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ITALIJOS SOCIALISTAI. sociali-tų laikraštis “So.
Iš Rymo rašo į Paryžiaus cialdemokrat” praneša: Pa- 

Naše Slovo”: Męs žinome, storuoju laiku Petrapilėje 
j kad Italijos socialistai ir esą paskleista tarp darbi- 
prieš karę ir jai prasidėjus,ninku apsčiai lekiamųjų
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Tai, mat, kaip nežmoniš-

1 ė g tais f o r m o z i eč i a i s.

nu

Mintaujos vokiečiai, sako-

Išgelbėti pavyko tik 696 Griežtu karės priešininku.

18

xikos prezidento Diazo ša
lininkai, didžiausi atžagarei-

Tuo laimėjimu dar nevisa 
pabaigta. , Švedų-Lietuvių 
Komitetas tebelaukia atsa
kymo į savo prašymą, kad

Mintaujoj liueso j i gaisri* 
ninku d raugi ja,paminėdama 
savo 50 metui sukaktuves, a* 
matninkų salėj surengė kon-

Valstijose fondą iš $10.000.- 
000. Vyriausia suoklabinin-

RUSU MJNNEšIAI ANT 
JUODUJU JŪRIŲ.< C 4

MILIŪNAI NAUJAI RE
VOLIUCIJAI MEXIKOJE

rio. — Oficialiai pranešimai 
skelbia, kad rusų minnešiai

NEPRIGULMINGA 
LENKIJA?

ir areštų. Areštuota apie
50 žymių lenkų. Penki len-

it-
Por-l’i 

visoj

To laikraščio redaktorium 
•a Poznanians veikėjas A- 
mias Naperalskis. “N.

reikalu. Pasiuntinis malo
niai priėmęs komiteto dele-

u norėjo su- 
u ir tu o jaus Į

Diazų šalininkai sako, kad 
pietų Amerikoj jie turi ma
žų mažiausia 20,000 gink
luotu šalininku. * t

1.000 ŽMONIŲ NU
SKENDO.

Vokiečiu submarina 
siuntė jūros dugnan franco

viai, kad jūs privalote eiti su 
mumis, o ne prieš mus. Ru
sijos valdžia mums niekados 
nėra davusi amnestijos, (at
leidimo nusidėjimų), męs

Daugiau nieko. Tokie laiš
keliai leista siųsti į Lietuvą

tas knygynas ir skaitykla. 
Dabar Cholino universitete 
skaitomos lenku kalbos, Ii- t r

pasibaigti trumpu laiku, | 
bent neilgiau, kaip už mene
sio laiko

sius savo kareivius prieš 
Diazą taip greitai, kaip tik 
apsidirbs su bandito Vilios 
šalininkais.

jiems tai nepasisekė.
Didžiausios vokiečių ka- 

nuolės nuo Pepper kalno jau 
pasiekia penkis Verduno

nu vokiečiai suėmė nelais 
vėn 17,000 kareivių.

Woewre apygardoje vo 
Mečiams taip-pat sekasi.

KĄ SAKO PRANCŪZAI?

paklausti apie pasilikusiųjų 
sveikatą, ar visi tebėra gy
vi, ar nėra ko reikalingi.

Prūsų lenkų, “kurie stengia
si įtikinti mūsų (lenkų) vi
suomenę, jog lenkai bus iš-

120 mylių atstumo nuo 
zoninio ii

iiuo \ ertiuiio i
ivo rankose ! i

i šiaurės,
1 )oiiaumont'

/.msec ;u m1 ko s 
iJhampneuvillle, 
rytus jie laiko 
forui, kuris fal 
išgriautas; iš pi

■usekė formoziečiųsižadėjęs iš savo pusės už
tarti jį Berlyne. Bet ka
dangi tat gali dar užsitęsti, 
pasiuntinis kol kas jau lei
dęs—siųsti per jį į Lietuvą

mu, tariaus manoma, kad 
riaušes kilo dėlei maisto sto

ka us kulka 
menę, tanki; 
kioti orlaivi:

Atidarytas liaudies uni- 
itetas. Jame yra įsteig-

da. baisesnės, negu kur

žųjįi tautų.
betgi, kaip Japonija gaspa-'s._(
doriauja ant Formoza sa- ]jstu dienraščio “Avanti” 
los. 1 ‘ - ■

riaušės. 
pyH 
Da

iliu, tai dabar jau jisai visai 
išgaravo. Nacionalistai ne
bedrįsta pasirodyt darbinin-

KĄ JAPONAI DARO ANT mitinguose. Renegatas 
FORMOZOS. , Mussolini visiškai nustojo 

Japonija taip-pat prisi- intakes. Darbo konfedera- 
iskaito save prie tų valsty- cija (unijų sąjunga), kuri

Amerikoje.......................................
Kanadoje ir užrubežiuose ....... '
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j 183 Roebling St.. Brooklyn

Geriausia* darbo žmonių laikralUa 
“LAISVĖ”

Eina du sykiu savaitėj: Utaminke h Pet- 
uyčioj. Leidžia Lietuvių Ko-opo 

ratyviška Spaudos Bendrovė.

PRENUM ER AT A M ET A M S ’

duržemio jurą. Francijos 
laivyno ministeris praneša, 
kad žmonių žuvo tarpe 90Q 
ir 1,000.

yra centr 
pramonei 

Trcb 
apginkluotas 

turi 10,000 gyvent')jų.

pasiuntinį 
tarpe tų < 

įeriraukti dipiio 
i nešimai.

“\ orwarts” ži- kad Varšuvoje vokiečių vai 
niomis, Kaune esąs leidžia-; džia padarė daug kratų

manijos įgaliotiniai veda ta-
rybas apie įsteigimą ncpri- GRAn<jj0.j MOTERIS IR 
gulmingos Lenkuos karalys-, 
tęs. Tarybos galėsiančios! . . . ,v n. * .. i Athenai.—Būriai įsalku- pasibaigti trumpu laiku, . , , .Ji,;,„ moterų, sykiu su savo

kūdikiais, apsupo Graikijos

. Kiti gavo 
mažesnes ar didesnes kalė-

Kad kaip tai Lenkija dar PU'Amen ą n- reikalavo,kad 
ir gaus neprigulmybę. | PuHan^nto atstovą, joms 

Vokiečių valdiškas laik-! P«Rulbctų. Jos nurodė, kad 
rastis “šiaurės Vokietijos J V seniai paimti j ka-
visuotinas laikraštis“ juo- !!?,"neA> 0 ,vž“ J°mS "t 
kiasi iš Rusijos užsieninių Įduoda prigulinčios pagel- 
dalykų ministerio Sazonovo . Kelintas atstovų pasa- 
rūpinimosi lenkų klausimu, ike 'salkusioms^ moterims 
Lenkija jau daugiau nepri-11”?k.a!bas ir prižadėjo pa- 
guli Rusijai—atkerta vokie- Belbetl-

hm. ’Plikiu būdu Verdun i Antivari minia padegė 
veik iš trijų pusių apsiaus-1 Juodkalnijos karalaičio 
tas. Vokiečiai nori atkirsti’ 
susi nešimą tarpe Verduno ir

■2.00
1.50

r
r-

“LAISVE” 
Published by 

'Die Lithuanian Co-operative Pub. Society 
(Inc.), every Tuesday and Frida, 

at Brooklyn, N. Y.

YEARLY SUBSCRIPTION RATBs
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To Foreign Countries  ............. X..6C

Advertising rates on application.
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183 Roebling StH Brooklyn, N.

L _ Telephone 5231 Greenpoint. BROOKLYN, N. Y., J Kovo (March', 1916 m Telephone 5231 Greenpoint.
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Viename savo įžan- kai karės lauko teismu nu- 
giamajame straipsnyje tasai tarta nužudyti, 
uniinn trzxlr i ' F'm 11 S V

voliie- ■ pnio bausmes.lašąs, kad skelbsiąs 
čių kultūros ir dvasios dės 
r.ius. Kaune vyriausybe į 
steigusi prieglaudų karei 
viams ir geležinkelių tar 
nautojams ir vokiečiui teat 
ra. Ten esąs atidaryta;
“Ostbank fur Handel und 
Gewerbe” skyrius. Kauno 
gatves vokiečiai š‘aip padi
dinę: Mikalojaus prospektą 
—Kaiser - Wilhelmstrasse, 
kitas Wienez - Platz, Deuts- 
cher - Ring ir tt.

Gardine. — Viennos “Kur. 
P.” rašo, kad Gardino prie
miesčiuose ir apielinkėse 
namai sugriauti esą, bet 
miesto vidurys nelabai pa
gadintas. Iš 75,000 gyven
tojų belikę tiktai 30,000 
žmonių.

ŠVEDŲ VEIKIMAS.
Švedų Komitetas Lietuvai 

Šelpti, nelaukdamas atsa
kant į savo prašymą, įduotą 
vokiečių vyriausybei leisti 
susirašinėti su pasilikusiais 
Lietuvoje, pasiuntęs vieną 
savo narį d-rą Seudebergą 
į vokiečių pasiuntinį Stock-

tesni laiškai į Lietuvą, su 
smulkesniais aprašymais. 
Esą vilties ir daug vilties, 
kad toks leidimas būsiąs gal 
jau netrukus gautas,

Kol kas jau galima pasi
naudoti gautuoju leidimu. 
Trumpi laiškeliai su tokiais 
trumpais paklausimais rei
kia siųsti Centr. Lietuvių 
Komitetui, įdėjus į vidų 3 
pačto markes po 10 kap. 
Laiške turi būti parašytas 
to žmogaus adresas, kuriam 
siunčiamas laiškas; ir to,' 
kas jį siunčia. '

Netrukus jau bus išsiųs-: 
ta pirma tokių laiškų parti
ja.

VI Metas

Petrogradas. — Kadangi 
rusai traukiasi prie Trebi- 
zondo iš dviejų pusių, tai 
turkai skubiai jį apleidžia. 
Iš Tifliso telegramos prane
ša, kad rusų kariu menės 
viena dalis eina prie TTebi- 
zondo pakraščiu Juodųjų 

I jūri’i, o kiln, nuo Erzcrumo

pakraščius, 
iris turkų 

audeklinius laivus ir daug 
padarė nuostolių. Turkai 
ne vien apleidžia Trebizon
dą, bet ir kitus pajūrinius 
miestus.

“N. Kurjer Litewski”, gau
ta žinių, kad austrų ir vo
kiečių vyriausybės žadą 
duoti lenkams laikina auto
nomiją, kurios vice-kara- 
lium paskirsiu vieną Gabs- 
burgų giminės gercogą.

Ši autonomija esanti duo
dama lenkams ta sąlyga,kad 
austrai galėtų padidinti sa
vo kariumenę lenkų jaunuo
mene.

Lodžius. — Lodziuje išėjo'viai, dar vis tikisi sukelti 
lenkų laikraštis “Godzina Mexikoje revoliuciją. Jiems 
Polska”. uoliai padeda katalikų dva-

a-

čių oficiozas.

.KĄ SAKO VENGRIJOS 
PREMJERAS?

Budapeštas. — Vengrijos
nrmasai ministeris grafas

CARAS FERDINANDAS 
AUSTRIJOJ.

legrama iš Viennos praneša,

nandas ; 
sostainėn. pasitiko

vienytos Valstijos prisidėtų 
prie karės, tai būtų didžiau-, 
sias prasižengimas prieš 

Be laiškų, galima jau žmoniškumą. Tai]) išsitarė 
siųsti ir pinigai. Jie reikia grafas Tisza 
siųsti Centr. Lietuvių Komi- Fress korespondentui. į 
teto įgaliotiniui Stockholme 
Jonui Aukštuoliui (Suėdė, 
Stockholm, Komite Russe.1 
J.. Aukschtol).
toliau, kam reikia nurody- vogė, pristatydami kariume- mius atimti. Tatai įeina jau-

neralio štabo atstovai.
Bus tariamasi apie bend

rą veikimą prieš talkininkus
Associated ■ Balkanuose.

šveduose. — Švedų akti- 
vistų “Nya Sverige” laik-IR BELGIJOJ VAGIAI.

Belgijos karės prokuro-: raščio leidėjas,daktaras Mo- 
T. ,~”!ras užvedė bylas prieš tūlus linas, tebekursto švedus ka
ti is pasiųs žymįus belgus, kurie prisi- riauti su rusais, kad suo

tu adresu. nei įvairių materiolų. 
Mat, ir ten vagia.

iks
.. ■ -

i.

les mimsk

■ai tau) pat nerimau-

našvedžių partijos progra 
mon.

. į • 1

si tęsia. Vokiečiai nori Pačiame 
s.iui/ti Verduną. Ligišiol, vos lavonu 
ui išdubęs, jiems vvksta. tekėjimą.

penkis miestelius: Dieppe, 
Aboucourt, Blanzee, Man- 
haelles ir Campion.

VOKIEČIAI RENGIASI 
PRIE NAUJU MŪŠIŲ.
I ’et rogradas.—Pusiau 0- 

f i c 5 -1 i š k ai j > ra n e ša ma, kad 
vokiečiai rusu fronte pasta
romis dienomis nepaprastai 

s: veža į ap- 
didina kariu-

suzc
tuosius ir lavonu 
dakl

i ir t. t. Iš to 
suprasti, kad 
vėl jie darys 

naujus uzpu »limus ant rusų.

OCIALDEMO-

Ar jau męs,rusų darbinin
kai, ištikro tokie kvaili, kad 
tikime rusų valdžios patik
rinimais, būk vokiečiai esą 
rusų tautos priešai? Ar dėl 
\ aidžios reikalų męs priva
lome užmiršti mūsų pačių, 
darbininkų, reikalus? Ne! 

vis i Jeigu, męs darbininkai,, sykįfortus. Ligišiol tijos įferdu- ibių, kurios ginu “tęįses” ma- iškarto svyravo, dabar
Pažiūrėkime labiau linksta į tarptautinių turime mirti, tai įnirkime už 

;S-d. pusę. Vyriausio sočia- liaudies gerovę, bet ne dėl 
N” ė- Romanovu ir ištvirkusiųjų 

mėjų skaičius buvo pakilęs; dykūnų politikos. Duokite 
karei prasidėjus iki nema-|minns šautuvų į rankas, męs 

jais kovosime už rusų dar
bininkų minias ir iškovosi
me jiems naujas ir geresnes

nešimai sako, kad vokiečių 
antpuolio spėka pradeda 
menkėti, kad patsai mūšio 
baisumas praėjęs ir Verdu
no tvirtovei visti k negręsia 
pavojus. Prancūzų artile
rija veikia labai pasekmin
gai.

Franzūzai labiausia pa- 
briežia tą faktą, kad daugy
bė vokiečių žuvo. Jie vo
kuoja, kad žuvusių ir sužeis
tųjų skaičius siekia dau
giau, kaip 100,000 žmonių.

Prancūzai atmušė visas 
vokiečių atakas ties Frezne.

Prancūzai betgi prisibijo, 
kad vokiečiai neapsiaustų 
Verduno. Tuomet situacija 
būtų labai bloga.

Lotaringijoj 
buvo užėmę dalį 
bet tuojaus tapo

džių. Su Formozos tauti
ninkais - revolįucijonieriais 
junonai elgiasi labai žiau
riai.

Tainuno provincijoj vy
riausias japonui teismas nu
teisė mirtin 61 revoliucio
nierių. Kiek vėliau tasai 
>ats teismas nusprendė nu-

tūkstančių. Bet pamažu, 
kai]) ir kitur, puolė darbi
ninku žingeidumas. Prasi
dėjo baisus persekiojimai, 
cenzūros siutimas—ir jo ė- 
mėjii skaičius buvo sumažė
jo iki 28 tūks. Paskui vėl 
pradėjo kilt, ir dabar išsi- nepamirškite, broliai karei
platina 40 tūkst. Reikia da 
atsiminti, kad į 12 provin
cijų, kur viešpatauja karės 
metas, “Avanti” visai nebe- 
įleidžia. Darbininkai nuo
lat renka aukas “Avanti”

ypatas, kuriuo atganoma; 
uit Maltos.

Seniau “La Provence” bu
vo vienas iš didžiausių pa- 
sažierinių laivų, plaukioju
sių tarpe New Yorko ir 
Havro. Tai buvo vienas iš 

! greičiausių laivų.
Austrų didžiosios kanuo-; “pa Provence” dėl Fran- 

lės “skodos” taip-pat alga- cijos - Amerikos pasažieri-

vokiečiai 
tranšėjų, 
atstumti

AUSTRŲ “SKODOS”.

bentos ties Verdunu ir grę-nęs linijos buvo tuo pačiu, 
šia sunaikinti Verduno ci- ]<uo “Lusitania” buvo dėl 
tadelę. Tos kanuolės yra 
nepaprastai geros, 
gerumu jps prilygsta 
kimusioms vokiečių kanuo-! 
lems.

Francijai tai didelis nuo-

jos darbininkų Cimmerval- 
do konferencija. Vienas 
uoliausių jos rėmėjų ir su
manytojų d. Morgari gavo 
kelis tūkstančius pasveikini
mų. Italijos darbininkai
didžiuojasi tuo, kad jiems- . ....\ ’i- ■ j-'tegali laisvai iki norui vo-ispuolc tokia garbinga role , .7. •. , n ... ... . ,.
t \ - j . . . 1- iskai kalbėtis, linksminties.Internacionalo gaivinime. . . .. . .. n. (wunioti ir tt. Rusams išsi

nešus is Kuršo, vokiečiai lai
svai tegavę pakvėpuoti. Ne
atsižvelgiant į visas karės 
sunkenybes, vokiečiams eina 

igerai. Mintaujos priemies
čiuose, kur gyvena daugiau
sia latviai, liūdnai ramu. 
Miesto centre visų namų dū
lis užkaltos. Gyvumo ma- 

i ža. “Vorw” korespondentas 
_ i rašo, kad iš 45,000 Mintau- 

rVikietiiošUns gyvcntollJ tepalikę tiktai 
laivus, kurie, iškilus karei,S’000’ Augiausiai to- 
i.,...?. i...:_____ t .... kiečiai.

(“Rankp.”)

ki li

sun

LAVONUS NEŠA’ Į 
J ŪRĄ.

Meuso upe, kur dabar ei
na mūšiai ties Verdunu, 
plaukia daugybe lavonų į 
šiaurinę jūrą.

Dinanto miestiečiai, Bel

ITALIJA KONFISKUOJA 
VOKIEČIŲ LAIVUS.

ma nuo P
9

1 iškuose uostuose.
su-

.......j......................... savinin-.kilėlių skaičius padidėjęs Ii- 
RODO LABAI PRASTAI, ikams atlyginti; bet Vokie- gi 20,000 žmonių. Prie jų 

'tija tuomi neužsiganėdina.; prisidėjusi ir Kinų kariume- 
. Mat, konfiskavus laivus, I-!nės Guichuačeno brigada.

‘ 1 Sukilėliai turį 12 armotų ir
2 kulkosvaidžiu. Jais vado
vaująs buvusis daotajus Gu- 
iguifu. Sukilėliai einą į Pe* 
kiną.

ITALIJOJ VISKAS Iš-

Italams jau nusibodo ka-'ti 
liauti. Per devynis kares 
mėnesius jie nieko nelaimė
jo, o Albanijoj net ir labai 
prakišo. Italijos ministeri
jai gręsia pavojus. Daugu
ma parlamento atstovų eina

talijos ir Portugalijos lai
vynai pasididina, o Vokieti
jos susimažina.

Ryme eina gandas, kad I- 
talija tuo jaus apskelbs Vo-

■%

vo-

Kinuose. — Mongolų

,c



Kiekvienas žino, 
daktarai daug atydi 

remi i kimo nnvnirn rem? kreipia į maisto švarumą. l?et tokie, kaip obuoliai, grū 
paprastų l^ktenjos nėra priežastimi. šios slyvos* ir daugelis kitų 

Vienok, 
nors beprotybė iš kalno pa
rodo gana aiškius savo pri-į 
siartinimo ženklus,—labai

kaip rie vaisiai ir grūdai negal&N 
at- tų būt valgomi su viršais,i _ 9 zaijuiiv niun* j

rengėjai tiek nusimano apie prisiarti- i

turi, kuomet nuo kiekvieno tankiai jie žino 
klausytojo paima tam tikrai j,,.-,, symptomus. 
įžangą. Įžangos paėmimas' 
geriausia gvarantuoja, kad;

nerei-
to

ti, kad prakalbų i 
tiktai tuomet nuostolių ne

idealus ir į mūsų taktiką, | gu sutartis galėjo įvykti pa
tarme- bet... męs, socialistai, nega- ■ našioje neužsitikėjimo,kolio-

jinios,pravardžiavimų atmo
sferoj,reiškia, tai nebuvo su
tartis, padaryta bona fide 
(nuoširdžiai). Tai buvo po-

............. ................. litišku mekleriu sutartis,' prakalbų rengėjams 
azinių atžagareiviui ir pirm- kurie, pasiduodami viens ki- 
e;vi’i iš vienos pusės ir tar-itam rankas, rezervoje laiko 
pe pirmeivių ir radikalų -

i pusės. 
Visur ir visose šalyse sočia- 

sų vieninteliam anglų kalboj b tai nėra palinkę žiūrėti į 
buržuazijos žmones, kaipo 
i perdėm reakcijinę minią.

