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simpatizuoja

cento ir nesiusime.
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tų kelių žodžių matyt, kad 
Lietuvos šelpimo Eondo už-
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VOKIEČIAI ARČIAU PRIE VERDUNO
Didžiausi mūšiai ties Ver- tai pribuvo vokiečiai, 

dunu dar tebesitęsia. Vo- gatvių barikados... 
kiečiai sutraukė savo sun
kiąją artileriją į abudu1 
fronto flangu ir pradėjo 
bombarduoti fortus. Kuo
met sunkioji artilerija pra
muša kelia, tuomet daroma v z 
atakos.

Paskutiniai vokiečių ofi- 
ciališki pranešimai skelbia, 
kad jiems pavyko už-’ 
imti kelias francūzų pozici
jas į šiaur-vakarus nuo Ver
du n o.

Ant artinantis vokiečiams• v 
18-

Buvęs antrosios ir trečio
sios dūmos atstovas, darbie- 
čių lyderis Andrius Bulota

galiotinė ir pirmininke 
leksandra Bulotienė ir i

Yorko uostą 7 d 
tuom tarpu, a p ' 
tolio hotel ”, N. \ . 
lionėje išbuvo 
laivas “( bristi: 
kuriuom važia', 
džiausią audrą 
■K irk vale, laivu 
kytas 2 dienas,
karės kontrabandos

buvo sulai-

nią per telefoną anie : 
žiavima svečių, i Br’s 
koteli nuvvko Lietuvon

Valdžia griebiasi paskuti
nio ginklo—baudžia mirti
mi tuos aficierius, kurie pri
taria sukilėliams. Telegra-

cieriu nužudyta.

AREŠTUOJA Už “N 
TEISINGĄ” ŽINIŲ 

SKLEIDIMĄ.

dunu eina didžiausi mūšiai

ii sako, kad jų’paimti tą tvirtovę, tuomet 
energiškai gynė francūzams būtų labai di-

W IF»TiITT7 A ll- artinantis vokiecian 
I I r I I I V A daugelis gyventojų buvo i
JLjJLl-J 1. vz V JljL bėgioie. Čia aš iau nrad

Ką pats mačiau ir girdėjau.
jau sutikti rusų žvalgų bū-

Nors man norėjosi kuo- 
greičiausiai persikelti per 

.Mūšą, vis tik pasilikau nak-
n paduodu keliatą pastabų votj pas kleboną: temo, pat- 
ib mano kelionės Šiaulių ir j j.V1]aj neiej(io eiti per upę, o 
I ane\ėzio apskriciuose. 1 as j e į0 (|ar |)uvau gerokai nu-

dienos, kaip buvo užėmę.
Iš dvaro netoli Lygumų, 

kame aš laikinai buvau ap-

laivo užimta vokiečiu, aš iš-

iš’aikyti, nes priešo ugnis ma, Paryžiaus gyventojai I1
buvus daug smarkesnė, per labai nusiminę ir tarpe jų11' J)ats sav? akmns mačiau 
tai turėję apleisti. ‘ -na įvairios kalbos. Vai- i knip, susirėmus nedideliem?

džiai tas nepatiko ir ji areš- i 11 vo^lcclū kariumenei 
tavo apie 200 žmonių neva j )l’riams» nu,) .(tianatų užsi 
už skleidimą

Dabar didžiausi mūšiai ei- 
LU na į šiaur-vakarus nuo Ver-I 

duriu, nes ten randasi augs-' 
tas kalnas. Vokiečiai deda!žinių ir už “bauginimą” ra- 
visas pastangas, kad tą kal-lmių gyventojų.

— nr • • • I TT v • . _ 11 —

; sakos Amerikos lietuvių 
.visuomenei daug įdomių da-

ir intrygas, o gerk. Žemai
te turės užtenkamai faktų,

. Hermanus New A’ašė savo laiškuose.
Pasikalbėjimas įvy-1 Bet tai jau ateities daly-

na paėmus. Jeigu jiems 
tas kalnas pavyks užimti, 
tuomet jie lengvai galės 
bombarduoti visus Verduno 
fortus.

Telegramos praneša, kad 
Į pagelbą francūzams iš 
Londono išsiųsta anglų ka- 
riumenė ir sur*:f»ii artile-

Verduno atsilaikymui ?...

iau

Bulotienė

raiši, kur 
maitė, kuri

iks jau ener- 
v’1 unmet. Iš

Aleksandra Bulotiene.

Centre ties Verdunu tik 
iš kanuolių šaudėsi, 
šampan ii 
daro mažas atal 
Prancūzų pozicijų,

Ant rytojaus perėjau upę 
r nukeliavau į Senbergą.

