave., kampai, End St.,, Brooklyn, N. Y.

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

kelis ruimu, nauju forniču.

Stalai į kuknių .......................................... 98c.
Puikus aržuoliniai stalai, apvaliu 

viršų $6.98

Aituos grama fenus s pečiai likai 
parduodame už žemą kainą per 
Vasario mėnesį, kaipo pasigaral- 
nimui tarp savo kostumeirių.

Kaina $10.04.

17 d. vasario p. Draugelio 
svetainėj S. L. A. 83 kuopa 
nominavo kandidatus į cent
ro valdybą. Ant prezidento 
daugiausia balsų gavo St. 
Gegužis iš Shenandoah’rio 
ir Kl. Jurgelionis iš Chica- 
gos; ant vice-prezidėnto — 
Sirvydas ir Liutkus iš Bro
oklyno ir Ambrazevičius iš 
Nevvarko; ant sekretoriaus 
—Liutkauskas iš Brooklyno 
ir Strimaitis iš New Yorko; 
ant iždininko—J. Neviackas 
iš Brooklyno ir '1'. Paukš
tis iš Pittstono; ant daktaro 
—J. šliupas iš Serąntono ir 
I’, Matulaitis iš Bostono ;ant 
kasa ; globėjų—K. Varašius 
is Pittsburgo ir J. Danielius 
iš Brooklyno.

VISKAS, KĄ MUS PARDUODAM, GVARANTUOTA 
PILNĄ UŽSIGANĖDINIMĄ

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho 

rams, III sąsiuvinys.
Knygutė 25c.

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

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

(DOMIOS PRAKALBOS.
Pereitą petnyčią Ne v 

Plaza Hall, ant Havemeyei 
atsibuvo įdomios pr 
kurias suvienytomis 
mis parengė a 
viai socialistai 
įėjusieji pakla

Washingtono dienoj, Impe
rial Hall svetainėj, kampas 

Adams gatvių, Ho- 
L J., bus vakaras 

Moterų Birutės 
Pradžia 2 vai.

3-cios ir
boken, I

i Lietuvių
i draugystė

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $>>.00 
Užplombavimas 50c ir augščiau.

Išvalymas ....................................... «>0c.
Už plombavimas auksu ................ $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

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

1-inos gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbamo lietuviškai.

Špilkų, Koltikų, Kompasų, 
.'Kaipgi rekordų visokiose 

Įvairiausio išdarbio 
ir daugybę visokių 

okių gra- 
Visokių magiškų 

štukas. 
žiedus, 
k larne-

Viršus 7«xl3į colių, k.leniniai baLai, padaryti iš rie 
šulo medžio, dvi eiles raktų, 25 pianoforte raktai 8 nike 
liuoti balsų raktai, 4 setai balsų, diržas.

PARSlDI’OD k GROSERNE.
rduodu Grosernę už. prieinamą 

Urbtas ir geroj vic-

3472. 34 raktai, 18 bosai, plieniniai balsai, 4 flankų 
Geriausio išdarbio.

RUIMAI ANT RANDUS 
Išsirandavoja geri keturi ir 

kambariai, kurių randa $7.00, 
ii- $9.00 ant mėnesio. Mūrinis 
mas, įtaisymas pagal nau. 
lą su maudynėmis. Arti 
kur dirba 5,000 darbininkų 
da duodu štampas.

V. J. G IK N IS, superintendent 
518 M«>r,ran Ave., Broklyn, N 
Arti Neeker Avė.- ir Nassau . 

Reikale galite telefonuot 4560 
(Ireenpoint.

bent išda!ie< laimėję 
ką, yra pusėtinai užg 
ti. Ypač jie dėkingi 
gams Deveikiui, Auju

Gimnas tik iečių sumanymas.
Gimnastikos Kliubas ne 

juokais sumanė įgyti nuosa
vą namą. A p roku ujama, 
kad šį pavasarį kliubas ga
lėsiąs iš savo iždo duoti 
tam reikalui $1,500, pasili
kęs bėgantiems reikalams 
kelis šimtus. Kiekvienas 
kliubo parengimas atneša 
didelius pinigus, nes 
parengimai turi didelį 
sekimą.