Mums rodosi, kad kalbant 
apie mūsų atsinešimą linkui 
A. Bulotos, bus geriausia, 
jeigu męs pažiūrėsime į Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tijos raštus. Kuomet pra
džioje 1907 m. ėjo rinkimai 
j antrąją Dūmą 
--nei

Kansas City įvyko suva
žiavimas Amerikai: 
rių draugijos, turinčios tris 
milionus narių. Konvencijos 
delegatai, veik vienbalsiai, 
išsitarė prieš karišką apsi
ginklavimą.

tės ant ly°io*, na kadir 
turku sullanu. P Jitišl

“The New York Call” re
daguoti sugrįžta drg. Fred 
Warren, “fighting editor”, i demokratų iš kitos 
Gal tas išeis ant naudos mū-

leidžiamam dienraščiui ry
tinėse valstijose. Pastaruo
ju laiku “The Call” principų 
žvilgsniu labai šlubuodavo; 
visus opiuosius partijos

paauksintų pigulkų, kurio
mis prie pirmos,progos pa
vaišins savo kaimyną.

Pasakysime atvirai—męs 
bjaurimės, kuomet tie žmo
nės kalba apie vienybę, 
dangstosi tautos meile, o

kės tuštinti savo ir be 
jau tuščius kišenius. .

Paimkime pavyzdėlį.
Tūlame miestely papras

tai susirenka ant prakalbų 
200 žmonių. Jeigu visi tie

minti reikia, kad įsivyravus 
beprotybei, veik nėra ma
žiausios vilties ką nors j)a- 
daryti; gi pirmutiniam be-

visų ligų, bet. didelė jų da-įgali būt gerai numazgoti ir f
Jis paeina nuo bakterijų.' va!;gmni su lupynomis. Nors

•_! ri ūli entuziastai tiesiog da-, da nėra ištirta, kuris vaisiujOt 
js elementui

palaiky- 
nt į tuos 
perdaug

intriganų politiką, melde

kur nėra švaraus

Pereitais metais Ameri
kos turčių klesa sumokėjo 
tik $60,000,000 mokesčių nuo 
įeigų ir už korporacijų biz
nį. Tuo tarpu nors ir toj še

ivos socia-
N-ry 5 ra- v

Politiškųjų mekloriu da
romom sutartįs veik niekuo
met nesiremia principu “ly- 

Politiški i

simokčję tam tikros įžan
gos, tuomet, be abejonės, 
l ūs renkama tam tikra ko- 
lekta. Kolektos rinkimo at
seikime bus sumesta 6—8 
doleriai—ne daugiau. Pap
rastai kalbėtojoms kelionės 
lėšos, salė, plakatai ir kitos 
išlaidos padaro daug dides
nę sumą, negu sukolektuo- 
jama. Rezultatas del pra
kalbą rengėjų labai liūdnas.!

•pavoju galutinai, prašalinti.

j gynimas nuo beprotybės, ■—: 
i sako D r. E. IL William—yra 
apsaugojimus”. Ir šiame da
lyke reikrdinga kooperaci-l 
ja kiekvieno inteligentiško' 
žmogaus.

Jokios k va ran tino? arba i-

turčių klesa sumokėjo ’ v am/u 
$380,115,000 mokesčių nuo reikia 
pelno ir nuo palikim’’. Jei- kad ji 
gu Amerikos turčiai .mokė-1beto, 
tų sulyg tas pači 
jos, tuomet Į n jiems

nų.
Dabar gi, kuomet turčius

mokesčiu von
našta, bėdinoji žmonių kle-j 
sa įvairiais netiesioginiais į 
mokesčiai turi ant savo pe-

laidų našta

LENKIJA IR LIETUVA

Lenkijos ir Lietuvos laik
raščiams gręsia popieros 
bado pavojus. Seniau len
kų ir lietuvių laikraščiai 
gabendavosi popieros iš Ru- 

- sijos ir Finliandijos. Dabar 
tie keliai susinėsimo yra at
kirsti. Vokietijoj popieros 
taip-pat trūksta. Iš Austri
jos yra labai sunku gauti 
popieros iš priežasties augš- 
tu muitu sienos. Vokiečiu V €

popieros tik tiem laikraš
čiam, kurie yra kaizerio 
vietininkų oficiozais, kaip 
tai: “Deut-che Lodzer Zei- 
tung”, “Deutsche Warsch- 
auer Zeitung” ir tt.

Vokiečių laikraščiai, atėję 
Amerikon sausio pabaigoj 
jau nurodė tą gręsiantį pa
vojų.

“GLOBA”.
Prūsų Lietuvos belais

viams šelpti draugija “Glo
ba” vėlei kreipiasi Ameri
kos lietuvių visuomenėn ir 
Šaukiasi pagelbos. Vieną

gana gausia auka. Nepro- 
šalį būtų ir tolesniai ją rem
ti, nes Prūsų Lietuvos be
laisvių padėjimas yra begalo 
sunkus.

Imtinai pasirii’iint,; '?> gnoma nuvo lauKi 
ai pakliūtų į Dūmą; i rikalm apmovė taut'n

akytus tada, kada re
el jos audra dar nebuvo

pačiame 
num. agituojama 

cš kandidatūrą p. Leono, 
(.uvos liberalo ir Rusijos

kadeto.

da rbi n inkų partija darė 
skirtumą tarpe liberalo ir 
demokrato? Darė.

ko n.

prakalbas sakys. Jį kvie
čia mūsų, sąjungiečių, glo
bojamas L. Š. F. ir jeigu 
mūsų organizacijai jisai bū
tų taip tolimas žmogus, kaip 
ir koks ten atžagareivis, 
tuomet męs, ir kaipo šelpi
mo fondo nariai, negalėtu
me gryna sąžine jo remti. O 
jeigu męs jį remsime, vadi
nasi jrnai nėra mums lygus 
kokiam bent atžagareiviui.

Męs norėjome tiktai 
Matyti šiuos principus, 
liečiant kitų dalykų, b

mu.

m-

n esi i n te re-
, i.u.-..,. Ežiai ir svarbu puvo apytuscios kasos. Iv. .. . v ..r ' ,y . . . zuit i pavojaus ženklus, puą

Juo tarpu, jeigu tie x00 niutiniiis beprotybė 
omus.

Čia mums nėraimtų įžangos, deficito;

loi’ius, kuri

i taryba! Ji; ai 
padėjime vištos, 
os ančiukus. M

■būrė
1 čju?
Galis-ai; ž'ūrė.Jme, kai]) t
višta sutvarkys ančiuku

gyventi drumstame

išsimaudyt, o gal ir palydė
ti savo plunksnuotus, mar
gus, devyndryžius principus.

Kartais būna situacijos, 
kada žmogus ir nekaltybę 
praranda ir jokio kapitalo 
negauna! Tokiame prasta
me padėjime šiandien ran
dasi taip vadinami pirmei
viški tautininkai, žmonės, 
kurie neturėdami savoje vi
dujinės spėkos, amžinai dai
rosi talkos, amžinai pasken
dę kombinacijose.

tauti-

m a.

atlikę i

—atkirs man tūli pra-‘ 
rengėjai—tuomet pu-:

t virtini

nori pasimokinti,

I įbai maža nauda.
Clevelande, Wilkes Barre, 

Pittston, Waterbury, Anso
nia, kartais, Detroite ir 
Brooklyne imama įžanga ir 
pasekmės būna neblogiau
sios. Visai kas kita tose 
vietose, kur jokios įžangos 
nėra. Tenais vieni kiaušy-

turgubai, o kiti nei cento ne- 
iškrapšto iš savo kišeniaus. 
Kame gi jau čia teisingu-

sviri p-;• 1

žinomus skyrių.

asmeniškumą
» arli išpvadžių 
pm’inainą asmen 
įsuose.

ir pagami-

e.a laika buvo visit 
mas savo darbštmnu. 
buvo gerai apsi.kait

ms žino-

ir 
ems pata-

rimus.
\o labai mandagiai; buvo 
taupus, uždirbtus pinigus 
visokiems niekniekiams ne
mėtydavo, n e g i r t u o k 1 i a u d a - 
vo. Dabar šitas žmogus 
persimainė... Pradėjo šalin

niai jo draugai jam virto

ri u- 
ne-

gu jie ligišiol buvo neoficia-

dabar virs oficialiais bend
radarbiais. Karta susiže- 
niję su klerikalų partija, jie 
jau nemislys apie divorsą.

Anglai veik visuomet ima 
įžangą.. Tankiai net po 25 
centus, o paskui dar kolektą 
daro kokiam nors specia
liu i tikslui. Pas mus, lietu-

na kazvruoti pradėjo many
ti, kad visi nori jį apgauti. 
Vieton pirmiau buvusio 
linksmo charakterio, dabar

POLITIŠKŲ VEIDMAI
NIŲ SUTARTIS.

Kaip sykis dabar, kada 
Petrogrado pirmeivių laik- 
laštis “Naujoji Lietuva” 
atnešė mums šviežių naujie
nų apie skandalus, kurie ki-

TRUMPMENOS.
Piršlio rolę tarpe klerika

lų ir tautininkui atliko tau
tininku pasivadinęs p. S. 
Šimkus. Sutartuvės jau bu
vo beįrančius ir klerikalai,

landiečiai. Jie užsimoka į- 
žangos, o paskui dar kolek- 
tuoja. Reikia pripratinti

sykis dabar, kada murzina 
Yčo-Laukaičio politika pa
rodė, kad po priedanga vie
nybes o balsių Lietuvos at
žagareiviai didina savo kro

ir grūdas kokius _______
su:žmogaus gyvumo palaiJCy- 

--- > visgi užgema jmui turi, bet temijant į fuos 
nuo to, kad tūlos bakterijos kurie nedailina 
prirengia joms dirvą. La- daiktų ii- į tuos, kurie valgo 
liiau apsišyietusieji žmones perdaug nuobliuotą maistą,- 
šiek-tiek žino apie bakteri- pasirodo, kad pirmieji yra 
jas, žino, kad jos gali visur stipresni atsilaikyt prieS 
rastis, todėl stengiasi apsi- daugelį ligų.

ku.rios neturi sąryšio 
bakterijom,

veik visi tos rūšies žmonės 
nulupa obuolius, grūši 
va? ir kitus vaisiu:’

Vienok šis dalykas yra 
|da naujas ir gal neužilgo 
; žinosim? daugiau apie jį.

A. Montvidas.
uos
e era

sos tokis pa id; h 
ne i ištikro galima 
'lailliu numo ji su

nu mei a

mina nuo

U! ir omai-

11

ti rta, kad bulvėse, ti 
lupyna randasi drusl 
rios gana gerai veil

ku- 
an t 

aujo išvalymo. Jei būl- 
s lieka nuskustos ir nebe

kimu i reikalinga

i Darbininkai vai
■ tižios tarnai.
(Karės metu valdžiai patai

kuri irgi'

patriotai
tkiais būdais nori išnau- 

darbininku tamsuma^ 
1 va

is glėbį. Kada buržuazi
ja įkūrė kariškai - pramoni- 
ninkiškus komitetus, kad su 
jų pagelba daugiau prisilup
ti pinigą, pakvietė į tuos ko
mitetu ; darbininkus, tai Ru- 
:jo; likvidatoriai pradėjo

(loti
kad pastūmėti juos į

DĖL A. BULOTOS.
Nors Andriaus Bulotos 

atvykimas Amerikon nėra 
dar įvykęs faktas, bet nebus 
prošalį ir mums pasakyti žo
delis kitas apie tai, kaip or
ganizuoti socialistai turi at
sinešti į žmones ne savo tar
po, kuomet eina kalba apie 
šiokį tokį bendrą veikimą.
Ar iš teisybės socialistų or

ganizacijos žmonėms toksai 
A. Bulota yra taip artymas, 
kaip, padėkime, turkų sul
tanas (“Kovos” išsitari
mas)? Ne, ir dar sykį ne!

Kad nebūtų nesusiprati
mų, męs išanksto pasakysi
me ne -a Andriaus Bulotos 
vienamaniais. Iš mūsų, so
cialistų, taškaregio jisai pa
darė ne vieną stambią klai
dą. Jisai nėra mūsų parti
jos žmogus; jo visuomeniški

toj valandoj įvyko politiškos 
vestuvės tarpe pono Šliupo 
ir pono Kemešio partijų!

Jie, tautininkai ir klerika
lai, padarė savo sutartuves 
Philadelphijoj; jie“bendrai” 
rūpinsis Lietuvos “labu”, 
jos politikos ir šelpimo rei
kalais.

Męs nežinome tų sutartu
oju smulkmenų. Jos dar 
nepaskelbtos, bet viena jau 
dabar aišku—tai veidmainių 
sutartis, nes prieš patį tą

vykę Newarkan savo party- 
viškon konferencijon, kuo
met p. Šimkui atėjo galvon 
mintis pradėti tarybas per... 
telefoną. Pasirodė, jog pri
vatinis pasikuždejinias ir 
pasiplepėjimas labiau tinka 
tiems amžinų kompromisų 
žmonėms, negu kelias atvi
rų, viešų tarybų. Pasibaigus 
taryboms per telefoną,New
arkan (Kanoson!) galvo
trūkčiais nulėke pp. Sirvy
das, Šimkus ir Vinikaitis ir 
tęnykščio kunigo klebonijoj 
išgaravo tautininkų partijos

kalbas ne kaipo į aimužną, 
labdarybę, bet kaipo į at
lyginimo vertą pamokini
mą, v

Kalbėtojams ir rengėjams

kalbų klausyti susirenka

išgirsti. Tuomet ir discipli
na didesnė ir klausymas a- 
tydesnis ir patsai užsilaiky
mas žmoniškesnis.

Gal būti, tūli rengėjai pri
mes man, jog tamsus žmo
gus niekuomet nesutiks už-

tuo budu amžinai neturės 
progos apsišviesti, o jeigu

bojo vieni kitus. • Kemešio 
partija ant juoko laike šliu
po partiją, nepripažindama

o snupo partija ateities 
lūpomis taip-pat nesigailėjo 
pipirų, išvadindama keme- 
šinius nachalais ir kitokiais 
vardeliais. Paskutinę valan

Klerikalams kliuvo kiau
šinio trynys ir dalis baltinio, 
o tautininkams-^-dabs balti
nio ir tie gardus lietuviški 
(p. Dobužinskio) kopūstai,

eiti pasiklausyti prakalbų, 
r.ei cento neužsimokčjęs,tuo
met antru sykiu jisai jau

Poną; Laukis jau 
:ia redaktoriaus

azan-

vietų

tomas ir noužsitikėjimas. 
Atėjęs tūlas agentėlis jam 
pardavė lotus Kalifornijoj ir 
išvilioj > visus pinigus. Ši
tas žm gus visai nemano a-' 
pie jam gręsiantį pavojų, 0.į 
vienok jo pasielgimų per-į 
maina aiškiai parodo, 
artinas1 beprotybė. Jeigu 
prie nupieštos permainoš fJl; 
prisideda atminties susilp
nėjimas, tai reikia greitai, 
ką nors daryti, kad pavojų ' 
prašalinus. i

Nusiminimas yra svarbus! 
ženklas, ypač jei nuolatos

nu sali; ir keliose kitose vie
tose labai didelis skaitlius 
žmonių serga liga beri-beri. 
Yra tai jautimo ir judėjimų 
paralyžiavimas. Apie pa
čią ligą čia nekalbėsiu, nes 
vietos stoka ir skirtingas 
klausimas. Da nėra ištirta, 
ar ji paeina nuo kokios bak
terijos, ar tik nuo maisto, 
bet atrandama, kad iš 34 
žmonių, valgančių nutar- 
kuotus ryžius, vienas apser- 
ga. Pavartoti nenutarkuoti 

i (su lupynom) ryžiai kalinių 
ir visokių įstaigų žmonių 
L-uu’nimui ir atrandama, 
kad tuomet išpuola tik po 1 
apsirgimą ant kiekvienų 

i 10,000 žmonių. Pasirodo, 
i kad ryžių žievutės arba bent 

kad'l)r,ts ^'šutinis sluogsnis tu-

ir europiečiai 
, vienok taip 

tankiai neapserga liga beri- 
į beri, bet visgi japonai, chi- 
■niečiai ir kiti, kurie tankiai

to nykimu, nemiegojimu ir 
abelnai silpnumu. Žinoma, 
kiekvienas žmogus pergyve
na valandas nusiminimo, bet 
jei pirmiau linksmas žmo
gus nusimena dėl kokių 
nors mažmožiu ir nuolatos 
būva nusiminęs, tai yra 
ženklas, kad protas jra.

Noreika manyti, kad vi
suomet proto suirimas pa
našiai prasideda. Kartais

daugiau. Kiti jais tik ir 
maitinasi. Yra spėjimų,būk 
bga paeina nuo tam tikrų 
žuvų valgymo, kiti spėja, 
jog ji paeina nuo bakterijų. 
Viskas tas paremta gerais 
argumentais, bet šiaip ar 
taip, vienok ryžių žievutės 
bei viršutinis sluogsnis turi 
ką nors tokio, kas duoda

medega vadinama vitaminu. 
Mažu ir beri-beri liga išsi
vysto tik todėl, kad nu tar

Ginti nebūtus daiktus. Ne

mo Lietuvoje. Tūla moteris, 
pirmiau buvusi gana protin
ga, pradėjo Įsivaizdinti, kad

...... i..,.]

Einant toliau, atrandame, 
kad pa taruoju laiku beri
be. ri liga yra pasekmingai

ką. Man rodosi, tasai argu-!
mentas tiko seniau, kuomet ištikriijų dievas čia 

lūs daro, ir moteriei

mune

lietuvių minia buvo begalo 
tamsi. Kas kita dabar. Da
bar jau retą lietuvį berasi
me, kuris nebūtų ’ prakalbų 
girdėjęs. Dabar jau susi
pratimo kelias praskintas. 
Dabar jau drąsiai galima 
imti i įžangą.

c - Kalbėtojas.

no. Vėliaus daktaras ją ap
žiūrėjo, bot jau buvo pervė- 
lu: moteris galop visai pro
to neteko. Vienok haluci- 
nacijoms prasidėjus būtų 
buvę galima minėtą moterį 
apsaugoti nuo pavojaus.

(Toliaus bus).

sc komitetuose. Likvidato- 
i lai kviečia darbininkus gin
kluoti Rusijos valdžią, kad 
tai lengviau būtų žudyti vo
kiečius. Kuomet Vokietijos 
social-demokratai po trupu
tį pradeda prablaivėti, kuo
met jie vis tankiau 
kelti savo balsą prieš 
valdžios politiką, tame pat 
laike kai-kurie Rusijos so
cialistai pereina adt • val
džios tarnystės. ~Plechano- 
vas rašo laišką Burjanovui, 
ragindamas Rusijos social
demokratus balsuoti už kre
ditus. Tas pats Plechano- 
vas bei į jį panašių buvusių

sišaukimą, kuriame aiškina 
darbininkams, kad tie liau
tųsi streikavę. Sulyg šių 
buvusių socialistų, taip bal
savimas prieš kreditus, taip 
darbininkų streikai 
prasiradimas, tai “tėvynės1 
išdaviu i nkystė. Florovas
ir Plechanovo būrys sudar 
bendrą kompaniją, ką sėja 
ištikimybę tarp darbininkų.

Visuomet galima rasti 
tamsuolius, o ypač šioj apa
kimo valandoj. Ir ve, męs 
matom, kai Jekaterinoslave 
metalinių dirbtuvių bei fab
rikų darbininkai įkuria dar
bo kooperatyvę draugiją ga
minti ammuniciją, reikalin
gą karės reikalams. Jei at
siras ir daugiau tokių po
nų, kaip G. Plechanovas, L. 
Deičas, G. Aleksinskis, A. 
Bachas, J. Bunakovas ir p., 
tai vis daugiau sėsis nuodų 
tarp darbininkų, tai vis la
biau darbininkai liks val
džios tarnais. Suklaidy- 
tiems darbininkams dovano
tini jų neatsakantieji žings
niai; bet nedavonotini val
džiai parsidavusių “socialis
tų” nasiele-imai, ypač nedo- 
vanotina tiems, ką dabar 
pradeda eiti tų Vokietijos j 
buvusiu :

tai
tf

socialdemokratų pė- J 
apie kuriuos taip d

traktu, t. y. vartojama 
r>žių dalis, kuri malūnuose|domis, 
nuimama,kaipo negera u1 Į rašė Plechanovas ir ki- 
nenaranlj. valgymui. . t^l;1Įti. Jei męs darėm išmėtinS- 
faktas da labiau patvirtina, .. , 
kad viršutine grūdo dalis
n-vi <mrnQ l-t^is, tai dar labiau tunm

išmėtinėti rusams, kurie tu-Juo tolyn, tuo labyn žmo
nės pradeda išlėpt ir vartot i suprasti buvusių

ją Vokietijos socialdemQl



paskui, ramia sąžine, keliauti į aną pasau-

—Jis to nori ir jeigu tas jam nepagel-

cwilizuotu tautų apie gydy-

mokėti pašėlusias kainas.