! motų šūviai.
Iš Senbcrgo ratais nuva-

tenai, jau gelžkeliu, Pskovo

Visoj kelionėj sodiečiai 
maloniai priiminėjo, per
nakvindavo, vaišindavo, nu- 

. , rodinėjo kelius, kuriais ei-
ir 1 ak rojaus. (Sodžiaus ,ranĮ galima išvengti vokie-
\arda užmiršau). Grįžęs {iu kareiviu.
atgal j Lygumus, nutariau , Visame minėtame plote, t 
pasitraukti is užimtos vokie-! y kiaulių, Meškučių Lygu
čių \ietos })ė>ciais, bet išsyk į }Uų? Pakruojaus, Linkuvos, 
norėjosi pamatyti, kaip, at- 1 Pašvintinio, Konstantina- 
rodo gimtosios vietos. ~ l u(Uvog, Joniškėlio ir Salotų pa-

LAUKIAMA ANT JŪRIŲ j
MūšiIJ. | n v. . , , ____________

Pastaruoju laiku vokie- 9.;slu Į)er Ik’P-Ticius ir' s<‘ks- ] l apijų sodžiai ir miesteliai 
čių orlaiviai vis tankiau irl^u.s ^upau Šiaulių lin-(|)e galima pasakyti,
tankiau pradeda lekioti An-1 užsukdamas pakeliui beveik visai nenukentė- 
glijos pakraščiais. Kariški. \au 1U0sna 
ekspertai tvirtina, kad vo-

Ties bar randasi Anglijos laivy 
ir Argone vokiečiai!iias ir paskui pasiųsti sav> 

mt laivyną. Mat, pastaromi 
jie dienomis buvo pastebėt

sodžiuosna iijj0< Tik vienas sodžius tarp 
ctvanmr.ria. Nore.,pa.ichtnu,ygūmų ir Pakruojausjęaip 
stengiaus^ išvengti esu sakęs pradžioje, už-^

(h'gtas granata. Mažai nu
kentėjo ir javai. Tik pake- 
1 uis, kur traukėsi kariume-

jo. Tik vienas sodžius tarp

kareivių, bet vis dėlto daž-1

ki i učių jie man

v o kareivių Į Verduną.

TURKIJA NORI TAIKY
TIS SU RUSIJA.

Iš Londono pusiau oficia- 
škų šaltiniui pranešama,

šniūrinėse jūrėse vokiečių , 
eskadra, susidedanti iš 25; , v. Ikreiseriu ir šarvuočiu. i.

\ i--' d •- • u eeeuzio men., rAnglijos ir Rusijos |iiri-i : ‘ : *.1 ■ ' ” įbai mažai

Šiauliuose, kuriu didžioji

niai štabai taipgi rengiasi 
prie susirėmimų. Dabar ru

it ai Anglijos submarinų, bi

deda kalbėti ir Washingto- jūrių labai daug ledų.

čion.

Buvo

Meldėsi moterų būre

! pabėgę, tai mišių tą dieną
Ru-

salos

‘•■’jcKa. ir ne 
; muite buvo m 
■ gi nukirs Žem 
1 bo< žino i i me?* • .J

A. Bulota tiki, kad tos mi-

teriota ir apimta revoliuci- 
jinio judėjimo. Visuomenė 
neužsitiki valdžiai. celi mūšiai ir ant jūrių.

Rice - Herman ir “L. 
daktorius Pruseika. 
trumpam pasikalbėjimui nu-j 
tarta padaryti vietos šelpi-Į 
mo fondo komiteto žymes- vis karės žmone 
nių veikėjų pasikalbėjimą cmnieriai”, rusų valdžios at-

pranešimams, tai visa Tur- GANDAS Iš ŠVEDIJOS.

iMflh

tvažiavo daugybė rusų. Tai dės didelis vidurinio susi- 
ammuni- tvarkymo darbas ir jau da

bar tam darbui reikia kon
centruoti s})ėkas.

W -

mėnuo, kai}) badauja: perei
tais metais javai visai neuž-

žemaite.
________________

būta. A. Bulota sakosi ne
norįs pranašauti ir šiame 
atsitikime rodosi, kad tai}) 

i ištik rujų yra.