Kliubas nutarė, kad 
vienas narys būtinai 
mokėtų $5.00 namo įgyjimo 
fondan. Žinoma, (langelis 
duos daugiau. Kiti draugai 
žada skolinti net po šimtinę. 
Tokių draugų, kurie atsi
mestų, bus labai mažai. Iš 
tų aukų, prie geros valios, 
galės susidaryti irgi apie 
$2,000—$3,000. Turint tieki 
pinigų, jau visai rimtai gali
ma pradėti vykinti sumany
mą.

Tie, kurie dar nepasimo- 
kėjo $5.00, neužmirškit pa - j 
simokėti iki 1 d. kovo, nes

Prūseikai, kurie daugiau i-i 
darbavosi streiko laiku. 
Jie sakė prakalbos, organi
zavo žmones.

Cuke minkai dėkingi ir 
“Laisvei”, kuri veltui net 
penkiom kalbom išspausdino 
plakatų ir visą laiką rėmė

25.000 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS 

REKORDAS I’KEKIUOJA tik 75 c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 8c. pačtlnę markę, w 

apturėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių lų
\IUMONIKU. SKRII’KŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKAr 
l.l.šKŲ ’NSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių 
ik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonika* 

• u 76 ir 104 raktais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviš
kus Sapnininkas dydžio 5xCį, su 310 paveikslėlių. Kainą 50c. Rei
kalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingu# tavo- 
rus Agentams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

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

2 d. kovo Tautiškame Na 
me bus teatras ir prakalbo: 
Lietuvių Moterų ITogresy 
\ iško Susivienyjimo 1 kuo

ii padalytas iš excelseriu 
mat rasas 

sai su vata ant vienos pusės 
i su vata ant abiejų pusių 
:os vatos mat rasas ..................

hAišva

Pranešu visiems, jog aš užlaikau tikrai lietuvišką kratuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžių, Laiki odelių. Žiedų. 
Kryžių, Bronzalietų ir įvairiu kitokių daiktų 
kalbose su puikiausiomis dainomis ir šokiais. 
Armonikų, Smuikų, (Skripkų), Klarnetų, Triiibų 
muzikališkų imdramentų. Taipgi užlaikau Maldaknygių 
žiu Popierų Laiškams rašyti su įvairiais aprašymais 
Monų Daiktų ir knygų,su pagalba kurių galima padaryti įvairias 

'Kaipgi tai. ome visokius auksinius daiktus: laikrodėlius, 
branzalictus ir m. zikališkn. instrumentus; armonikas, smuikus, 
lūs, triubą.,, pianu.,, vargonus. Dalbą atliekam gerai ir pigiai, 
kymus iš.-innciarr) j.įeitai j vi. as dalis Amerikos ir Kanados. Visi 
pirkti mano kratuvej yra gvarantuoti. Vieną kaitą pirkęs pa
pasliksi ant visados mūsų kostumeriu. 'Kaipgi pirkdami daug 
ant syk g ini anie pigi n ir galime parduot pigiau. Parduodame 
tams. Užlaikome įvairaus tavoro ‘‘in stock". Padarome 
strumem us ;u.t n;,k y m<>.

(komedija “Brangusis Pabu
čiavimas”. Kalbės L. Pru- 
seika. Bus įvairių pamargi
nami, kaip lai: dainų, dek- 

[lamaeijų, monologų ir tt. Į- 
žanga tik 10 c. Visi vietos 
:r apielinkiu lietuviai priva
lo i šį vakarą atsilankyti.

Jisai labai vaizdžiai nupieš, 
apie legislatures darbus i 
papasakojo apie savo veiki 
mą toj įstaigoj. Drg. šip 
liakovas jau įnešė kelis bil 
liūs, kurie labai nauding 
darbininkams. Antras kai 
bėjo L. Pruseika, kuris taip 
pat nurodė, kaip Šipliako 
vas iš prasto vaikino pavir 
to sąmoningu 
Čias kalbėj 
bau m.

t BtiS* i 
*>