švenčioniškis.

laiku buvo prie ligonio lovos, atidarė durisM. Ručas.
tvirtovės

okai

daviau klausimu

kokis nesmagumas ir kuo ta

dar tiki, jog jis palaiko žmo-pavyzdžiui

kad daugiau pinigų gavus.

yra

nore manastengiasi būt kur šiltoj vie-
i

t * i <

o

vena mano dranga

eonu

o-.

respondentas aplankė ties

marvė
Vilimo vidurių.Indai, ant

jakui būdu negulima išmaz-

nas, vos tik nenumiriau.

—Visai nežinau, labai keistas ir ste-

vos

n< užganėdinančiai pasijudino, 
nemaloniai į mane pažiūrėjo,

kasiai visuomenę nuskriau
dė. Kompanija vidutiniškai

būtų padidinti fondą.
Man rodosi, L. š. F. komi-

tės” nuo J iki 8 d.gegu 
Iki tam laikui už tok ti

su žiūrint kas 
anie daktarus.

bai linksmas, užga
vėle nužingsniavo.
prie durų ir nedrąsiai paskambinau. Kada

UTONOMIŠKA “LENKI 
FA” TIES KONSTANTI

NOPOLIU.

me ir is svetimtaučių pasi
naudoti.

Alau rodosi, kad būtų pa
lankiausias laikas surengi-

visai
ang

lį gudriai moka apgaudinė- 
vi memenę ir dar drįsta 

: Ryti. kad juos darbininkai

lą s r ii mos negi 
radėjo ir aušti

S. J. Baubi!
Rumford, Me.

panorėjo matyti jį, išgirsti jo nuraminimą, 
arčiau susipažinti su jo tikėjimu, vėl su
grįžti prie bažnyčios ir, be abejonės, atlikti

gauti 2 doleriu!
Kasyklų savininkai sako, 

kad ir visuomenė esanti nu
skriausta, nes privalo už an
glis mokėti brangiau.

čiau, slaptingai sužinojo apie mano sveika
tą ir atėjo aplankyti.

savo jezuiusKais uraouziais. as, nei uždu
sęs, pasakojau jam, kad mano dėdė, didelis 
laisvamanis, staiga susirgo ir bijodamas,

Juokiausi 
sau kartojau:

■joja po visokius ply- 
sienomis.kiir daug pur-

—Kai]) tai galėjo būti? Dėdė sakai, 
kad jėzuitas per vii.ą naktį išbuvo prie tavo 
1 )vo -. o mrmiau buvai man prasitaręs, kad 
U. f * b- L-n milniUn Vnmhnvi?

aš vėl atsisėdau prie lango. Mudu abu la
bai buvom nustebinti, kad jėzuitas neišeina.

jeigu jis surengtų taip vadi 
namąją “Raudonojo Kry

nuomonę apiė daktarus, jei 
publika bus neapšviesta ir 
nesupras jų darbo-,—tuomet 
pradės sakyt, jog daktaras 
marina ligonius, kad. ma-

Atsisėdau ’prie lango, kad pamačius, kuo
met išeis jezivtas. Iš; ėdė jau iki devintai. 
Tuomet mano draugas atsisėdo prie lango,

gy
li il

su Roti visa i stu

mi it as vis ne 
riedi į ’damas 
priešais mus

Aš pasilikau už kampo, kad sulaukus 
<o viso pasekmių. Jeigu, dėdė būtų, sveikas, 
tuomet, be abejones, jis jėzuitą sumuštų, 
bet aš gerai žinojau., kad jis serga ir nepa-

dykai. Kurie mažiau

■ N.', tai pasilik sveikas, dėde, aš ma
ud i u masomškus persitikrinimus jau 
sali vien tik dėl religijos, reiškia, tu

— Dėdė vingi r, 
gerai?
I i v' ’ • i \ 11 ♦ ' 1 i L

le negates.
Jis visgi nusiminė ir nedrąsiai pra-

— Juk tikėjimas 
masonvstė.

Dėde išbalęs, suvargo 
didžiai nusiminę:; gulėjo I 
vos, ant šieno"., buvo spill

rių keliones nuotikių. Ir labai pagirtinas 
darbas tų jėzuitų.

Aš supratau, kad dalykai virsta visai 
kita mise ir užsimaučiau.4 i 4. X

Kaip matote, vienaip ir ki- tų tarnai, gaspadinės ir tū- 
taip publikos klaidingas h žmones taip apsipranta 

u jais, kad jokio koktumo 
matydami juos

kiekviena iškasama tona, t. *■ X 4 7
y., ant 20' \ pakilo alga ;.

ošė- ta senį? Ar nepra- 
? Paėaiiaus, kad prari-

nuomones išnaikinti „ _ 
sunku. Nėra abejonės, jog; uejaučm, 
jei daktarai būtų visuome-i vaikščiojant ant valgių. Die
nūs nusamdyti ir nereikėtų j nas laike jie dar ramesni ir 
imti nuo atskirų ligonių,ku- stengiasi būt kur šiltoj vie-

—-Tain m - teisybė. Kadangi jis su ma
nim elge-i labai mandagiai, tai paprašiau, 
kad gvkiu ir papusryčiautu. Aš, lovoj gu
lėdamas, rėriau arbatą, o jis prie mano lo
vos, ant staliuko, jiusryčiavo.

dienasar re

Semnarijos vedėjais yra Vilius Paškov- 
Akis, prof. Melleris ir lektorius Rumpfas. 
Civilinė vokiečių vyriausybė suteikė naujai 
įstaigai, žadančiai studijuoti germanų lite
ratūrą, kolekciją knygų ir vadovėlių.

—Na ir kaip tas viskas atsitiko?.
—Taip, jis atėjo. Jis išgirdo sąžinės 

balsą, šaukiantį keltis iš lovos ir ateiti pas 
mane, nes aš buvau arti mirties. Taip, jis 
tą balsą girdėjo.

Aš pradėjau čiaudėt, kad tik įšsilaikius

Gui de MaupasantAngliakasiams Deck Sostenasmone įau
ji nesipriešintų pakėlimui 
kainų ant anglies. Hayes 
tvirtina, kad ir su gelžkelių

Klaidinga nuo

1 d. balandžio jau pasi
baigia angliakasių unijos su 
kasyklų viešpačiais kont-

Aš esu tos nuomonės, kad 
kiekvienas mūsų turime tė-

—Ir dėdė jį priėmei? Laisvas žmogus, 
masonas, priėmei jėzuitą? Jūs jo neišme- 
tėt, neišvijot iš savo namų?

ir nepradėjus kvatoti. Pagaliaus, save su
valei žiau ir nors buvau labai linksmas, bet 
md ridamas neužsiganėdinimą, užklau-

ir keliatos kitų dalykėlių, 
kurie yra užtektini tik aiš
kiose ligose. Kur ligos ne
aiškios, abejotinos, ten rei
kalingas pilnas išegzamina- 
vimas, Į kurį įeina šlapumo, 
išmatų, kraujo, seilių ir kiti 

m  —:

Turkijos nelaisvę. Konstan
tinopoly tuomet viešėjo len
kų kunigaikštis Czartorys- 
lūs. Jisai nupirko ties Kon
stantinopoliu didelį žemės 
sklypą ir, karei pasibaigus, 
apgyvendino jį lenkais.

Taip tai miniaturiška val
stybė ir užsiliko iki mūsų 
laikų. Turkai nepersekio
jo lenkų dėl kultūro

VARšAVA.
Varšuvos universitete iškilmingai buvo 

atidaryta gerinami kalbos seminarija. Iš
kilmėje dalyvavo rektoriai universiteto ir 
politechnikos, universiteto globėjas gr. Gu- 
tek-Čepskis ir kiti.

mius;jam rodos, kad dakta
ras turi duot vaistų ir liga 
važiuoja sau šalin. Kada 
taip nėra, ligonis mano, jog 
daktaras tyčia prailgina li
gą.

Kita, nemažiau svarbi 
priežastis yra, kad retas li
gonis ištenka atlyginti už 
atsakantį jo kūno išegzami- 
navimą ir gydymą. Poros 
dolerių gali užtekti už pa
viršutinį išegzaminavimą: 
pažiūrėjimą karščio ir pulso 
paėmimą, pasiklausimą,kaip 
oras eina į plaučius ir iš jų

tartis.- Kada angliakasiai 
pasakė, kad dabar jie rei
kalaus 8 valandų darbo die
nos ir pakėlimo algų ant 20 
nuošimčių, tai kasyklų savi
ninkai pradėjo šaukti: “Ar 
jūs dievo nebijot tokius rei
kalavimus statyti! Jūs ne
tik mus vedate prie bankro
to, bet ir tuos, kurie anglis 
perka”.

Ir štai, kad parodžius vi
suomenei, kaip darbininkai
“išnaudoja” kasyklų savi- ir sutinka brangiau mokėti, 
ninkus ir visuomenę, kuri kadangi kasyklų savininkai 
perka anglis, daro išvedi- joms suteikia anglies 
mus, kad 1901 m. vidutiniš
ka angliakasio metinė alga 
buvo 560 dolenu, o 1914 me
tais—jau 762 dol. ir 30 cen-

ta tokios slaptos sutartis.
Mat, plieno ir gelžkelių 

kompanijos daugiausiai su
vartoja anglies. Supranta
mas daiktas, jeigu kasyklų 
kompanijos darbininkams 
moka 25 centais brangiau už 
toną, o pačios parduoda net 
dviem doleriais, tai plieno 
ir gelžkelių kompanijos ga
li pasipriešinti ir pranešti 
visuomenei tas šunybes.

Reiškia, darbininkai nie- p 
kuomet negali “užsiganė-1 s; 
dinti”. Bet štai tie ponai,1 išnaudoja, 
kuriuos angliakasiai taip be 
mielaširdystės “išnaudoja”,------------
užmiršo pasakyti, kad 19011 .. . t .
metais vidutiniškai darbi- GCibCkiniO L ICfllVa! 
ninkas iškasdavo 464 tonus 
anglies, o 1913 m. — 520. į

Dabar palyginkime darbi- jau pu 
ninku intensiviškumą ir jų viiojo. 
algų pakilimą, tai pasirodys,! st engė

•antrų metų, kaip gy
li per tą laika vos i- 
surinkti 13 tūkstan- 

erių. Kiti fondai ir- 
gauna to, ką gaudavo 1901,gj neperdaugiausiai surinko 
metais. Kaip pati kompani- j pinigų. Tuom tarpu Lietu- 
a apskaitliuoja, tai dabar i vos gyventojai badauja, o J M 1 /-« %. A. X I r- ._____ i svarsto, 

kaip čia surinkus daugiau 
pinigų, kur suradus naujus

j* ,
darbininkams mokama 25; L, p. komitetas 
centai ant tono anglies dau
giau, negu kad pirmiau mo
kėjo.

Gerai, sakysime, kad kom
panija ir nemeluoja. Bet da
bar męs pažvelgsime į tai, 
ant kiek anglies tonas pa
brango? Kasyklų savinin
kai, pakeldami darbinin- 
kams 25c. už iškasimą tonojkpip L s s. ,.engia Raudo.

X • 2. — I — I • gi tąĮnaja Savaitę. Komitetas
Pakele ka.injį net Į turėtų pasirūpinti atspaus- 

ant 2 dolenu . Ir kaip jums I(I|n^ įam ^j<rus Raudono 
‘ t*. tal !’e.n?sl1,;laTuT I Kryžiaus ženklelius ir iš-

!1.kaS^!-} Sannlnta!? J,u siuntinėti juos j miestus, 
cldmusia skriauda” il ul. susitvėrę L. š. F. 

mokėti darbininkui 2o c., o komitetai. Paskirtoj savai- 
; tej turėtų būt rengiama 

’ prakalbos, visokios pramo- 
‘; gos ir pardavinėjama tie 
- ženkleliai, kai]) viešuose su

sirinkimuose, tai]) ir ant

mas pakilo ant 10■ . Ar tai 
angliakasiai, gaudami 20rž 
viršaus algos, gali skriausti pie tai turėtų pagalvoti 1 
visuomenę^ kuomet už p ra- F. Komitetas, 
gyvenimo reikmenis turi 
mokėti ant 40% brangiau?

Kasyklų kompanijų nusi
skundimai, kad jos dabar iš
naudojamos, yra ne kas ki-

darbininkams i akis. 1902 
metais, sustreikavus Penn- 
sylvanijos kasyklų darbinin
kams, kasyklų viešpats 
Baer streikieriams pasakė:
“Augščiausia Pramonė su

teikė mums nuosavybėn vi
sas kasyklas ir sykiu davė 
teises valdyti kasyklų dar
bininkus, kurių likimas yra 
mūsų rankose”.

Dabar tie viešpačiai jau 
nevartoja tokiu nachališkų 
išsireiškimų, bet griebiasi 
kitokių gudrybių. Kada 
darbininkai apskelbia ka
syklų savininkams kovą, tai 
pastariem jiem padeda plie
no liejyklų trustas ir gele
žinkelių kompanijos. “The 
New York Call” rašo, kad 
United Mine Workers of 
Amerika vice-prezidentas 
Frank J. Hayes susekė, jog 
kasyklų savininkai turi pa
darę slaptą kontraktą su U- 
nited States Steel Co., ku
riai kas metai duoda paskir
ta skaitliu tonu anglių, kad'

t; lenkų sodžių. Jisai pa
sakoja, kad to sodžiaus gy
ventojai esą labai laimingi, 
m užmiršę Lenkijos, kalba 

: lenkis!
suteiki

i. Turkijos valdžia 
jiems pilniausią au- 
į. Visa, kas turkiš

ka, tame sodžiuje, tai polici
jos stotis.

Paėjimas tos lenkų kolio-

ka Ii n gos prie taisos, medegos 
ir laikas. Už porą, trejatą 
dolerių niekas tokio darbo 
nedirbs. Ir kadangi ligonis 

daktaras 
priverstas yra padaryt tik 
paviršutinį, ncužtektiną iš- 
egzaminavirną ir neretai gy
do ne tą, ką reikėtų, nes jis

je besitveriančias opinijas, 
jos veikimus ir atitaisyt 
kiekvieną klaidą, kada at
randame ją besiplėtojant. 
Atskirų ypatų klaidos turi [neturi daugiau, 
mažai svarbos ir da pamoki
na aplinkui esančiuosius. 
Publiškos klaidos veda prie 
nukentėjimo labai didelę 
žmonių dalį. Čia aš nurody
siu vieną publikos klaidin
gą nuomonę, kuri yra pla-

jos prisilaikiau, kol persi tik< 
r:nau, jog ji yra pilnai klai
dinga. Manoma yra, kad 
daktarai negydo ligos grei
tai, kad ir kitą sykį ligonis 
pašauktų, ir manoma, kad 
jie leidžia ligai užsisenėti 
arba net padidina ją. Ne
tik atskiri žmonės taip mo

Kodėl taip manoma?
Blogiausis dalykas, kad 

daktarai nėra visuomenės 
nusamdyti dirbti visiems 
vienodai ir kada prireikia. 
Tuomet ligonis žinotų, jog
daktaras negaus daugiau, 
nors ir daug ligonių būtų, ir 
tikėtų, jog jis stengiasi išgy
dyt kiekvieną taip greit, 
kai]) gali, kad nereikėtų ki
tą sykį ateiti. Bet ir tuomet

ria dėl ligonio neturtingu
mo. Tokiuose atsitikimuo
se ligoniui irgi išrodo, kad 
daktaras tyčia velka ligą.

Apart čia paminėtųjų, yra 
kelios kitos priežastįs, ve
dančios publiką prie klaidin
go manymo apie gydytojus. 
Ir tas viskas išeina ne jiems 
ant blogo, o pačiai publikai. 
Ligoniai neklauso daktaru 
įsakymų, net ir vaistus var-

ėmus perviršį. Ligoniai 
maino daktarus, gydosi na- 
tvs sulyg bobelių patarimų, 
savo neužsitikėjimu sulaiko 
save nuo greitesnio sveiku
mo ir tt.

Yra tai naminiai sutvėri
mai ir visi juos gerai pa
žįstame. Jie nėra nuodingi 
ir tūlos gaspadinės visai ne
paiso, jei virale, piene ir ki
tokiame skystime atranda. 
Rotame kotelyje jų nėra ir, 
turbūt, visuose restauran- 
tiiose jie gyvena. Ten ran
date tokiu dideliu, kad vai- 4 V 7
ga nčiam restaurantuose 
žmogui jie tikrai apetitą su
gadintų, jei jis pasisuktų Į 
virtuvę. Tečiaus restauran-

tus kambarius išeina, nes 
tuomet jie jieško maisto. 
Sunku yra pakavot nuo jų 
\ algius, todėl kad jie liną vi- 
"iir ir ėda viską. Blogumas 

na anmokėjimą nuo atski- Įcl«^/jnhjnj, nes kitas ap- 
’ii ligonių, jie nepasitiki jf‘'hmtų išmaitinti da ir dau- 
jam ii1 tas apsunkina išgy-* . nešvarume.

jam išrodo, kad jis nori 
giau lankytis. Neretai pub
lika kalba apie “teisingus’l 
ir “neteisingus” daktarus 
(čia užsimenama apie insti
tutus ir klinikas), nors ištik- 
rviju reikėtų kalbėt apie ga
ilius ir patyrusius ir nega
ilius ir nepatyrusius dakta-

j]., vo ir visokiu bakterijų! Jei
gu ant nelaimės prie jų kū
no prilimpa keli šimtai bak
terijų, jos numetamos ant 
valgių, kuriuos žmogus val
go, o prastesniuose atsiti
kimuose išsimaudo piene ir

Pačio; ligos verčia publi
ką abejot, ar daktaras tik
rai nori gydyt. Mat, tūlos 
ligos turi pereit žinomus 
laipsnius ir jos negali būti 
daug sutrumpintos. Dakta- 
ms tik saugoja nuo mirties 
ir priedinių ligų išsivysty
mo. Ligonis nežino apie 
tai, kad tūlos ligos turi tęs-

daro negardu orą visame 
name. Virtuvė, kur daug 
jų y ra,tiesiog šlykštų orą 
turi. Tai gali pąstebėti na
miškiai.kada sugrįžta po pa- 
ovaikščiojimo.

Gog prisieina sumušt toriel- 
kas ir pirkt naujas. Žino
ma, nėra tai labai biaurus 
kvepėjimas, bet ir negardus.

Prūsokus išnaikint leng
va, ir aš nesuprantu, kam 
juos laikyt. Kiti skundžia
si negauną gerų nuodų. Tai 
gali kartais atsitikti, bet ži
nau, kad vienas iš aršeniko 
susijungimų tikrai užmuša

kelias

tis:
—Bet tu paklausyk, juk tas atsitiko la

bai stebuklingu būdu, nes jį čia atsiuntė 
kokia tai nematoma dvasia, baidykla. Pas
kui jis pasakojo apie mano tėvą. Jis kada 
tai turėjo pažinti su mano tėvu.

—Jm pasipažino Su dėdės tėvu?
—Taip pasirodo. kad jis turėjo pažin

tį su mano tėvu.
—I>t tas dar nėra priežastimi, kad 

priimti jėzuitą!

Senis jėzuitas, iš džiaugsmo net dre
bėdamas, tarė man:

—Mano sūnau, palaukite valandėlę ir 
aš sykiu su tavim einu.

Bet aš atsakiau:
—Atleiskite man. augštai gerbiamas, 

tėveli, aš svkiu su iu.mi" negaliu eit, nes 
mano persitikrinimai, pažiūros tai’) pasi
elgti nenavelija. Aš griežtai atsisakau su 
jumis eiti ir nrašau. kad jūs niekam nesa
kytumėte. kad mane matėt ir kad aš prane
šiau apie dėdės susirgimą.

Senelis sutiko su mano reikalavimu ir 
kabiai nuėjo pas dėdę. Aš sekiau paskui

—Kokia lai baika, kąip gudriai aš su
galvojau tokią baika iškirsti! Kadangi bu
bo šaltas oras, lai man nusibodo laukti iš
einant jėzuito ir aš pradėjau sau kartoti:

—Jiedu kalbasi apie nesusipratimą.
Praslinko valanda, kita, trečia-ir ket

virta, o geibiamas tėvelis kaip neišeina, 
tai]) neišeina. Kas atsitiko? Ar tik nenu-

bet aš buvau visai silpnas, prie mirties: 
Jis per visa naktį išbuvo prie mano lovos 
ir visame kame man patarnavo. Aš labai 
juomi užganėdintas. Tik jis ir išgelbėjo 
mano gyvastį. Turiu pasakyti, kad jis su
pranta ir apie varstus, nes visi jėzuitai iš-

Dėdė 
susiraukė 
tartum aš būčiau labai netaktiškai pasiel
gęs ir prabilo:

—Nebaikauk, Gastonai, čia tavo baikos 
neturi vietos. Tas žmogus man patarna
vo geriau, negu artimiausias mano giminė, 
per tai aš noriu, kad jo pažiūros, jo persi-

šiuo sykiu a.š tapau galutinai sukriti- 
l uotas, veik nu-ileidžiau ir atsakiau:

—Labo: gerai, dėde, bet aš norėčiau ži
noti, ką judu darėte po pusryčių?

—Pirmiausia mudu lošėm kortomis, o 
paskui jis kalbėjo savo maldas, o aš skai
čiau mažą knygelę, kurią jis man atnešė ir 
turiu pripažinti, kad ta knygelė visai gerai 
parašyta.

—Dėdė skaitei taip vadinamą palai
mintą knygą? }

—Ir tai ir ne. greičiau, kad ne, nes tai 
buvo istorija iš misijų Centralinės Afrikos;-

ivo rūšies

Dėdė pašnabždomis atsakė:
—Aš... aš tikrai nežinau, gal būt, kad 

rytoj, bet tikrai nežinau.

Pa mano baika labai blogai užsibaigė. 
> dėdė lapo karštu jėzuito pasekėju.

ar mano dėde masonas, ar klerikalas, juk 
jokio skirtumo nėra, ar tai bus balta ke
puraite ar kepuraitė balta.

Bet štai l ame skirtumas; mano dėdė 
parašė testamentą, pavesdamas visą savo 
turtą jėzuitams. Aš netekau to turto, ku
lis pirmiau buvo man skiriamas.

Verte švenčioniškis.

AUSTRŲ IR BULGARŲ SUTARTIS.
Austrai. imperatoriaus Viliaus • pata

riamą sutiko atiduoti Senuosius Serbus bul
garam.-. Tad bulgarai gauna Timoko slėnį 
su miestais: Piratu. Vranja. Zaičaru ir Ne
gotinu, Nišavos sKmį su Nišo miestu ir že
mes lig Dunojaus su miestais: Kladovu, 
Kursumlija, Tožeravacu ir Kruševacu.



Kaip kunigai “r ojlį ’ 
ant žemes įsteigė?

Jėzuitai buvo biznio žmones ir vedė 
gana plačią prekybą tais produktais, ku
riuos gamino pueblų indijonai. Stambes
niuose pietų Amerikos centruose jie parda-

nigas klebonas ir vikaras (jaunesnysis). 
Kunigas buvo vienvaldis misijos tvarkymo 
dalykuose ir, kaip čia pasakius, finansų 
ministeris, turto valdytojas. Kunigas — 
klebonas, paprastai, nepažindavo guaranisų 
kalbos. Vikaras gi rūpinosi “dūšių gany
mu” ir todėl gerai pažinodavo vietos kal
bą. Abudu kunigu gyvendavo ne su indijo- 

bet tam tikrame atstume nuo so- 
Tarpe indijonų jie rodydavosi la- 

l jų bušneles veik niekuomet ne- 
Jeigu indiionas susirgdavo, kuni-

na i 
džiaus, 
bai retai 
įeidavo.

vinėjo tabaką, vaisius, popierą, verpalus, o- 
das, apautuvus, vašką ir ypatingąją Para
guayans arbatą, kuri pietų Amerikoj pava
duoja kavą. Ta arbata vadinasi mate. Tos 
arbatos pardavinėjime jėzuitai pralenkė vi
sus kitus biznierius.

Kadangi jėzuitai vedė taip plačią pre
kybą, tai nuo jų konkurencijos žymiai ken
tė svietiškieji ispanų biznieriai ir kolonis
tai. Tolydžio ta konkurencijos kova virto 
aštriausios neapykantos paveikslu. Tarpe 
vienų ir kitų prasidėjo varžytinės ant žūt
būt. Jėzuitus pradeda kaltinti, kad jie be 
mažiausios mielaširdystės išnaudoja ir var
gina indijonus. Biznieriai sakė, kad jėzui
tai gena indijonus už 100—200 mylių jieš- 
koti Paraguay’aus arbatos: esą laike tų ke
lionių daugybė indijonų miršta badu ir iš 
nuovargio.

Paprastieji dvasiškiai ii* jų vyriausy
bė taip-pat skersakiavo į jėzuitus. Vysku
pai pyko, kad jėzuitų gomurė nepasoti
nama, kad jie viską giemžia į savo kišenių, 
kad jie atsisako mokėti vyskupams dešim
tinę. Don Bernardino, Assunciono vysku
pas, kaltino jėzuitus, kad jie skelbia indijo
nams ne tikrąjį, bet falšyvą mokslą Kris
taus bažnyčios. Vyskupas kaltinęs jėzui
tus, kad jie sufalsifikavo net katekizmą, 
kad tik labiau prisitaikius prie raudon
odžiu, v

■Reikia paminėti, kad ir kitose šalyse 
jėzuitai elgdavosi panašiai. Taip, Chinijoje 
jie buvo sutikę pakeisti kryžiaus ženklą. 
Chiniečiai labai nemėgo kryžiaus. Jisai iš
rodė jiems negarbingos mirties įrankiu. 
Airijoj, daug anksčiau prieš jėzuitų atsi- 
i aduną, X-me amžyje įvesta krikščionybė 
tik po tam, kada airiams pavelyta slaptai 
garbinti jų senobiniai dievai.

Paraguay’aus svietiškoji valdžia taip- 
pat šnairavo į jėzuitus. Ypatingai nepati
ko Paraguay’aus vietininkams, kad jėzuitai 
užlaiko savo kolionijose kariumenę. Kara
liaus vietininkai nuolatos skusdavo jėzui
tus valdžiai, bet nedaug tepešdavo, 
kadangi jėzuitai visuomet turėdavo kara
liaus dvare uolių užtarėjų ir pakalikų. Vie
ną kartą tarpe svietiškosios ispanų val
džios ir jėzuitų kilo tikra karė, kurią lai
mėjo jėzuitų kariumenė. Laike tos karės 
jėzuitų kariumenė siekė 12,000.

Vieną kartą, iš priežasties nepasibai

gas neidavo į namus. Ligonį atnešdavo 
tam tikron vieton, netoli klebonijos. Kuni
gą nunešdavo ant nešyklų.

Užtat bažnyčioje, laike pamaldų, kuni
gai rodydavosi pusiau laukiniams žmo
nėms visame puikume bažnytinių rūbų ir 
ceremonijų. Tarpe smilkalų dūmų, grojant 
vargonams, išpuoštuose auksu drabužiuose, 
kunigas išrodė lyg ir ne žemes sutvėrimas, 
lyg ir paties dievo pasiuntinys. Tas viskas

to žiūrėti į kunigą, kaipo į viršgamtišką 
esybę.

Jėzuitai mokėdavo, kaip geriausia pa
darius biznį. Misijų bažnyčios būdavo ne- 
apsokamai išpuoštos—visur žibėjo auksas 
ir sidabras; sienos puošė mozaika ii' teplio
rių paveikslai. Altoriai išrodė didžiausių 
brangenybių krovinys.

Tas viskas buvo daroma tuo tikslu, kad 
pavergus tūkstančius indijonų, kad užbovi- 
nus juos ii’ prilenkus prieš dvi ypatas, du 
kunigu.

(Toliaus bus).

{ SVEČIUS. 
(Žiemos paveikslas), 

skrenda viesulą

Aplink nykuma—tyla, 
Tik varpelis: din-din-din 
Skamba tolimais aidais.

Verkia, gi r g

Kyšo sruogom didelėm, 
Tarsi, kalnuotais ledais.
Žirgas prunkšdamas šuoliu 
Nei sparnuotas erelis, 
Suka špiegą rateliu,

Ar tai būtų lyguma.
Kaipgi puiku ir smagu,

Apsidengusių sniegu! 
Kur viršūnės pušynų 
Liula papuoštos šarma. 
Viduje ir ties mišku

ANGLIJOS VALDŽIOS 
ŽIAURUMAI.

Anglijoj yra susitvėrus 
moterų draugystė, kuri pir
miau smarkiai kovojo prieš 
įvedimą įstatymo priversti
no kareiviavimo. Tos drau
gystės sekreto re tapo pa
traukta teisman ir 26 d. va
sario Londone atsibuvo teis
mas. Sekretorę kaltino už 
skleidimą literatūros, kurioj 
varoma agitacija, kad vyrai 
nesi rašytų į kariumenę. Pu-' 
blikos prisirinko pilna teis
mo svetainė, daugiausiai 
buvo moterų, užtariančių 
kaltinamąją. Kada teismas 
išnešė nuosprendį, pasmer
kiantį sekretorę ant 6 mėne
siu i kalčiima.tai susirinkusi 
publika pradėjo protestuoti, 
dauguma moterų ėmė verk
ti. Ant gatvės, palei teismo 
namą, irgi buvo panašios 
scenos.

Reikia-pažymėti, kada se
kretorę užklausė, ar turi ap
ginė ją, tuomet ji atsakė:

—Mano apgynėjas — Die
vas, kuris suteikė žmonėms 
prisakymą: neužmušk! Aš 
labai džiaugiuos, kad man 
pavyko sulaikyti šimtus vy
rų nuo to baisaus darbo, 1 
kaip užmušėjystė ir aš kas' 
vakaras meldžiuos, ačiuoda 
ma Dievui, kad jis paveliji 
man ir jiems tą darbą va 
ryti ir ant toliaus”.

Moteris yra labai tikint’ 
i)' net tūlas kunigas prašė 
teismo, kad susimylėtų ant 
jos, kaipo labai dievobai
mingos moteries,
mas į tai nepaisė. Nepaisė 
ir jos apgynėjo dievo. Pa
sirodo, kad ir dievas mažą 
rolę gali lošti?

gal maža dalelė pasilieka 
senmergėmis arba senber
niais ir iš priežasties spor
tiškumo, bet daugumą pri
verčia pasilikti senberniais 
ir senmergėmis šis netikęs 
surėdymas. Vaikinas, su
laukęs 25 ar 27 metų ! am
žiaus, norėtų apsivesti, bet 
jis uždirba į savaitę 9 ar 10 
dolerių ir pradeda galvoti, 
ar galės su šeimyna pragy
venti. Suprantama, jeigu 
jis sveikai apsvarsto, tai 
prieina prie išvedimo, kad 
tiek uždirbdamas jokiu bū
du negalės pragyventi. Tuo 
tarpu p ra deda laukti geres
nių laikų, geresnių -uždar
bių ii* belaukdamas nepasi- 
junta, kai]) atsiduria sen-
bernių surašė

Protinga mergina taipgi 
apsvarsto, ar ji galės lai
mingai gyventi ištekėjus už 
vyro, kuomet jis uždirbs 9- 
a>? 10 dolerių į savaitę.

Man rodos, senmergystės 
ir senbernystės priežastįs 
ne sportavime, bet šiame ne
tikusiame surėdyme. Da
bartinis kapitalistiškas su
rėdymas netik neduoda jau
nuomenei sutverti šeimyniš
ką gyvenimą, bet ii’ sutvertą 
sugriauna.

Senmergė.

CHICAGO, ILL. 
Darbininkės streiką laimėjo.

Jau buvo “Laisvėj” rašy-

Bet teis-

spaustas penkių savaičių 
kūdikis.

Tai matot, kokie girtuok
lystės vaisiai.

“L.” Reporteris.

buvo pasakyta, kad 8-tos 
sekr. A. Pušyniutė, 
būti: K. Yasinskiūtė, 
Park St., Lawrence,

RUMFORD, ME.
ir 20 d. vasario buvo 

vakarai,
19 

pasilinksminimų 
kuriuos parengė Lietuvos 
Dukterų draugystė. Sulošta 
drama “Lizdas Naminio 
Liūto”. Sulošta silpnai. Bu
vo įvairių pamarginimų. 
Per abudu vakaru draugys
tė turėjo pelno apie 15 dol. 
Prisirašė 12 naujų narių. 
Reikia pažymėti, kad pasta
ruoju laiku mūsų mies
te akto rili priviso, kaip gry
bų po lietaus, bet kad jie 
scenoj pasižymėtų, tai tų 
baikų nepadaro.

Karklo Lapelis.

Draugės, už poros mėne
sių gausime jau iš spaudom 
knygą “Kūdikių priežiūra”. 
Todėl dabar dirbkime, kiek 
galint, kad turėtume kuom 
už spaudą apmokėti, nes ta 
knyga mums daug lėšuoja, 

mūsų iždas neperdidelis.
K. Petrikienė.

O

PHILADELPHIA, PA.
L. M. P. S. 11 kuopa 26 d. 

vasario buvo surengusi va» 
karienę. žmonių susirinko 
nemažas būrelis. L. S. S. 1 
kuopos choras labai puikiai 
sudainavo kelintą dainelių. 
Draugės P. Sirutienė ir N. 
S tąsiu 1 e vi č i e nė sudainavo 
solo. Jaunimas šoko ir žai
dė visokius lietuviškus žais-

• I I * CVietos lietuviai nesnau
džia, bet darbuojasi, kiek iš
galėdami. Tankiai surengia

kitokias pramogas. Dabar 
Lietuvos Dukterį! ir Sūnų 
draugyste ir L. S. S. 168 
kuopa susivieniję rengia la
vinimosi vakarėlius bei dis- 
t u sija s, kurios būna kas ne- 
hėMienio vakaras. Tvarka 
veda tam tikra komisija, o

nes. Tik gaila, kad į tas dis-
t;i, kad Steinberg ir Sofkin kusijas labai mažai lankosi 
firmos darbininkės išėjo į moterų. Merginos veik vi- 
streiką ir firma dėjo visas,sos lankosi, išskiriant kelių

Gražiai pasilinksminę visi 
grįžo namo, išsinešdami pui
kų vakarėlio įspūdį. Pagir
tina, kad moteris rengia va
karėlius be svaiginančių gė
rynių.

Philadelphiečiai 
dauginus tokių 
nuo L. M. P. S.

laukia 
vakarėliu

Birutė.

giančių skundų, Madrido valdžia nutarė 
padaryti reviziją jėzuitų kolionijose, bet 
ačiū intrygoms ii* pažintims, revizoriais bu
vo paskirta prielankus jėzuitams žmonės, 
kurie pasakė, kad nieko blogo Paraguay’• 
aus kolionijose nesurado.

Kad indijonai negalėti] susisiekti su 
apšviestesniais ispanais, jėzuitai rūpinosi, 
kad jie nepramoktų ispanų kalbos. Todėl 
tai kolionijose vartodavo tik vietos indijonų 
kalbą. Kuomet Ispanijos, karalius Filipas 
V išleido dekretą, kad indijonai turi moky
tis ispanų kalbos, tai jėzuitai nutarė nepil
dyti karaliaus įsakymo: esą, indijonams 
paliepimus gali duoti ne kas kitas, o tik 
jie, jėzuitai, kurie turi vyriausią valdžią. 
Karaliaus autoritetas stovįs žemiau.

Jėzuitų viešpatavimui atėjo galas tuo
met, kuomet 1750 metais dalis Paraguay’- 
aus perėjo iš Ispanijos savasties Portugali
jos savastin. Portugalų valdžia tuojaus lie
pė jėzuitams išsinešdinti iš 7 sodybų, kurios 
buvo Paraguay’u j. 1768 metais, kuomet vi
soj Europoje prasidėjo laisvesni laikai ir 
visuomenė buvo baisiai įpykusi ant jėzuitų, 
Ispanijos karalius Karolius III, sūnus Fili- 
po V, pasirašė po dekretu, kuriuo jėzuitai 
buvo išvaromi iš Paraguay’aus, Rio de la 
Plata ir Tukuman.

Merkynės Vaidyla

dijoje, tur- 
račiaus.ne-

Išgirdęs apie panašius atsitikimus, žmogus 
atsimeni didįjį 1857 metų maištą, kada an
glų viešpatavimas Indijoje kątik nepasibai
gė. Tiktai nežmoniškomis pastangomis te
gavo anglai viršų. Bet anasai maištas ir 
jo malšinimas yra daug ko pamokinęs ang
lus. Todėl Anglija dabar yra daug geriau 
pi'isirengusi sutikti antrą tokį atsitikimą.

lių. kuriais galės nusiųsti kareivių visur, 
kur tik maišto riaušių pasirodys. Beto, ten 
yra daug kliūčių, dėl kurių indams sunku 
bus
mas.
riuos turi ten anglų valdžia. Įvairioms In
dijos tautoms trūksta bendrų tautinių ir ti
kybinių sąsagų, kurios trauktų visus vienan 
vidurin. Nėra čia taipgi gana įtakaus žmo
gau0, apie kurį galėtų rinkties šen bei ten 
sukilstančių kraštų vyrai. Bet vis gali į- 
vykti ir didi pasiliuosuojamoji Indijos ko
va. o tada gal Indija ir nusikratys svetimą 
\ aidžią. Juk nerimasčiavimai ten niekuo
met nesiliaudavo, o vyri! pasiruošiusių pa
dėti gyvybę už tėvynės laisvę, taip-pat nie
kada ; netrūko. Ir dabai* indams patogiau
sias laikas nusikratyti svetimą valdžią, nes

įvykinti visuotinas ir klotingas sukili-
Nera ginklų šalyje, negu tik tie, ku-

fanatikių, ir ima viešą daly- 
vnmą. Jeigu fanatikėm pa
sakai, kad ateitų į susirinki
mą, tai tuojaus gauni atsa-. 
Rymą: “O ką ten nuėjus iš-' 
girsi? Juk ten susieina vi- 

SUFRAGISČIŲ LAIMĖ- 'darbo sąlygas, kurias jos pi tie, kurie Lietuvoj kiau- 
( JIMAS. [bLlV0 pirmiau iškovojusios,[les ganė?” Na, ar neprotin-

Kaip žinoma, pereitą me- J.et pastaruoju laiku firma!gas atsakymas? Mat, jos| 
tų rinkimuose New Yorko:iš iu atėmė. Dabar vėl dirbsimu kiauliaganiais nenori su-

pastangas, kad tik streiką 
sulaužius. Bet veltui, pas 
darbininkes buvo vienybė ir 
jos firmą privertė išpildyti 
pas t a tv tu s r e i k ai a v i mu s.

7) valandų į savaitę ir busi 
cikelta mokestis ant 10 nuo- i ponais”, kurie visuomet

klausi-' 
mote-!

Žemesnė T'-, palatos komisi
ja, peržiūrėdama pataisymą 
prie konstitucijos, kad New

ta moterims lygios su vyrai*

sprendė vėl tą klausimą į

la mentus vėl nutars paleisti 
moterims lygias su vyrais

Tokius apsireiškimus rei- 
a priskaitvti prie ddelio

moterii laimėjimo.

K A M E S E N M E RG Y STĖ S 
IR SENBERNYSTES 

PRIEŽASTIS?

mcių. taipgi pripažinta 
linu komitetas, kuris susi- 
:s iš dviejų unijos atstovų

Botkin Co. ir Her-
s e D re

Linksmoji Onyte.

JOS L. M. P.
KUOPOS.M. Lukeš

Kiniono W hite field, Ill., susitvėrė L. M. P..
Workers Union” 60 S. A. 16-ta kuopa. Reikia
, t. y., šaka “Interna- t-kėtis, kad pastaroji kuopa ( 

Čionai Ladies Garment Wor-' smarkiai darbuosis tarpe) 
kers Union”. [vietos moterų, nes Spring-

Pradžia organizacijos yra fielde, rodos, randasi daug

ateity pasekmė 
resnos. Šiose . dirbtuvėse

naudojamos, per tai ir orga- 
n i zac i j a n e i š v e n gi am a. Jei
gu nebus organizacijos, tai 
ir darbininkės nuo išnaudo
jimo negalės apsiginti. Rei
kia atsiminti, kad vieninte
lis darbi niūkių Įrankis apsi
trynimui nuo išnaudojimo— 
tai organizacija.

“L.” Reporteris.

susipratusių moterų, kurios, 
be abejonės, ją rems.

Susienšimų sekretorė iš
rinkta M. Lukošiene, 1720 E. 
Mathenv Ave., Springfield, 
III.

17-ta kuopa susitvėrė 
Detroit, Mich., kur kuopos 
narės turės taipgi daug 
darbo atlikti tarpe vietos 
moterų. Kuopos sekretorė

St., Detroit, Mich
' 'f

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi hnperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visą moteriškų ligą ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

319 Walnut SL.NEW AR, N.J.
3052 

T.-letonas 4085 Market

lieto u.’ unijos muzikantų.

šiuomi pranešam visoms draugi
joms ii' visai Lietuvių visuomenei, 
L.d BKOOKLVNO LIETUVIŲ MU- 
ZIKAN I Ų I N1JA sutaiso kuogra- 

j ž.i.u. į b< na ir orkestrą už prieina- 
ill kaina del teatrų, koncertų, 

. l .-.bų, piknikų, veselijų ir dėl šiaip- 
l'jisiliiik.-minimij. taigi visos litvU- 

| vių ilra u gijos ir šaip visi rengėjai 
irių pasilinksminimų, kuriems tik 
kalingi muzikantai, visuomet ma- 
.kite kreiptis į L. M. l’nijos ofisą 
N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y-

ehr tiilniaiiiau iflttuiripal ffiuskal 
Vvutrrtjur llnunt

Of BROOCLYM. N. t
r t» H C<A> /)«*«'

Mr----  ------ ----- -

savo misijas ir kaip jie tvarkė indijonų gy
venimą. Įsitėmykite, kad tie Kristaus ka
riautojai, jėzuitai, turėjo liuosą valią elg- 
ties, kaip norėdami. Vadinasi, jų įsteigto
ji tvarka yra pavyzdžiu, kaip kunigai tvar
kytų žmonių gyvenimą, jeigu jie turėtų 
pilną valią.

Tai kokis gi buvo tasai krikščionių ide
alas, kokis gi buvo tasai “rojus ant že
mės?”

Jėzuitai turėjo reikalą su tautelėm,' 
sveikom fyziškai ir nesuterštom egoistiš
kais siekiniais. Patįs jėzuitai ir rodė didelį 
pasiaukavimą tuo žvilgsniu, jog jie atsisa
kydavo nuo visokių ypatiškų patogumų ir 
gerumų. Geriausius metus savo amžiaus 
jėzuitas praleisdavo tarpe laukinių žmonių.

Kiekvienoj misijoj (pueblo) buvo ku-
r

nustoti! ir savo Įtakos pasaulyje; tai būtų 
didžiausias smūgis. Kad to išvengus, Ang
lija, nedaug tegalvodama, pametusi savo 
sąjungininkus Europoje, stengtųsi visomis 
jiegomis išlaikyti savo valdymą Indijoje.

JAPONIJA KURSTO INDŲ SUKILIMĄ.
“Frankfurter Zeitung” skelbia:
Pasitikimiausiose vietose esu patyręs, 

jog jau ilgą laiką japonų pasiųsti agentai 
vykina Indijoje revoliucijos darbą. Paskli
dusioj! žinia, jog japonų ministerių taryba, 
rūpinasi padėjimu Indijoj, pakėlė didžią 
nerimą anglų valdžios srityse.

gystės ir senbernystės prie
žastįs”. Autorė to straips-.

“Reikia sunkiai atsidusti, 
kad tiek daug randasi sen
mergių ir senbernių”.. Pas
kui autore nurodo, būk tai 
priežastimi senmergystės ir 
senbernystės esąs sportišku
mas. Kad reikia sunkiai 
atsidusti, tai ir aš pilnai su 
tuo sutinku. Bet sakyti, 
kad priežastįs yra tik spor
tiškumas ir rinkimasis ne 
pagal savęs y patas, tai jau 
reikia arba su teisybe apsi
lenkti arba nesuprasti šian
dieninio! surėdymo. .Teisybė,

K. Petrikienė.
GRAND RAPIDS, MICH.

10 d. vasario tūloj lietu
vių šeimynoj štai kas atsiti
ko: J. K. moteris mėgsta 
išsigerti. Minėtoj dienoj vy
ras išėjo į darbą, o pas ją

\o rudžio, degtinės ir pra-f 
dėjo puotauti. Puota tęsėsi 
gana ilgai. Kada vakare 
vyras parėjo iš darbo, tai 
savo stuboj rado didžiausią 
betvarkę: pečius užgesęs, 
stalas buteliais apkrautas, o 
jo žmona girta guli lovoj, o 
apačioj jos negyvas pri-

L.M.P.S.A. REIKALUOSE
Draugės, siunčiant į L. AI

<nrrntxr m (ood uptil
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Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimu®, 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
kx ipiame at yda, kad nuo muzikantę 
r< ikalautumėt I.. M. Unijos korti), 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 

;.vo pilnam nariui. Kurie muzikan* 
.a: neturi viršmintos kortos—tie mu
zikantai tie unijistai. ViržminėtOt- 
kortos >’a iSdudamos kas trjs mėne
siai naujos, tod'l samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei- 
- ingos. Mes ta padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų* 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikam 

i l’nijos, bet pasivadina unijistai# 
i urajina po vardu L. M. U.

Liet. Mu'ikantų Unijos praktiko* 
i be> repeticijos būna kiekvieną sere- 
' dos vakarų po N73 Grand Street* 
■ Brooklyn, N. Y.

tinai turi išpirkti “M. O.” iž
dininkės vardu: Miss J. Be
nes, 1780 St. John’s PL,1 
Brooklyn, N. Y., nes kitaip 
męs turėsime daug vargo ir 
nesmagumų.

Centro Sekretorė
K. Petrikienė.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba che* 

rams, III sąsiuviny®.
Knygutė 25c.

Telpa Mos dainos: 1) Gaude* 
amus; 2) Darbininkų Marselio* 
te; 3) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6) Dega 
ugnį. Chorams atiduodama 80 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
895 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.
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. SCRANTON, PA.
“Laisvės” N15 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija, 
kurioj išsyk korespondentas 
Kuopietis sako, kad L. S. S.
2 kuopos šiais metais veiki
mas esąs apmiręs; pereitais 
metais kuopa smarkiau vei
kus.

Perskaičius tą Kuopi eč i o 
korespondenciją, ne vienas 
nusistebėjo, kad jis taip 
greitai subruzdo kuopą nu
peikti už neveiklumą. Bet 
aš norėčiau paklausti, kaip 
seniai šie metai užstojo ir 
ką galima buvo taip daug 
nuveikti ?

Toliaus Kuopietis sako, 
kad socialistai tik Knygyne 
daugiausiai veikia, o savo 
kuopoj visai mažai ir pridu
ria, kad kuopa labai silpnai 
finansiškai stovi.

Kad kuopa finansiškai 
silpnai stovi, tai tas, išdalies 
teisybė, tik labai gaila, kad

paliudyti kitų miestų para- 
pijonai, kurie jau turėjo by
linėtis po teismus' už atgavi
ma savo turto nuo airiu 
vyskupo, bet negalėjo. To
dėl, jeigu jau mūsų parapi- 
jonai mano įsigyti savo baž
nyčią, tai turėtų pagalvoti, 
kam ją užrašyti, kad paskui 
nereikėtų gailėtis sukrauto 
savo turto, kuomet juomi ki
ti naudosis. Juk neprigul- 
mingieji kunigai visas pa-

ir Rymo-katalikų kunigai ir 
dievas (jeigu jis girdi?) ga
li išklausyti maldas, kaip 
vieno, taip ir kito. Su 
prigulmingais kunigais 
galima sugyventi, nes 
neturi jokios valios ant
apijus turto, bet Rymo-ka

talikų parapijose neturi va
lios ant savo turto patys to 
turto savininkai.

ne-

jie 
pa-

čių nupuolimo kuopos finan
siškai. Juk kuopa turi gana 
daug narių ir veik visi na
riai užsimoka mėnesines, tai 
kurgi tuomet pinigai?

Pagaliaus, to dar neužte
ko: mūsų kunigėlis pradėjo 
pliaukšti ant socialistų viso
kias nesąmones, surinko vi
sus bjauriausius darbus ir 
šaukė, kad tai socialistu esą 
darbai. Prie kunigėlio pri
sidėjo ir kiti didvyriai ir 
svetainėj pasidarė tikra ma- 
lienė: vieni šaukia apie ko
kią tai bobą, kiti kojomis 
trypia, treti vėl rėkia ir tt.

gęs, tai sunku pasakyti, bet 
mūsų didvyriai apsižiūrėjo, 
kad jau svetainėj žmonių 
nėra, tai nuėjo į bažnyčią 
pasimelsti.

Tokiu būdu katalikai šias 
diskusijas “laimėjo” ir gali 
tuomi “pasididžiuoti”; kad 
jose socialistai nedalyvavo.

Socialistų koncertas pavy
ko labai puikiai; žmonių bu
vo apie 300.

A. Pratašius.

PHILADELPHIA, PA.
Ant kampo Salmon ir Le

high Ave. drg. V. Jakštys į- 
gijo krutančių paveikslu te
atrą Hippodrome. Toje vie-

NORWOOD. MASS.
Katalikų “laimėjimas”.
Socialistai nuolatos kata-; rodėsi. Dabar gi, matyties, 

likus užkviečia į viešas dis-1 reikalai virsta gerojon pu- 
kusijas, bet katalikai nešto-! • ėn. Publikos lankosi vis

kus ir užsipuola ant manęs 
už užrašinėjimą laikraščių. 
Suprantama, turėjau jo no
rą išpildyti ir paliauti užra
šinė jęs.

Jeigu aš būčiau užrašinė- 
jęs “Ateitį”, tai ir p. Vait
kus, buvęs L. S. S. kuopos 
narys, nebūtų ant manęs už- 
sipuolęs, bet dabar užrašinė
jau “Laisvę”, “Kovą”, “Ke
leivį” ir “Šakę”, tai kaipo 
buvusiam socialistui, kuris 
pats pirmiau gyrė tuos lai
kraščius, labai nepatiko, per 
tai ir užsipuolė. Nejaugi p. 
Vaitkus tuose laikraščiuose 
mato tiek pavojaus, kad už
draudė man net užrašinėti?

Kl. Navickas.

Kristaus įpėdinis ir jo mo
kiniai susirinkimuose svars
to, kaip padarius, kad pla? 
čios minios neišgirstų jų 
žodžių. Jau čia ištikro ne
malonus apsireiškimai.

Pagalinus, nėra ko per
daug ir stebėtis. Mat, P. 
Pr-nis per kiauras dienas 
slankioja pakampėmis ir 
renka pamokslams medegą, 
tokiu būdu ir bijo, kad pla
tesnės minios neišgirstų, ką 
jis pakampėmis surankiojo, 
o kunigėlis, pagal savo kur
pali apdirbęs, davatkoms

(Toliaus bus).
K u n. Dūdos švogeris.

NEWARK, N. J.
Parapijos susirinkimas ir 

sorkes
Bet žmonės jau nesiskubi

na prisidėti prie parapijos 
ir prigelbėti statyti naują 
bažnyčią. Daugelis sako,

ni ą kunigas Staknevičius 
“pastatė”*.

Tuomet kunigėlis pamatė,

MT. CARMEL, PA.

“Ka dievas nubausti nori, 
tai pirmiausiai protą at
ima”. Tą patarlę galima pri
taikyti ir prie mūsų lietu-
viu.

21 d. vasario angliakasių 
unija sušaukė savo narius, 
kad delegatai, sugrįžę iš an- 
gliakasyklų konvencijos, ku
ri buvo Indianapoly, galėtų 
išduoti raportą. Kada pub-

kų ir lietuvių. Išsykio rodė- j neužsiganėdina jo tvarka irikka’ susirinko, tai pirminin- 
si, kad drg. V. Jakščiui ne-1 neužsitiki esančiu komitetu, i lots pranešė, kad lietuvių at- 
kaip seksis, bet tai tik taip; nes “trustisai” buvo tie pa- j stovas išvažiavo į New Yur

ko r dabai’ eina tarybos

Kuopietis sako, kad Kny- ja, o jeigu ir ateina, tai dau-; daugiau ir ji užsiganėdina i mite tą permainyti. 
rnas dabar veikli drau- Lum nieko nežino, kaip tik;paveikslu turimu. Įžanga atėjo j parapijos n

nevičium vedė pinigų at- tarpe darbdavių ii’ unijos 
skaitąs, tai sumanė jau ko- atstovų, per tai lietuvių kal- 

Ir štai, botojo nėra. Yra. kalbėtojai

Aly Jai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBEH 

MJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Pur rtiŪKij banką gallt-u pagelbėti savo giminėm* b»< r* 

U x ‘n ink m n uiimtOBe vietos® vokiečiais. Męs turim*

SI TARTJ SU VOKIETIJOS KANKA

Beribi*, todčl gailine p»-i>iųBti pinigu* { tas data* aia 
«00 markiu (api* 625 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOM 
ŽIŪRA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau into-madlc kreipkite* 
<a| ar rašykit* laišku pai

V«M»*

HRJB

FP»t1t

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Rank Building 

xh 1 Third Ave., cor. 7th St.. Nev, York Citv

gynas dabar veikli drau 
gija, bet kas tame 
Knygyne daugiausiai vei
kia? Ar tik ne socialistai? 
Kas Knygyno sutvėrimu 
daugiausiai rūpinosi, ar tik 
ne socialistai? O juk su
tverus ir tiek energijos pa
dėjus negalima apleisti Kny
gyną, kad paskui juomi kiti 
valdytų. Teisybė, čia gali 
pasakyti, kad prie Knygyno 
sutvėrimo nemažai pasidar
bavo miręs J. š. Būrelis. 
Taip, bet keno pradžia buvo 
ir kas dabar daugiausiai 
dirba? Kas daugiausiai 
prakalbų surengė, kas dau
giausiai veikalų perstatė, ar 
ne socialistai?

tik 5 centai.
Drg. V. Jakštys žinomas 

visoj Philadelphijoj, kaipo 
visuomenės veikėjas ir todėl 
vertas parėmimo.

ATSINAUJINO SOCIALI
STŲ KUOPA.

Gana stebėtinu būdu tapo

Į Amsterdam, N. Y.
27 d. vasario buvo Sche-

sirinkimą, kuris buvo sau
sio mėnesy ir pranešė, kad 
senasi:- komitetas jau atši

suoki turėsią už tuos parapi

išduoti ir raportus iš mine
r's konvencijos. Didžiuma

si ir savo darbe turi pasise
kimus, tai visai bereikalin
gai Kuopietis užmeti nėja, 
būk mūsų ku pa apmirus, o

Man rodosi, kad ir mūsų 
kuopa daugiau nuveikia, ne
gu visos kitos kuopos, ku
rios randasi šioj apielinkėj.

BINGHAMTON, N. Y. 
Pa ra pi jon ų nesu tikim a i. 
Lankydamasis kun. Van

trypti. Bet štai ir jie sugal
vojo socialistams atkeršyti. 
Atspausdino pranešimus, 
kad rengia viešas diskusijas, 
kurios bus pobažnytinėj sve
tainėj ir diskusuos klausi
mą: “Kas geriau rūpinasi 
apšvietus reikalais—socialis
tai ar katalikai?”

Na, ar tai ne drąsumas 
mūsų katalikų rengti viešas 
diskusijas ir paimti tokią
temą? Gal daugelis nusiste- j neetady, N. Y., prakalbos, 
bes ir pasakys: “Na, po 
šimts pypkių, kaip į socialis
tų parengtas diskusijas bijo 
stoti, bet savas rengia ir dar 
kviečia socialistus!”

Nenusigąskite, štai sekre
tas, kuris privertė katalikus 
panašiai pasielgti. Katali
kai sužinojo, kad socialistų 
kuopa ant 13 d. vasario ren
gia koncertą, per tai sugal-

draugija. Kalbėtojum buvo

kalbas, svetainės kampe bu-

riame dalyvavo keli atvykę

jau ant vietos atnaujinta 
Amsterdamo kuopa, išrink
ta valdyba ir sumokėta duo

namo, ir

rapijonai atsiliepė:
“Tai kam mums už 

balsuoti, jeigu tu pats 
i inkai?”

Kada išrinko komitetą, C 7 

tai parapijonai pastebi, kad 
dar ne visas komitetas, nes 
nėra kontrolės komisijos, 
kuri turėtų kontroliuoti visą 
komiteto veikimą, knygas, 
atskaitas, pinigus ir patį ku
nigėlį. Mūsų kunigėlis tuo
mi labai įsižeidė ir pasakė: 
“Aš nenoriu, kad purvini 
kiaulės landžiotų po mano 
kambarius” ir pridūrė, kad 
jam tokie žmonės smirda, 
kada pro juos reikia praeiti.

Nepaisant į tai, kad kuni
gėliui tokia komisija smir-

jų os

būtų išduotas raportas. Ka
da lenkų delegatas pradėjo 
kalbėti, tai tūli lietuviai ėmė 
visokiais balsais šaukti: vie
ni rėkė, kad lietuviškai kal
bėtų, kiti vartojo bjauriau
sius lenkiškoj kalboj žo
džius, treti vėl savus šposus

girnas?
Ar tai galima tokius pa

vadinti civilizuotam žmonė-

LEAD, SOUTH DAKOTA.
Iš Lead, South Dakota, 

mums praneša:
Čia tapo suareštuotas

Stasvs Yč‘'s, Dūmos atstovo

jų viešose diskusijose. .
Kad nepasilikti

Laimingos kloties alsi g; ii-
kataliku vinusiai kuopai.

ren-
MONTELLO, MASS.

Kelintas metu atgal vieto i. < J:e minėtą temą atidėtų ant;
gas iš Utica, N. Y., pradėjo [kitos dienos, nes dabar so- (socialistų kuopa sutvėrė 
raginti mūsų parapijomis,'cialistų parengtas koncer- vaikų draugijėlę “Žiburėlį”, 
kad jie pirktą parapijos lotą'tas ir tose diskusijose negali Kuopa vaikų draugijėlę val
dei statymo bažnyčios užra- j 
šytų vyskūpui, nes dabar y-

rėmė ją

rašyti, dainuoti ir tt. Kuo-

nominuoti, 
neapsiėmė, 
purvinom

Lais, nieko nepalikdamas 
•ūmi i, kurio neapkentė, 
ruoni tarpu Stasys susirū-

mi nešti rengėjams laišką
Kada nuėjom j pobažnytinę! met ta draugijėlė buvo su- 
svetainę, tai publikos buvo' stiprėjąs, tai ją pavedė val- 
apie 10 asmenų ir mitingas dyti Tautiško Namo draugi-

lai nei vienas
Mat, nenorėjo
kiaulėm ir smirdančiais pa- 
idaryti. Kadangi kandida

te nebuvo, tai rinkimai ati
dėta iki kito vakaro.

Toliaus P. Pr-nis užklau
sia, kas reikia daryti su to
kiais parapijonais, kurie iš
ėję iš bažnyčios, apie kūni

menes. Buvo matyties pami
šimo ženklai. Jo draugai

araštuotas ir pasodintas Į 
kalėjimą. Atsitiko taip: ry
te, 21 d. vasario, vienas gro-

tiems,

vem laišką ir pirmininkas

komiteto nariu, iš kuriu vie- 
nas, rodos, šiuo laiku jau nei 
prie parapijos nepriklauso. 
Tokiu būdu norint užrašyti 
lotą vyskupui, reikalinga,
kad tie keturi žmonės pasi-: pranešė publikai, tai ji pra- 
rašytų. Du jų sutinka pasi-[dėjo džiaugtis, kad socialis- 
rašyti, o kiti du priešinasi tų jau riebus. Diskusijų te- 
pavedimui lietuvių turto ai- '.mos nepermainė, bet tu o j aus 
rių vyskupui. [pradėjo diskusuoti. Pir-

do ir remia visos tos kuopos 
ir draugijos, kurios priklau
so prie Tautiško Namo. Da
bar vaikus mokina M. Pet
rauskas dainuoti.

22 d. vasario buvo pirmas

pasako vių savo arkliui, katras sto
vėjo pakinkytas prie jo

Ujo, kad apie tai bedieviai 
ueiširirstu. Mat, kaip Kris- 
taus įpėdinis, tai už savo 
pliauškimus turėjo daug ne
smagumų ir vos tik teisman 
liko nepatrauktas. Kunige-

sikvietė neprigulmingą ku-1pasakoti, kad katalikiški lai- 
nigą Mickevičių iš Scranton,' ki ančiai ir šventųjų gyveni- 
Pa., kad tas išaiškintų žmo-[mai, tai esanti geriausia ap- 
nėms, jog neverta savo tau-'svietą. Kas skaitys katali- 
tą užrašyti airių vyskūpui, Juškus laikraščius, šventųjų 
bet geriau statyti neprigul-'gyvenimus ir lankys bažny- 
mingą 1(autiškai-katalikišką čia, tas bus šviesiausias 

žmogus. Paskui pradėjo 
nu- plūsti “Laisvę”,“Kovą” “Ke- 

rodinėjo, kaip airių vyskū- leivį” ir kitus laikraščiu 
pai pavergia lietuvių bažny- nurodinėti, 
čias ir jų turtą, ant kurio.tuos laikraščius žmogus ne- 
žmonės nebeturi jokios va- gali apsišviesti. Pradėjo 
lios ir net netinkamo kuni- nurodinėti, kad socialistai 
go negali prašalinti. Bet j negali žmonių apšviesti, sta- 
“tikrieji” parapijonai tuomi [ lydami scenoj tokius veika- 
neužsiganėdino, pradėjo lūs, kaip kad So. Bostono 
Mickevičiui statyti klausi-Į socialistai pastatė “Jėzuito 
mus ir niekinti, kad jis ne- • Sąžinė” ir tt. Mat, katali- 
pažįstąs teisių. Mat, jie kai geriau apšviečia publiką 
mano, jog Mickevičius nori \ statydami scenoj “veikalą” 
suardyti jiems parapiją. O “Laisviečių kraustymąsi į 
ištikro, ką Mickevičius paša- Brooklyną”.

Koncerte vaikais vadovavo 
1'4. Petrauskas. Reikia pa
sakyti, kad koncertas labai

grosernės; arklys perkando 
bulvę pusiau ir viena pusė 
nukrito ant žemės. St 
čas, būdamas alkanas, 
šąli eidamas pasiėmė 
pusę bulvės ir suvalgė, 
tėm.yję žmonės, pranešė po-

na i užganėdinta.O iems žmonėms iš
likimą. Ranki] pa

Po rūbsiūvių streiko mū- 
miei te didelių permainų

bažnyčiąS Kunigas Mic 
kevičius gana gerai

pirmininkauti. Pro-

s ir
kad skaitant.

klausti

Antras pirmininko

girnas, tai uždraudimas sve
tainėj darbininkiškus laik
raščius užrašinėti. Svetai
nėj tvarkos prižiūrėtoju bu
vo H. Stankus. Prieš kon
certą aš paprašiau, kad H. 
Stankus pavelytų man užra
šinėti laikraščius. Stankus 
pavėlino. Bet štai, pradėjus 
užrašinėti, atbėga p.A. Vait-

juokingesnio, kaip panašų
cial order” firmų sutiko 
duoti darbininkams 8 vai.

mai? Ir svarbiausia, kad 
tokius įnešimus daro P. Pr- 
nis, kuris save vadina išmin
tingu žmogumi, parapijom] 
lyderiu ir už visus parapijo
mis daugiau suprantančiu.

Pasirodo, kad mūsų para
pijos šulai ir kunigėlis visai 
msibankrūtiję tikėjime. Juk 
ir šventrašty pasakyta, kad 
Kristus liepė savo moki
niams eiti į minias ir skelb
ti jo žodžius.

ant 10 nuošimčių. Daugu
ma kitų firmų visai nepada
rė permainų, nes pas darbi
ninkus nebuvo vienybės.

10 d. vasario buvo viešas 
susirinkimas rūbsiuvių, ku
riame dalyvavo apie 4,000 
žmonių. Kalbėjo S. Hill
man ir kiti vietos kalbėtojai. 
Visų kalbos buvo pašvęstos 
sustiprinimui rūbsiuvių dva
sios, nes pavasary vėl gali 
kilti streikas, jeigu darbda-

viai nepasirūpins pagerinti sės paduodam šiuos disku- 
darbo sąlygų. ;santus: S. Michelsoną iš

Kada kalbėtojas kvietė vi- Bostono, J. Perkūną, C. A. 
sus palaikyti organizaciją, Herman’ą, J. Šukį iš Brook- 
kad vėliaus privertus darb- lyn’o ir J. Stilsoną iš Phi- 
davius išpildyti darbininkų ladelphijos.
reikalavimus, tai publikai Malonėkite pasirinkti vie- 
gausiai pradėjo ploti. Rūb-'ną iš paminėtų diskusantų,

kuris, be abejonės, sutiks 
būti jūsų oponentu diskusi
jose.

Skiriam laiką atsakymui 
ne vėliaus kovo 20, 1916.

Tikimės, kad tamista, kai
po dvasiškas žmonių reika
lu švietėjas, apgynimui savo 
kunigiškos garbės, dalyvau
ji viešose diskusijose kar
tu su p. Riktoraičiu iš Wa- 
terburv, Conn., tos dienos 
kalbėtojum, kuris irgi pana
šiai jums yra kalbėjęs.

Jeigu tamista nieko ne-
* [atsakysite ant šito užkvie-

* * i limo ir nedalyvausite ant
20 d. vasario buvo vaka- viešų diskusijų, tuomet męs 

ras rūbsiuvių unijos 269 to žinosime, kad tamista pri- 
skyrlaus. Dramatiško rate-jsiimi sau tuos visus šmeiži
ko aktoriai, po vadovyste J. mus ir pasilieki sau vardą 
Briedžio, sulošė farsą “Aud- melagiaus, o mums suteik- 
ra Giedroje”. Lošimas la- šit progą apginti savo gar- 
bai pavyko, visi aktoriai sa-■ bę kitokiu keliu. Todėl 
vo roles atliko labai gerai. Imk vyras ir dalyvauk viešo* 
žmonių buvo daug, per tai se diskusijose, 
ir pelno likosi.

Reikia pažymėti, kad tą kaitis, 15 Star St., Ansonia, 
dieną buvo daug įvairių»Conn. " * T < 
draugijų parengimų, tarpe' 
jų ir Vitkausko buvo su-

* *
Mū'-u mieste lankėsi Gele- £

nieko nepasako. Jis vis dar 
giriasi, kad esąs “doblistas” < J 7

Tik keistas tas žmoge-

čia barniams ir koliojimui 
kitų organizacijų, negu agi
tacijai už savo ‘doblistus”. O 
gal ir visi tokie “doblistai”, 
kaip Geležėlė?...

biame rei
kale su-ineškit su: J. Moc-

“Mirtų Vainikas”.
Kriaučių unija nepaliauja1

bininkų. Mat, dabar tarpe 
darbnūnkn eina įvairiu kal
bu: vieni sako, kad pavasa- 
ry . vėl tmės kilti kriaučių 
streikas, o kiti užginčija.

!arx turi padarius su tini

mus

THOMAS, W. VA.

tu, kad mūsų apielinkėj su
streikavo angliakasiai. Da-

darbininkų laimėjimu.

kų reikalavimus.
Kad ant toliaus apsisau

gojus nuo tokio išnaudoji-

ganizuotis į U.M. of A. Gali- 
(•p. ima tikėtis, kad už poros sa- 

•pvaičii] neims nei vierto ne
išeitu' i organizuoto darbininko.

Jeigu šio> 
inkai geruoju

Nuskriaustas.
kad ir kitų firmų dur

Minėta firma irgi nėra už-1 
tikrinta, kad jos darbinin
kai susitaikins geruoju. Tie- 
a. dabar toj firmoj įvairus 

elementai darbuojasi, kad 
iavo darbininkus atitrau
kti; nuo unijos, b,et tas jiems 
nieko negelbsti.

DERBY, CONN.
čia randasi pianų dirbtu

vė. Jau pirmiau kompani* 
ja smarkesniems darbinin
kams pakėlė algas iki 25c.-j 
valanda, bet jardo darbiniu* 
1 ams nepakėlė. Pastarieji

TEšAS UŽKV1ETIMAS 
PRIRODYMUI TEISY-

Kun. V. Bukaveckui.
Ansonia, Conn. — Ka

dangi' per prakalbas, kurios 
buvo 20 d. vakario, vietinis

land;], bet kompanija atsi- 
>akė j.] reikalavimą išpildy- 
t i. l t d. vasario jie išėjo į 
.streiką, o 15 d. vasario kom
panija išpildė jų reikalavi
mą.

Vietinis

iria mus
zinono 
ta i nes,
listus, išvadindamas rau-- 
donspeniais, gyvuliais, palei-'

jausdamiesi tuomi krimina- 
liškai apšmeižtais, reikalau
jam pagal žmonių priimtas 
liesas, kad tamista faktiškai 
prirodytumėt visus savo iš
sitarimus, pasakytus ant so
cialistų; todėl kviečiame ta- 
mistą ant viešų diskusijų, 
kur bus galima teisingai da
lykus nušviesti. Iš savo pu-

PATARMES MERGINOMS 
Apie Lyties Dalykus 

PARAŠO M. H SANGER

LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI
KNYGA. Kaina 50c.

R. ikala viiuuH ir piuigii* mųakit ėiuo iwireM:

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

a
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Temykite LIETUVIAI!
KURIE TUlefetfOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

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

GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. Taipogi per manu BANKAS galit eiųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užiinio^e vokiečiais ir į VISAS DALIS 
IV1ETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS

TRIJOJ AK VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINlMUIant 4% metama nuo šimto. 

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

PARDUODU farmae, lotu« ir namui. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokiu;; dokumentUfi-rašiUH Ir ISJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance.) gyvasties, nuo ug 
nlea, ligos Ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GRUMA TOM S.
GEN ERA LIŠK A AGE NT URA LAI V AKORČIŲ—ftIPKORčI Ų.

Kas nori parsitraukti savo gimines iš seno krajaus, arba 
važiuot. Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, 9 bus užganėdintas. 

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

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

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

MUMJ MUMB
K

A

v-

Kapitalistiškas teisėjas, kuris teisia darbininkus.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimai:—
Sei, Orakule! Še tau dar 

keli klausimai:

savo bažnyčias, griebiasi 
svietiškų biznių—būna laik
raštininkais ir redaktoriais, 
— tai kodėl svietiškieji nega
li atlikti kunigų pereigų, 
pav. krikštyti vaikus, laiky
ti mišias ir t. t.?

2) Kodėl keliatas , metų 
atgal .Amerikos ir Lietuvos 
kunigai iš sakyklų keikė lie
tuviškus laikraščius ir vaik
ščiodami po stubas (ką aš 
pats mačiau) atimdinėjo 
nuo žmonių svietiškus raš
tus, palikdami jiems tik 
maldaknyges ir šventųjų 
gyvenimus, o dabar jie pa
tįs išleidinėja lietuviškus 
laikraščius?

3) Kodėl vokiečių kulkas, 
kurias gauna rusiški karei- 
viąi, _tūli juokdariai vadina 
vokietaičių bučkiais?

4) Jeigu kunigams leista 
užsiimti politikos reikalais, 
tai kodėl jie neina ginti sa
vo šalies ir tikėjimo, pasi
ėmę karabinus (šaudykles) 
į ranką? Dacol. Lauksiu 
atsakymo.

Atsakymai:—
- 1) Suprantama, kad svie
tiški žmonės gali atlikti ku
nigų pareigas. Orakulas 
visuomet savo vaikus nats 
krikštija. Tą galėtų atlik
ti ir kiti.

2) Keliatas metų atgal 
kunigai draudė žmonėms, 
skaityti laikraščius, nes bi
jojo, kad žmonės neapsi- 
šviestų. Kuomet gi žmonės 
jų draudimų nepaklausė ir 
ėmė plačiai skaityti laikraš
čius, tai kunigai sumanė 
žmones apgauti. Jie savo 
nešvarius pamokslus ir “e- 
vangelijas” pradėjo drukuo- 
ti ir mažai susipratusiems 
žmonėms dalinti, kaipo lai 
kraščius. Šitie kuniginiai 
laikraščiai skiriasi nuo svie
tiškųjų tuomi, kad jie žmo
nių neapšviečia, bet aptem
dina. Gi iš aptemdintų 
žmonių kunigai daru sau ge
rą biznį.

3) Vokiečių kulka1’, įstri
gusias į rusų kūnus, juokda
riai vadina vokietaičių buč
kiais todėl, kad prieš karę 
visi Rusijos činovninkai, a- 
piplėšę savo žmones, važinė-

. davo į Vokietiją ir ten su 
Yokietaitėmis praleisdavo 
visus pinigus. Dabar Vo
kietija, prisidirbus už tuos 
pinigus kulkų, vaišina ru
sus.

4) Taip, kunigams dabar 
viskas leista. Jiems ir šau
dyklės valia vartoti, apgi
nant savo kišenių. Italijos 
kariumenėj randasi apie 40,- 
000 kunigų, kurie, kalbėda
mi poteriuose “neužmušk”,

■ >

A’-. ■.į&ą-., į£.

šaudo savo vientikius.

Mįslys.
30) Kai jaunas buvau, tai 

klonius kalnus ariau ;kai pa
senau, tai mergas šokti ve
džiau.

31) Balino balaite, su
ki impo kumelaitė; penki vil
kai traukė, du vanagu lau
ke.

32) Keturių palų tvartas, 
per vidurį baltas.

nomis suknelėmis.
34) Geltona vištelė po že

me korkina.
35) Miške gimęs, miške 

augęs, niekad saulės neregė
jęs.

35) Pilna marška trupi
nių.

kai pajudini bažinas.
38) Abi labi tvoroms li

pinėjo.
Kas šias mįslis įspės, tas 

gaus dovanų baronkos sky-

Special telegrama Orakului.
Montello, Mass. — Vasa

rio 19, tautiečių saliūne pas 
poną S-liuką kilo tikra “re
voliucija”. Viens iš Susiedu

mime policija daro 
?škodama alaus ir

turbūt, žinai
....r. <<

mūsų

ponas saliunčikas, išgir-

zomę.

langą nuo antrų lubų. 
Įminga i pasiekė 
į‘i žmona, pagrie
bs galionui už

langą, bet tas pasiutęs ga
lionas puolė ne ant žemės, 
bet žmogui ant galvos, kuris 
tuom tarpu nešė pelenus si
joti. Tasai žmogelis, gavęs

duotos su pi 
kazoką šokti.

stub a v

artymą savo

ir numušė darbinin-

-1 ‘ala įminti ubagai, nes

tarė Rusijos caras
I siuntė naujus tūkstančius 
kareivių ant papjovimo.

—Neturėk svetimų dievų 
'prieš mane—tarė kapitalis
tas, duodamas kunigui krep
šelį pinigų.

—Greičiau verbliūdas per- 
lys per adatos skylutę, negu 
turčius įeis į karalystę dan
gaus—tarė kunigas atimda
mas nuo darbininko pasku
tinius centus ant “afierų”.

—Nerinkite turtų ant že
mės—tarė kunigas, dėdamas 
dvidešimtą tūkstantį į ban-
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LIETUVIŠKA APTIEK A.
Sluomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų Man. 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo, bon 
ka 25 ir 50c. 8. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAL 
RUS VAISTAI DfiL ATAUGIN1MO PLAUKŲ ir TONIC’AS. « 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumos ir 
visokių CREĄM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 60 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame aUi 
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs SiunČ:ant laišku* 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

1. SHAPIRO, Lietuviškas Apiitkorius
410 So. 2nd Street, kainpas Union Avt

Skyrių"; 74o Drigga Ava., kampas 2nd 8t.,; Br—klyn, N. Y.

r i

i

UŽGANĖDINTAS Rcr"j:“’

^lAr Nori
< t f

£ruU DYKAI d<d feras <tuk«* 
ir Didelį K a tolioj, visokių <na 

AV giAkii Mukt) ir kitokių visokių 
yV! dalykų, kurių tu labai o ori, o 
-f'* nežinai kur jų gaut? Atatųsk 
j savo pilną ir aiškų adresą ir oi 
į 6 centus stempų di) uždenfinM 
J prisiuntimo kaAų. o męs UioJatU 
F tą Kataliogą ir Stiikas tM BBaių- 

ahn dyka' Adresuoki
JUOZAS J. 8ZLIKA8, 

(MAGIJAS)
3261 S. KalstedSL Chlcip, IH.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Ką tik išėjo iš spaudos knyga lie
tuviškoje kalboje, iš kurios galima ! 
lengvai išmokti daryti fotografijas. !

Prisiųskite $1.00 o apturėsite tą 
knygą apmokėta ant jūsų pačios.

Adresuokite:
NORTH END PHOTO CO. 

376 Selkirk Ave.; Winnipeg, Man.
CANADA.
(17—25)

314

Iki j)O

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN. M..L
Specialistas Moteriškų Ligų
E. 50th St., ... New York, N. Y.

Ol-’LSO VALANDOS:
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai.

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedėliotais pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riam*1 ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kul gydo
si Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite mano antrašo.

UR. J. LIPMAN
314 N. 50th St.. NEW YORK, N. Y 

Kalbame lietuviškai.

•LAISVU” fik ui 91.20!!!
Kuria užslrnžya paa mana ‘‘Lais

vę ” metama ir prisiųp- 12.00, Lme ap 
Ic.rJa do-vaną knypij vvrtža ?<0 <’<or 
tų Rafcvkitėsi Šiandien, n«« neilgai 
bur. duodamos tokion dovanoH!

Ki»k v’nntm at’olSauknfdana prMtyda 
katulioęfa, ii kurio galėsit pasirinkt’ 
tinkamų knvgu Adresuokite

J. P. CHTJPAS
P. O. Boa 330. Anoonin.

< TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
į LIETUVIŠKA

[APTIEK A
^SuiaIsmu receptui eu didžiauela 
I'^da, nežiūrint, ar tl<» receptai

LIv.tuvots »r Amerikon daktaru 
i’xi vienatinė lietuviška aptleka 
Bostone ir MnPnae.husetix valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
AAiily yra vartojamoe. Galit rei
ksią jt per laišku*, o ai priglusiu 

? , er axprea.^.

K. ŠIDLAUSKAS,
< \ptlekorlua Ir Savininkai
t Broadway, kam p. C Street 
j SOUTH BOSTON. MASS.
į Ta.. 8o.Bc.alon 21014 Ir 21013.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kal

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

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

Naujas Būdas mokintis 
šyti be mokytojo . . .

Aritmetika mokinimuisi
kūndų, su paveikslais

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

ra

ra-

ro-

ise

10c

35c.

Viso $1.60

Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Laisvės” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus visas 
4 knygas 60c. pigiau.

P. MIKOLA1N18
R. E. D., Route 2

Hudson, IN. 1.

f Al YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašys 
pas .mane 

dienraštį

tašai gaus se
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivį”ar

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

"Amerikos 
arba knygų ver-Lietuvį” ar “Šakę 

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

per 
do-

Plėšikai
Privalo bijotis. Apiplėšimas ir ap
vogimai atsitinka kožną dieną, beabe- 
jcnėsTamsta skaitei vakar laikraš
čiuose apie apiplėšimus. Tu nežinai, 
gal rytoj tau tas pats atsitikti, jeigu 
nebūsi apsisaugojęs. Geriausia apsau
ga—tai geras revolveris. Turi rastis

>^>^4 kožnoj stuboj savo 
apsigynimui.

U’delis išpardavimas 
y tik ant trumpo laiko

Detektyviškas automatiš- q 
kas Revolveris, 32 ar 38 Tį ZIS 
kalibrų vertas $15 tik už » * **

Detektyviškas dubeltavas —
7-niu šūvių revolveris ver-Sk / A S tės $8, tik už <p4i»TTU

Didelė vertė už mažą sumą, tac 
nelaukdamas indėk 20c. stampomis . 
laišką, paminėk kurį revolverį nori, 
prisiųsim tau tuojaus tiesink į sta
bą. likusiąją sumą užmokėsi kuo
met tau priduos. Detektyviški revol
veriai yra geriausi pilnai gvarantuo- 
•| Jeigu butum neužganėdintas, męs 
Mugrąžin.^ini pinigus. Pasiskubink pri
siųsti užsakymą tuojaus. Adresas:

HAMMOND SALE CO..
DEP. R 31, ST. LOUIS, MO

G varan luotas ant 20 metų 
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 

UžpĮombavimas 50c ir augšČiau.
Išvalymas ........................................... 50c.
UžpĮombavimas auksu   ........... $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
307

c

Į

Bedford A ve., Tarpe 2-ros ir 
1-inos gatvių.

BROOKLYN, N. Y.
Kalbame lietuviškai.
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J. BRAKNIS,
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N

Nusiphk, per 
ictuvių kalboj<
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Jonas MATHUSf
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS *

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- V 
N AS VISAME SO.

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies gėry- ;
m&i ir užkandžiai. Patarnavi-

Atsllankykita, J,
f

'A

5

Y mas prielankus.
j o persitikrinsita.

J JONAS MATHUS »

!
 (Lietuvis Savininkas) J
312—314 W. Broadway / 

So. Boston, Mass.
(Dešimta žingsnių nuo Lietuvlij 
Labdarystės Draugijom namo.) $

Geriausias h’cas pjinisro
II.U Ii C

Jau nuo 50 m< !ų yra vienu i 
naminių I ndų pas kti:\ 

vi .anie nasaulyj.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. 11" 50c. l?nt< licl; . . vi-oso aptiekosc arba 

si-ėiai lino
I'. A D. RICH ! l-R & CO.

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

!, .<85 Green point.
SEXI \ I’SI A UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI

•4i

' 1

p

ir

Pas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtines 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias. ateikite, o persi
tikrinsite.

61 S. 2nd st., Brooklyn.
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25,000 KATALIOGŲ DYKAI!
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65 ( ENTAI 

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk

SKRIPKŲ, TRIl BŲ. ir daugybę kitokiu 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietu 
5x6j su .■’>!() paveikslėlių. Kaina 50e. Reikalaukite 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus 
Škaplieriai 60 e. tuzinas. Sapnin 

W. S. Waidelis

už ”c. pačtinę markę, o 
rasi visokių geriasiu ARMONIKŲ 

MUZIKALIsKŲ IN'STRU- 
kokių (ik randasi lieluviš- 
su 76 ir 102 rakiais, 

iškas Sapnininkas, dydžio 
visokio tavoro pas 
s parduodu pigiau, 

ngentams duodamo 60'r.

Telephone Yards 55! or 155

TIKRA LIETUVIŠKA A DTWIf A 
CHICAGOJE Ari ILKA.

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

Savin nkas ir Provisorius
F. A. JOZAl’AITIS

3601 SO. IIAI.STEO STUEET. CHICAGO. ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

čia galima užsirašyti
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PIGUS IŠPARDAVIMAS
Visi žemiau paminėti hurtruT»*n*ai tlunčiarul 

c* •.il’-rn užmokėjimo flnlgą
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i Akušerka l
M Pabaigų oi kursą Woman* Medical L 
? College. Baltimore, Md g
§ PnRokmlngai atlieka navo darbą prie E 
JR gimdymo, taipgi suteikia visokia* rodą* la W 

ptkKelbą invairioto pooleru iigoso. L

| F. Stropiene,2:X‘.‘.;: §
5 SO. MO^TOIN. MASS, W

A-Pa.-,
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Garlausia dvieiliui Vi«nnon Armonika hw vi«ni» 
?H»htxlalals, minorai ir ima^orni b»f><i, 21 klavišis. J J 

mlnornų ba«ų atnkiri pH«n* b«ltta.i. Vi?ka« 
(^•tvirčiausiai padaryta. Prima 4 halsų, sekunda 
hasi| dalia, 6 tonų. Išdunda malonų balsų.

KAINA 32 riol. T«kla >>at armonika dviejų t*- 
teqi KAINA 21 d«l.

Felefojiar 1490 Greenpolnt

AS. VITKUNAS.
LIETUVAKAS MUVORIUS 

Mano vežimai ir karietos po N24t 
Berry Su.

Ofiaaa: 126 GRAND STREET 
BROOKLYN N. Y

’ ”-tl«ph»n* G

Daktai a* J. x$?sevičut
P KI‘I J ALi<’ <• <w

f PLAiTM; tu-ų.
ValMndę*.

}-■<> rjtJ
. X- i?-* pu r!m

;# KERRY ST., IlRr-OlLTN, !t. T.

*31

gaktaras
Matulaitis-
41« >IOYL«TO\ <f KOŠTO N. ¥ A«»

Neto.l didria}* knygyne

(Ifflm v«Und<n< • u»> —U valanda!.

’’■m IC 4 * pi*t«

PARMOS.
Norint pirkt ūkę, tai ne

rašykit į miesto agentus,ku
rie turi brangius ofisus su 
būriais raštininkų, bet rašy^.

gausit teisingesnį ir pigesnį 
patarnavimą.

M. WALENCIUS
State Saving Bank,

Scottville, Michigan.

Tel. Greenpoint 1907.

DENT1STAS
l-u maro darbu užganėdinti 

Dari gr arąntuotsR.

Kepuraitės 22 k. ... $6.0®' 
.mus 5Oc ir augščiau 

................................ 50c.
I aukcU ........... $1.00

Škau.imrtj dantį duok tuojaus 14- 
traukt. i •t raukiam be jokio skaua-

t - "'jinur 
L 2 niurni a

DR. A. FRIEDMAN
ROEBLING ST., BROOKLYN, 

kampas So. 2'd St
E. 7th St., NEW YORK CITY.2?‘.)

• UiHHb atdaras visada.

GERIAUSI Ml ZIKALL*H1 INSTRUMENT 41 
AMERIKOJE.

>■ ».»!

Si f. i MII
. r\ 4 ū

;■-*'‘At11-•’5
t

c
lo

c

Vle«.»j» an 21 Havišiu,
»af>. Kaina Tokia armonika
x'.hvltiu, 12 ba«ų. •« plier.lniaia 
<ai»a |1 J.9a

•n >] 
balitdi

;; 8 etrūnų balalaika,
aiechsniškl kol aliai, 7 
;lap«nų, kaina tS.7*. 

| Takia pat g®ra«nia ik 
dirbime f4.U.

Viii atsakymai ItsiunčJami ta pačia diena Priei lisiaačlaai elaatinys pertikrinamu «a. 
riaaslaia specijallstals—meistrais, tedil nei jakie sasigadinime ••gali atsitikti. Reikalaakita filiu*- 
traate kataliogo, karia afaačinntas dykai.

MOSCOW MUSIC CO.
De»t. MII CANAL 8TRE8T NBW YORK, N. Y.
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Box

PRIEŽASTIES LIGOS.

140 EAST 22 ST,N

New York City
galiūnas, M. Klimavičius,V.

Ave.
1109

Ant 
siunčiu

—kacieri 
Riinšiūtė 
tanas ši:

Kuopų 
kuopos J. 
P. O. Box

Urnežis. 1429

Diena 
užsiimu
Persi:
džiatt

UNŲ IR DUKTERŲ 
. WAUKEGAN. ILL. 
vardai ir adresai:
Basil's

Ian R<1

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

tiitn’Į :■ 
z a ir i 1 
vartoju

kuopos
222 Sagamore

LIETUVIŲ PAšEl.PINĖS DR-STĖ.C 
“LAISVĖS”, EASTON, PA.

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas Mar. Urba,

1113 Ferry St., Easton, Pa 
Pirmininko pagelb. B. Davidonis ,

1820 Fairow Ave., Easton, Pa 
Protokolų Rast, ir organo užžiūreto 
jas Alex Vyturis,

1116 Jackson St., Easton, Pa 
Finansų Raštininkas F. Vvturis,

139 So. Bank St., Eastdn, Pa

Gydo visokias 
gumbą, dispcpbiią 
diegii”**. t 
patrūkimą 
visokias kitas s 

pat

lojant
nuolat 
laukdamas, kreipkis 
pranlantj dakt irą ir

DR. LEONARD 
Jis jums l»e pinigų

Jei taip, tai Rustabdykite 
'lai y- > lengva padaryti, 
Jus imsite

1910 metams yra dabar gatavas i’pbv 
tinimui .lusij uptiokojo, arba tiesiog 
nuo musų. Tikrai gaukite viena kopi
ją ir laikykite ją parankiojo vietojo 
per visus motus.

Easton, Pa 
pirmų pėt 
anglų soc 

St., Easton

DRAUGIJOS 
avinuko “Uiįvi 

r,tavo orjfaFijs •

Skaudėjimai jKrutinėjo, 
ir įvairus kili sopėjimui ir skaudėji
mui vra greitai i. var- •ii, trinant ge
rai ŠEVr.ROS GOTITĄ.tD ALIEJUM 
(Savoras tinthard Oil). Jisai yra 
puikus rami e ant • u linimenlns. Kainos: 
25 ir GOc už buuką. Visose aptiekose.

kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.
f "JYRTINAITIS
BROOKLYN, N. Y.

Kuopi,) Sekretorių ndrenai;
Kuopos Brooklyn*'--L. Deveikis,

146 Metropolitan Ave., Brook
Kuopos Brooklyn*-—V. \’il l.cvičia,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N.

LIETUVIŲ SAVTŠELPINĖ DRAU 
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN

TINOJ E.
Valdybos vardai ir antrašai: 

Pirmininkas Vincas Opanskas, 
F. C. S. Berisso, Calle Montevideo 
Iždininkas Simonas Čiapas,

F. C. S. Berisso aini. “La Flor”. 
Susinėsimų Sekretorius F. Makauskas 
F.C.S. Berisso, Calle Montevideo 312. 
Fin. sekretorius Antanas Pakalnis,

F. C. S. Berisso, alm. “La Flor”. 
Protokolų sekretorius T. Žebrauskas, 
F.C.S. Berisso, Calle Neu York

esu. Marseliu alm. “El Sol”. 
Knygininkas Jonas Bagočiūnas,
F. C. S. Berisso Calle Montevideo 312 

Revizijos nariai:
Jonas Šakalys—Calle Valparaiso, 206 

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

Kasierius F. Malkaftis,
668 Northampton St., Easton
Kasos Globėjai:

lipnioj 
sekr., Ona

iriuos (regu 
i > Nedėldie

A. P. I.. A. DR-JOS CEN TRO VAL
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2025 Colwell St.,
Pittsburgh, Pa.

Pirmininko pagelbininkas J. A. Rukai 
3015 Stayton St.,

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

Turtų Kontroles Komisija:
M. Urlakis,

LIETUVIŲ FRESERIŲ UNIJOS 52 
SKYRIAUS A. C. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drebišius,

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

850 Grand St., Brook’yri. N. Y.
Finansų Raštininkas K. Kriaučiflnaa, 

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

k’l.io ligas, newia’imq, 
"j, išpūtimą » liemenį, 

šonuose, krūtinėje ir nugaroje, 
sunkumą ant krutinės ir 

.kilvio ligas. Geriausiai 
ūso apetitą.

Vieną pakelį žit-.t pydančiu 
į vi -G kvortą čy to

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
332—29th St., Brooklyn, 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
karo.

Dabai’ vietos kunigėlis 
pradėjo organizuoti L. R. K. 
A. moterų sąjungos kuopą. 
Suprantama, čia jau norima 
užkenkti L. S. ir D. draugy
stei, bet susipratę 
jau mato kunigėlių 
ir neprisideda prie 
Sąjungos.

Draugai ir draugės, kurie 
dar neprigulite prie L. S. ir 
D. draugystės ir kurie ma
note prigulėti prie kokios

St. Budis, 1408 So. Park Ave.
Waukegan, III.

Maršalka K. Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan, Ill.
Pagelbininkas J. Werdauskis.

Susirinkimai atsibūna pirmų nedčl- 
d;cnį po 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmų vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėj 10lh gatve, North Chicago,

1021 Elm
Moškausk

1222 
Maršalka Juz.

1019
Susirinkimai 

nyčių 
ruime, 
l’enn’a

(Sevoros Balzamų Plaučiams) laiku. Pamėginkite ;jf nuo 
peršalimą, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50c visose aptiekoso.

Dr«Hg^ateinu, Kwopomi ir Kliabam#!- 
Išdirbu visokia#

hUKARDAS, “BADGES”, GUZIKU8 
iP ŽENKLELIUS

7it*okb ru piknikams, š«nnr.uim> ir 
tt. Lmvru visokius Medaliu# ir vi 

u i. paudas dr* u gystčm # 
kiekvien* pare t ai avima prt 
trumpelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

RUIMAI ANT RA N DOS.
Išsirandavoja geri keturi ir trįs- 

kambariai, kurių randa $7.00, $8.00 
ir $!>.()0 ant menesio. Mūrinis ga
nias, įtaisymas pagal naujausių ma
dų su maudynėmis. « Arti sakaunės, 
kur dirba 5,000 darbininkų. Su ran
da duodu štampas.

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

Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Greenpoint.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenne St.
Vicc-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange St
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 J eime St
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

318 Jenne Si
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne St 
iždo globėjai: J. Silkelis, 266 Ex
change fSt., J- Bagdonas, 14 Cougres- 
St., J. Bagvilas. 358 Dayton SI. Mar-

Raidinskis, 261 N. Chicago 
siulis, 653 Garden St. Dūri 
Žilius, 611 Markei St.
A. Rūbelis, 313 Quince St 
nešėjai: 1’. Miliauskas, SOI
SI. ir J. Jurevičia, 152

l’hmininšju
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,III 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas.

112! Limohi St., Waukegan, III 
1 b <;. >l;i : i t--kidūrius St. Deikus, 
721 Cumii.ings Ave., Waukegan, III 
Fin. Scku iorius J. Vaičis,

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

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

tt prie Ju. S. ir D., nes ta 
vienintelė vietos darbiniu 
kų draugystė.

P. G. Aleksynas,
L. S. ir D.,draugystė.-;

Finansų Sekret

reit’ds metais, draugi
nei 'orėjus finansišb ai. 
“Laisvė” paimta už or- 

i. iš ko męs turime dide
lę naudą, ne< draugystės na
riai gauna ją pigiau ir tuo 
tarpu talpiname joje drau-

241-3 Bedford A
V. Kazlauskas,

268- KHh St
K Liutkus,

131 Grand St., Brooklyn
V A. Zaperiackas,

183 Roebling St., Brooklyn
K. Kreivėnas, 

550 W
J. Simaitis,

174 Broadway, Brooklyn, N. Y.
Draugijų Sąjungos rekomenduoja

mas tlurnoeius:
Jonas Samulevičius, dirb Bush

wick banke, 726 Grand Street 
Gyvena: 398 So. 1st St., Brooklyn.

Pajieškuu l’ct rones I .ukošaičiūkčs 
Pašušvio parapijos, l’luškių kaimo 
Vasara gyveno Elizabeth, N. J., o ru
deny kur lai išvažiavus. Turiu svar
bų reikalų iš Prajaus, todėl žinan
tieji malonėkite pranešti.

iienč
Brook’yn, N. Y

Dukterų dr'Ugų 
kurios iš y k p ii 
25 nariai abiejąi 1 
dangi draugystė 
buvo darbo ž.n »? 
draugystę stengė 
ant grynai 
pamatų. Tvė 
nėdino tuomi 
nanus sušelpus ligoje arba 
kitokioje nelaimėje, bet 
stengėsi rsykiu duoti jiems 
ir dvasišką pašelpą.

L. S. ii* D. draugystė ren
gia prakalbas, koncm lūs, 
stato scenoj veikalus ir da
lyvauja apvaikščiojime 
t a r p tau t i škos d a r b i n i n k 11 
šventės Pirmos Gegužės. 
Žodžiu, L. S. ir D. draugys
tė, suteikdama savo na
riams pašelpą, darbuojasi 
ant visuomeniškos dirvos ir 
sykiu su susipratusiais dar
bininkais žengia prie geres
nės ateities.

Suprantama, L S. ir I). 
draugystė turi nemažai 
priešų, kurie persekioja. Y- 
patingai stengiasi jai už- 
kenti vietos dvasiškas teve-

K. Gugis, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Vice-Prezidentas S. Maukus, Cor.
13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 

Susinėsimų Sekretorius 1) M. M. 
Riee-Herman, 140 E. 19th St.,

New York, N. Y. 
Susinošimų Sekretorius 2) J. Ne- 
viackas, 183 Roebling St.,

Brooklyn, N. Y.
T. L. Dundulis, Box 511,

Westville, Ill. 
Finansų Sekretorius 2) J. Stasiule
vičius, 229 N. 6th St.,

Philadelpria, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. česna, 56 Mar
kei St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J. J. Gerdauskas, 73 Welles St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
ku; T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, III., kuris yar po kaucija 
$1,000.00, o jis įrašęs į knygas pasiųs 
i/dininkui.
Ijgi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
lų nei pamislyti nenorėsite. Turč- 
viij draugijos ir šiaip visi rengėjai 
kortos yra išduodamos kas trįs mene-

YORKO LIETU 
DRAUGIJŲ SAJUN- 
V1EŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
.• Neviackas, pirmininkas,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y 
Deveikis, sekretorių:',

Pine St., Easton 
Tarvidailč 
Elm St., 
būna kas 

kvieno menesio 
9 Northampton

Vaitkevičiūtė, P. 
Jakštas, J. Aukš

tuoli.;, F. Rudinskas — po 
50c.; D. Valatkus, V. Kaku- 
čionis, Prasparovskas, M. 
Malasauskas — po 25; smul
kių aukų surinkta GGc.; viso 
surinkta $I3.1G; persiunti- 

kasieriui pasiųsta

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

SIEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkočiūnas,

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

Box 435, Steger, Ill
Prolok. raštininkas J. Dambrauskas,

Trumpa peržvalga iš Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugystes 2 mslų 

gyvavimo, Rockford, HL

draugystės, nes tai esanti 
bedieviška. Bet nežiūrint i 
priešų darbą, nežiūrint į 
kunigėlio pamokslus, pašvę
stus vien tik mūsų draugi
jai, ji auga gana smarkiai.

Pirmais ir antrais metais 
draugystė turėjo daug įvai
rių išlaidų, kaip tai: konsti
tucijos atspausdinimas, car
te rio išėmimas ir tt., bet ant 
metinio susirinkimo paaiš
kėjo, kad draugija turi apie 
150 narių ir apie $300 kasoj.

Reikia pažymėti, kad tūli 
priešai buvo paleidę gandą, 
būk L. S. ir D. draugystė 
bankrūtys, nes prie jos 
priklauso moterįs. Kad pa
rodžius klaidingą nuomonę, 
privesiu čia pereitų metų 
skaitlines.

1915 metais prie draugys
tės priklausė 87 vyrai ii’ 51 
moteris.

Pašelpos išmokėta; vy
rams $149.85, o moterims— 
$55.00

Taigi kiekvienam vyrui iš
eina po $1.72Ą, o kiekvienai 
moterei 
matosi, kad moterįs, prigu- 
ledamos prie draugystės, 
mažiau išima pašei po; už 
vyrus. Tokiu būdu ir ta 
nuomonė, kad draugystė 
gali bankrūtyti vien tik per 
tai, kad prie jos motei įs 
priklauso, neturi pamato.

Moterįs susirinkimuose 
rimčiau užsilaiko, negu tū
li vyrai. Valdyba buvo iš a- 
biejų lyčių ir moterįs savo 
priedermes atliko neblogiau 
už vyrus.

Sixth St., 
Charleroi, P* 

Recdsdale St.,
S. Pittsburgh, P* 

Markūnas, 2120 Fcrbes St., 
Pittsburgh, Pa 

sekretorių adresai: 
I. Alexis,
844 North Diamond Sta 

Pittsburgh, Pa 
i’. Francikevičius, 

Esplein,
Pittsburgh, Pa 

3 kuopos, J. Galginas, P. O.
118, Laupurex, Pa.
4 kuopos Ig. Rasinskis, 

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos, J. Pūkas,

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

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

2317 Chėrry Ali.. S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Slasinskas,

Box 23, Arnold, Pa.

SUSIVIENYJIMAS LIE
TUVIŲ ARGENTINOJ.

Mums rašo iš Buenos Aires:
Pranešu, kad susitvėrė 

jau trečia kuopa Susivieny- 
jimo Lietuvių Argentinoj— 
mieste Rosario. Prie tre
čios kuopos prisirašė 10 na
rių. Pirmoji ir antroji kuo
pos randasi Buenos Aires ir 
Ouilmes. Susivienyjimas 
Lietuvių Argentinoj, kurio 
organu yra “Laisvė”, gerai 
gyvuoja. Narių turi jau į 
100 ir ateitis išrodo graži.

iždo raštininkas A. Salasevičia, 
Box 141, Steger, Ill. 

Iždininkas (kasierius) T. Šnekutis, 
Box 482, Steger, ill. 

Knygyno raštininkas F. Striške, 
Box 566, Steger, In 

Knygyno iždininkas J. Danįidavičia, 
Box 407, Steger, 111.

Susirinkimai atsibūna po pirmam 
kiekvieno mėnesio nedėlioj, U A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš 
pu. dienai, metas |h> metui 

gydymu serga.įčių žmonių, 
statykite sau, kiek aš išgy- 

kiek palinksminau gyvenimą, 
i jumis gyvenimas įkirėjo var- 

visokias gyduoles ir jaučiatės 
blogiau, tuomet, nieko lie

pas gerai su- 
specialistą 
LANDES

’ajieškau brolio Baltramiejaus Šilin 
sko, Kauno gub., Telšių pav., Alse 
džių valsčiaus, Jurgaičių kaimo, t 
metai Amerikoj, seniau gyveno Bal 
t .more, Md. 'Turiu svarbų reikalą, to 
dėl žinančių meldžiu pranešti.

Ig. šilinskis
1011) Church St., Easton, Pa

ryti, La-.! išgelbėt) gyvastį ir paaiš
kina apie ligą. Cydau per 20 melų 
visokias ligas r u didžiausiomis pa- 
mkmūmis. kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių. jnknų ir tt.

Del gydymo nervu ir lytišku ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spinduliai, per kurią 
ni-.it y t kiaurai kūno. No kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labili brangus. Chemiškas išty
rinėjimas šlapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakare, šventadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 4 po pietų.
140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Avė.)

V'AUJAI ATIDARYTA K1 USVO KRAUTUVĖ
GRAMAFONŲ, "

8p«cfjaHI¥aa naiawfaH#*** . 
kainos ant trumne laika. 
aiskubinklta įgyti litų gnuMa-- 
fon< bu 6 iietaviikf 
103 aditą, kaituoja 81^4 
GvarantuotaA ant 10 
tą gramafoną siunčiama 
▼lenam nu tiesa apžiUriJi®^ 
jiriei užmokėjimą pinigu. J#** 
gu nepatiktų, galite *agrąi»»U| 
atgal. Reikalaudami, priaigek 
te $1.00, likuaitia až»ekd«t** 
aplaikę tavorą. PatltikiMu, kX 
tuomi gramafonu būt'to 
•ž kai .ė din t i.

ukwski Phonograph C«.
4 Orchard Street, Dep. B 

NEW YORK. K. >

Ar nori mokintis?
MUS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI Už S5.0Š.

Aritmetiką( rok&ndą) $3. Lietatiij kalbos gramatiką ai |4. Crab 
rfcč.yatę ai $2.

L’-ae pirmu kartu »ž tokias kaina# mokinama. Ataišauk iiandlea. a». 
apgarginfmas gal daugiau nepasirodyt—naudoki# proga. Vist If 

mokata, kaa tik pagal mūsų metodą ruokinati. Įdi-k štampą atsakyčiai.
LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINfi MOKYKLA

1327 N. Robey St., Chleaga.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSON! \. CONN.. VIRŠI

NINKU ADRESAI.
Piimininkas A. Muroika,

113 Liberty St., Ansonia, Conn 
Vicp-pirmininkas J. Mockaitis,

P. O. Box 128, Ansonia, Conn 
Nutarimų rąštin. S. Tiškevičius,

Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS?

Jeigu taip, ui 
met eik į

J. MARTLNAIČIO 
LEVURiKŲ KRAU

P. O. 176, Ansonia, Conn 
Finansų paštininkas P. Rageišis, 

161 N. Main St, Ansonia 
Iždininkas J. Valaitis, 

11 Oak St., Ansonia, 
Knygius O. Radzevičiūtė, 

264 N. State St., Ansonia 
Kuygiaus pagelbininkas A. Y a

iberty St, Ansoni.-i, Conn. 
Alininką.; P. Labanauskas 
Main St., Ansonia, Conn.

I'ajieškau Izidoriaus Stankaičio ir 
pusseseres Barboros š’ederiukčs, po 
vyru Stankaitienės. 8 melai atgal aš 
pas juos gyvenau Brooklyn, N. Y., o 
dabar nežinau, kur jie gyvena. Stan
kaitis dirba prie kriaučių. Malonės 
atsišaukti arba kas žino pranešti.

Simonas šlederis 
Rl. 1 Box 77 P. O., Herrin, Ilk 

(18-21)

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU 
GYSTeS. ROCKFORD. ILL 

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln 
Vice-Prc'^identas B. Čepaite,

! 1118 So. Winnebago St.
Protokolų raštininkas O. Užbaliūte, 

622 Hulin St. 
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas

14.36—7th ’
Iždininkas S. Buzinskis,

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė,

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

816 Wall St.
Organo prižiūrėtojas A. Kelly, 

607 Montague St.

LIETUVIŲ KELIONIŲ PAŠELPOS 
DRAUGIJOS. CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas,

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

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

KosGjo Nuolaton.
"A5 pągavuu <lidol| 

Aalt j ir ihioIuIom 
jau, para'.i) )>. W \Vo- 
ioazyn, Weirton, W. 
Va., ir jeiint r p.iinuhi. 
s,m ’H, 'a A'.lto vn- 
d'-iia, koi>«/.-i.: i p.'.Ida- 
i . il-ivo labj iu ■' I vau k- 
čiojuitis. ierb.buliau 

(lirlit’iv’io arti 
l.o k.n’ i o, aS

i sdiidenj.
kui.'uiu iipgarxi- 
:o Seviroa Jhil- 

b’.iK'iahia, ir, iŠ* 
ceiitij bon- 

>s‘ii a Kii.-iiojo, ir 
i’hioa gerai ir 

sveikai. ‘

LA I b VES M Y LITI QJ Ų 1>R A G Y S f K 
COLLINSVILLE, ILL., VAI.U \ BA:

1 •■jrmmi’Aaa J. <s:-haaau--ksB,
420 S Chemdit St ' e.linsYtllr, III 

Pirm, p.’sgeib’ninkst“ M Ražokai,
<'r.)’i>e-.viiie. L1’ 

Nutarimų Rašt. A. Dzidčlikaj!,
358 E. W^ckliff Ava., Collinsville, Iii. 
Fin. Ra«t. J. Baronas,

500 S. Clinton St., Co'linsville, Ill. 
Iždininkas J. Wiilumat,

337 Central Avė., Colb.nr rille, II! 
Organo už.žiūrčtojAf V. Raudonius,

306 Strong Are , Colilnuvilie, III 
Susirinkimai būna kiekvieno mčnn- 

ie 1-mą ir 3-čia nedčldienj. 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj,kampas E. 
Main ir N.Morrison Ava., Collinaville 
Illinois.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ. 
MAHANOY CITY. PA.

ValdyboR adresai: 
Pirmininkas* W. Žemai! ia.

312 E. Centra St 
Pirmininko pagelbininkaa P Ysoda.

815 E. Centra St 
Protokolų raštiniu. A. Ranianckan,

1025 E. Pinu St 
Finansų raštin. P. Peteiulio.

1227 E. Pina St 
Iždo truatisai- A. Račkauskas, $0 

Tenth St.. J. Rauku*. 1121 E. Ma 
hanoy Ave., W. Simniškis. 1227 F 

Malianoy Avė..
Maršalka V/. SvinHrkao.

515 W. Pina St 
Susirinkimai atsibūna naskutini pa- 

n^doli kiok'-ieno mėnesio 7 vai. va
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N 
Main St.. Mahanoy City, Pa.

AKRON, OHIO.
5 d. vasario Laisvės drau

gystės atsibuvo prakalbos. 
Kalbėjo drg. J. Kučinskas. 
Išpradžių kalbėjo apie seno
vės lietuvių gyvenimą ir jų 
padėjimą. Eiles deklamavo 
A. Valatkiūte. Garbė to
kiems tėvams, kurie savo 
vaikus mokina apšvietus. 
Aukų surinkta $9.02. Prie 
d r-jos prisirašė 20 naujų 
nariu, daugiausia moterų ir 
merginų. Moterįs turi drau
gijoj pilnas teises. Antru 
atveju drg. Kučinskas gvil
deno darbininku klausima, v C '

kurį puikiai išrišo. A. Bruo- 
žiūtė puikiai padeklamavo 
e’les. Su laiku iš jų išaugs 
geri aktoriai. Nuo kares 
nukentėjusių naudai suau- 
kauta $1.3.IG. Aukos pasių
stos L. Š. F. kasininkui per 
sekretorių A. P. Dovidčną. 
Aukavo:



EAtSVfi■ 

VIETiNESŽINIOS.
• Lietuviai! Visi eikit ant 

vaikų koncerto ir 
baliaus!

Šiame nedėldienv, 5 d. ko
vo (March), atsibus puikus 
Vaikų Draugijėlės koncer
tas ir balius, Tautiškame 
Name, 101—103 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Baliaus 
pradžia 2:30 vai. po pietų, 
koncerto pradžia 7 vai. va
kare. Koncerte ims dalyvu- 
vumą Vaikų Draugijėlės 
choras ir “Aido” choras. A- 
part to bus visa eilė smui
ko rių, pijanistų ir deklama
torių.

Visi lietuviai ir lietuvai
tės širdingai prašomi atsi
lankyti į šį gražų pasilinks
minimą.

Įžanga 25 c. y patai.

pai priglaus mūsų rašytoją. 
Laikas šelpti dabar, kol jis 
gyvas. K. Liutkus.

Moterų vakaras.
Šį četvcrgą, 2 d. kovo, 

Tautiškame Name bus gra
žus vakarėlis, su Įvairiais 
pamargini mais. Geistina 
būtų, kad kuodaugiausiai 
žmonių atsilankytų. Bus C <7 v
sulošta komedija “Brangu
sis Pabučiavimas”. P. Pru- 
seika kalbės apie moterų 
reikalu s, ta r j) kitivO palies
damas klausimą apie gimdy
mo kontrolę.

Įžanga tik 10c. y patai.

Krekaunes darbininkai, su- 
bruskite!

Stropiai rengiasi prie 
streiko krekaunes (National 
Biscuit Comp.) darbininkai, 
kurių skaičius siekia 15,000. 
Dirbtuvė randasi New Yor
ke ant 10 Ave., tarpe 15 ir 
16 Sts.

Ten dirba įvairių tautų 
darbininkų, o tarpe jų ir 200 
lietuviu.

Jeigu tikrai išsirengtų į 
streiką, tai galima manyti, 
kad greitai laimėtų. Jeigu 
išeitų streikan National 
Biscuit Comp, darbininkai, 
tuomet gal sustreikuotų 
Knickerbocker ir kitų komp. 
darbininkai.

Darbo diena krekaunėse 
tęsiasi 9 valandas, bet ji la
bai sunki. Tankiai reikia ir 
ilgiau padirbti ir už tai nie
ko nemoka. Darbas labai į- 
temptas, reikia spėti paskui 
mašiną. Vasarą, kada taip 
karšta, darbas dažnai daro
si stačiai nepakenčiamas.

Algos labai mažos. Retai 
kas uždirba 12—13 doleriu. 
Daugiausia uždirbama 8— 
9 dol. į savaitę. Kaipgi už 
tokią algą pragyventi. Y- 
pač mažas algas moka atei
viams. Amerikiečiams mo
ka geriau. Darbininkai 
pradeda bruzdėti, rinkties į 
mitingus, kalbėti apie savo 
reikalus ir laukiama jų išei
nant streikan.

20 d. vasario laike vestu
vių V. Petrulevičiaus su U. 
Mazevickiūte, svečiams be
silinksminant, buvo suma
nyta svečių apdovanoti jau
nuosius. Bet Petrulevičiai 
padėkavoj,) už svečių išreik
štą malonę ir prašė geriau 
paaukauti nukentėjusioms 
nuo karės. Svečiai sutiko ir 
suaukavo $28.50.

Aukavo šios y pa tos: Pra
nas Bernotas $5.00; V. Pet- 
rulevičius, U. Petrulevičiū- 
tė, S. M. Karvelis, Z. šliau- 
teriene, A. Petrulis, E. Ma- 
zeveckiūtė, A. Čekauskas, 
1. Milkeris, M. Milkerienė,A. 
šliauteriutė, I. Lazeckis, B. 
Lazeckienė, A. Lazeckiutė, 
1. Bronauskas, D. Bronaus- 
kas, M. Liepskiūtė, B. Liep- 
skiūtė, A. Bičkiūnas, A. Bič- 
kiūnienė—visi po $1.00; A. 
Karvelienė, V. Šliauteriu- 
l.as, K. Kariauškiūtė, M.Ko- 
nigaite, J. Augustas, M. Ze- 
naičiiitė, M. Geslerius, Y. 
Augustas, — visi p<> 50c.; S. 
Šliauteris ir E. Beckiūniūtė 
— po 25 c. Viso $28.50.

S. M. Karvelis.
$28.50 priėmiau ir perda

viau vietiniam L. Š. E. ka
periui p. J. Martinaičiui.

V. A. Zaperiackas, 
Vietos L. š. E. Sekretorius.

Reikalingos merginos. 
Reikalingos merginos į fab
riką siūti ant mašinų: ap- 
. iūlėt nosines ir jas prosyt. 
Darbas lengvas ir čystas. 
Priimamos mokinės.

William Holland 
115 Roebling St., Brooklyn

Įėjimas iš jardo.

Mylėtojams Muzikos »r Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

netrumentų arba dainuoti be moky- 
.ojaus; lietuviškoj kalboj visokios no 
os, kokios tik yra sudėtos į 8 lok 
ijas, mokytojas ima po $1 už lekci

ją. 8 lekcijos—knyga $1.5'0, parduo 
Ui už $1.

G. A. BARONAS 
MsKEES ROCKS, PA

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų aprėdai,i 

; kaip tai skrybėlių, marškiniu 
kalnlerių Ir tt. Pati mani ta- 
voraa garas Ir kainos f a m * m.

K. LIUTKUS
131 Grand St.,

1 BROOKLYN, N. Y.
į (Arti B*rry Si.)

Reporteris.

4 d. kovo vakare, M. Sku- 
čio svetainėje, bus susirin
kimas L. S. S. 59 kuopos. 
Visi kuopos nariai malonė
kite atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalų. Taip
gi atsiveskite naujų narių 
prie kuopos prisirašyti.

Pašelpa drg. Br. Vargšui.
Lietuvių Kriaučių unijos 

58-tas skyrius (prese rių) 
paaukavo iš savo iždo B r. 
Vargšui $10.00. L. S. S. 19 
kuopos susirinkime, draugai 
suaukavo $6.65. Liet. Mot.

Vienatinė mokykla amatų, i«- S 
fsrlų lenkiškoj kalboj. Ruda- | 
n j visada yra reik’aaujama | 
daug šoferių, todėl kam boti I 
be darbo, jeigu galima ui- g 
dirbti po $15.00 iki $30.00 kalfr 
šoferiu. Altą mokykla Išmokina 
tikru šoferiu per keturias n®dė- 
Has. Galima mokintis 
mla Ir vakarais. Gvarantuoja- 
me, jog lalsnlua gausite.

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

Prog. Sus. 1-ma kuopa $9.00 
su centais.

Smagu tai paminėti minė-
Telephone 2334 Greenpoint
Puikiausia lietuviams vieta pan

tų kuopų ir jų narių labda- 
ringumo darbą. Bet kartu 
norėtųsi pakviesti ir kitas 
mūsų organizacijas ir drau- : 
gus, kad prisidėtų su auko- į 
mis sušelpimui gerb. drg.' 
Br. Vargšo, mūsų geriausio 
dramų rašėjo, kuris sunkiai 
serga.

Draugai! Ne laikas mums

PETRĄ DRAUGELI.
Skanus alui 
gardi arielka 
ėliųe. vlr.uk 
vynas, kvepin
ti cigarai Ir 
pulkų* užkar
dui Salė dF 
mitinau. N« 
pamlrškR IR, 
atsakančio* 

vieton.o busi t» 
ižganėdintl. 
Palei W yth« 
Avė.

bus duoti pagelbą, dūsauti 
„ir verkti tada, kada šalti ka-

73 Grand St, Brooklyn.

NEGIRDĖJ A NAUJIENA!

mažos prakalbėles

m -

___

Stalai į kuknią . 1...................................... 98c.
Puikus uržuoliniai stalai, apvaliu 

viršų $6.98

NEGIRDĖTA NAUJIENA!

TAUTIŠKAME NAME, 101-3 GRAND SI., BROOKLYN, N. Y. 
ĮVYKS PIRMAS VAIKŲ KONCERTAS, KURĮ SURENGI,!

19 KUOPOS “VAIKŲ DRAUGIJĖLĖ”
ŠOKIAI F vai. VAKARĮ

■.Rambius kkjami v
a 11t

vaikučių 
ir jauni, 

kaip m iži linksmins
dideliu-; visomis

negalėjo atsigerėti
seni

savo šeimynomis.

!j Tl’KST\N(U \l ŽMONIŲ ei- 
? na pas daktarusi dėl galvos 
I skaudėjimo, bet istikrųjų turėtų 
j eiti pas

OPTOMETRISTĄ

Š
j dėl išegz.inunavinio akių ir ge

ro pritaikymo akinių. Tankiai 
gaiva skauda, kad reikalingi 
akiniai.

I
Oplometristas yra specialis
tas akių išegzaminavMno ir 
AKINIU pritaikymo, pripažin
ti tiesomis Suvienytų Valstijų.

•I Visokias rodąs, tylinčias akių 
S skaudėjimo duodu DYKAI.

į PILNA GVARANCIJA.

M. FREEMAN

2 Optometristas ir Optikas

611 GRAND ST.
į Tarpe Lorimer ir Leonard Sts.
i Atsimink adresų: 611 Grand St., 
I aril Lorimer St.

Juozas Garšva
GRABORIUS
(Undertaker)

KULBOK CAFE
Žinoma, kad 
visi biznieriai 
savo biznį gi
ria. Cigaras, 
nors kaip ko
pūsto lapas, 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bei sako. Kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

t ai neieikia gi r-
tiu. Žinoma, vieta atsakanti dėl pa- 
arievingų. Kambariai . u visais pa
lankumais. Prašau kreiptis j tų vie- 
:j, o busit užganėdinti.

JOHN K I I.BOK Loctiiniukas 
J91 Wythe Ave., Corn. So. 1st St. 

BROOKLYN, N. Y.
1'el. Greenpomt 273.

t*i t r.ia m Lie ui v iškas 
RESTORANTAS.

Pagamina guriausius lietuviškus 
valgius. Pietus galima gauti po 15c,
20c ir 25c.

l'el. 2320 Greennoint
Telephone 78G7 Main

pasivažinėjimams.
O fisai:

144 N. 5th ST., 261 FRONT ST.
Brooklyn. N. Y. C. Brooklyn, N. Y.

BROOK L Y NO IR API IŠLINKĖS 
ATYDAT. 

Lietuviškas Kont raktoriua.
Padarome visokį darbų prie naujų 

namu statymo ir senų pataisymo. Tš- 
olaatavojair, išcementuojam ir tt. E- 
:ant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
99 So. 2nd St., Brooklyn, N. T.

GERIAUSIOS FARMOS.

F a r m o s
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmeriu Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 1905 melais, ir jau apgyvendino- 
me su <360 lietuviais farincriais. Mę.« 

j esam seninusi ir didžiausi farinų par- 
j davėjai 1;< tuviai Amerikoje. Męs 
i parduoda). <i tvisingiaus'u būdu, išduo 
j deni pirki jums warantuolus popierių: 
J D< i d,-, ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mol e šių. Męs turime šimtus 
vi.-.okio ii durno farinų jiarduoli: iš
dubtų, s: užsėtais javai.-., su sodais 

i ir budink.;is. Žemė derlingiausia ■ 
lygi, su j-id/.emiu ir moliu, ir molis 
su gera sinielžeme. Geriausia žemė 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišd ■.btos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
SG.OO akerip ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų-. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu ge
riausių fannų. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
i' .n. Atvažiuokite pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farinų pa
gal savo norų, ir už ką būsite mum? 
dėkingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi 
gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apielinkėje pirklybinio miesto 
Scoltville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
bonijoso farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Tūse- 
site ant farmos sau užtikrintų gerą 
gyvenimą; Trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme- 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos niapų ir farmų kata
logų dovanai. Tik įdėkite už 4c. 
štampų dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

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

BROOKLYN. N Y 
PERSKAITYK!

Kiekvienas nau
jas skaitytojas, 
kuris užsirašys 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.00, 
tas gaus dovanų 
knygų vertes 
1 dolerio arba 
“šakę” ant me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus

knygų už 50c. Kasi iš neskaitančių 
dar prisius už. “Keleivį” $1 50, gaus 
knygų už 50 c., senas skaitytojas 
gaus knygų už 25c. Kas prisius už 
“Kovų” $2.00, gaus knygų už. 75c.;
1. as prisius už. "šakę” $1.00, tas gausį 
knygų už 35c., senas skaitytojas už
2. > centus.

Todėl visi užsirašyki! tuos laik- ' 
rašičius per mane. Tiek pat mokė- | 
darni gausite gerų knygų pasiskai
tymui. Būtinai pawakyk apie tai sa
vo draugui ir pažįstamui. Knygas 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS

2&70 Margaret St., Philadelphia, Pa.

LIETUVIŠKA

ARTI EK A
Ramiau psmlnėtaa rydwekj jf«ll/»»« 

leu gfclluia gauti pvr pcčt%.
Nuo Reumatizmo . . . . .............. $i.oe
Kraujo Valytoja* ...................... 61 VI
Vidurių Regullaterluj ................
Trojanka .................. 25c. ir fl.OG

Ir vlfinklan kltoklar gydunl?* nu® 
^’Rnklg ’’gig kurion Ain dar napsmtnB-

P A TtrranAVTčTUS 
IKI Motrnnolitan Avenue 

nnnnxrr w v 
PARSIDUODA KLINIKSTORIS.

NAUJIENA JAUNAVEDŽIAMS.
Alintus naujai vedusių porų męs uzganėdinom. 

L'ž.tikrinam, kad ir jūs būsit pilnai užganėdinti. Męa 
žinom ir turim to, ko jums reikia. Geriausių iš- 
dirbysčių forničius, žemesnės kainos, negu kur kitur, 
ir dar duodam ant lengvų išinokesčių. Du STORAI. 
Kreipkis į bile kurį.

įsas

•y

$1.98
$2.98
$3.98
$6.98

Macys &Marcin Furniture Co

PILNĄ UŽSIGANĖDINIMĄ.

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

kelis ruimui nauju forniču.

VISKAS, KĄ MES PARDUODAM, GVARANTUOTA.
TAS TURI SUTEIKTI

c

f?

198-200 Grand St.
Tarpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn, N.Y.
Sale “Comedy” teatro. Telephone 237i Greenpolnf.

Tik ką išėjo iš spaudos
JUSTINO TUMĖNO

LAISVES

■G

Aitas veikalas turi rastis kiekvienu 
Inteligentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus vardas patsai už save kal
ba. KAINA 30 centu. Kreipkitės j 
“LAISVĘ”, 183 ROEBLING STR, 
BROOKLYN, N,

vlr.uk