A. BULOTA KALBŪS 
BROOKLYNIEČIAMS. 
Pirmos A. Bulotos prakal

'd. kovo, Brooklyno, New 
i Plaza Hali, 2 valandoj po
I pietų. Ta svetaine randasi 
I ant kampo Havemeyer ir 
Grand Sts. Tai bus didžiau
sios prakalbos,kurias paren
ka vietos komitetas Lietu-

Brooklyno ir apygardų 
lietuviai, nuo pirmo ligi pa
skutinio, privalo būti ant šių 
prakalbų, nes gerb. A. Bulo
ta yra vienas iš žymiausių

plačius pranešimus Ameri
kos lietuvių visuomenei.
< Greta A. Bulotos, galimas
i daiktas, kad kalbės A. Bu-
1 lotienė ir garsi rašytoja že
maitė.

nauji keliai, o be to arkliams 
buvo pjaunami avižos ir 
miežiai. Vietomis žmonės 
dar pjovė pribrendusius ru-- 
rius, bet daugumoje vietų 
nusigandę, nežinodami ką 
/.ūda rvtojus, sodiečiai tik 
žiūrėjo į praeinančius vo- 

j kiečių raitelius ir pėstinin-

\ Daugelis dangčio | Gyventojai, žinodami,kad 
elių nunešta šranpne- pirmą syk atėjus vokie- 

buvo rekvizuojami 
rvės ir arkliai, dabar su-

skindeb
hų. .Ant šventoriaus sun- čiams, 
kųs vokiečių šoviniai išrau- 1 
sė gilias duobes. Bendra Ą

ki ečiai per Bulgariją ati
dengė kelią įTurkiją, tai su
pirko veik visą atliekamą 
maistą ir išgabeno Vokieti
jon. Kelintas turkų pirklių, 
supirkinėdami javus ir par
duodami juos Vokietijai, ta
po milionieriais, nes pasta
rieji mokėjo pašėlusiai augš- 
tas kainas. Dabar gi 
ventojai turi badauti, 
šalis ištuštinta.

Paskiausios telegi

gy
nės

kiusi tartis su Turkija apie

tuo dalyku prie visų talki
ninku, c

EINA GANDAS, KAD 
TURKIJOJ REVOL1U-

kad rušCj Pavasarį nesi- 
stengs vyti laukan vdiG?“ 
čių ir austro-vengrų. Rusai 
atkreips savo didžiausią a- 
tydą ant turkų ir stengsis 
kokiuo nors būdu pasiekti 
Konstantinopolį.

Caras būk tai jau sutikęs

Sutiktas čia

nuo rubežiaus iki 
vokiečiai nutiesė

įsiliko to-ikuosna. Vokiečių kareiviai, 
balandžio užeidami pas ūkininkus, pir- 
isrų. ko kiaušinius, sviestą, pieną 
n-: u............duoim "'Akėdami ”x

vn •» UV

ake, kad tai vokiškus pinigus, apie
Kelmės kuriuos dauguma lietuvių

kietijos nuožiūrai. Caras.
norįs tik užimti Bagdadą, L.
kas inm (bnioinusin riini liavau I amŪSlll dvai’O

Daug kariu menės iš vaka- 
i ų fronto siunčiama Arme- 
nijon prieš turkus.

ENVER PAŠA MIRĘS?
At hemai. — Nors dar nė- 

la patvirtinimo, bet iš Kon-

nėję prekes. Vokiečių ka- Kada aš lietuvių klausiau, 
riumenės buvę maža. Dau- ar nebijo jie visados pasilk- 
giau jokių žinių nesuteikė. |ti vokiečiuose, tai dažnau- 

Iš Šiaulių per Guberniją, šia man atsakydavo: “Ar ne 
įGinkūnus, Žeimius aš nuke- vistiek. Blogiau turbūt, ne- 

lin- bus, by tik ūkio nesuar- 
nes! dvtu”.

ties Joniškėliu tikėjausi 
pereiti per Mūsą, nes toj ’ jo savininkai ir užvaizdos, 
vietoj, aš maniau, vokiečių labai nukentėjo: lakus nu- 
dar nėra. Bet man čia at-' ganė pabėgėliai, o namus iš

grobstė “nedori žmonės” ir 
kareiviai. Tie dvarai, kur 
1 asiliko kas nors iš dvariš
kių. nukentėjo mažai.

Kad būtų buvę priešinin-

buvo mūšiai ir abudu Mūšos
,!1UT Gl"."afs I- rantu šioje vietoje užimtu kad lurkijos kares ministe- 

ris Enver paša yra miręs. nežinia, kur jų

Enver

i ūsai užėmė veik visa Ar-1 ~
meniją, tai jaunaturkiai ANGLIJOS LAIVYNAS
pradėjo kelti revoliuciją.' EINA DIDYN.
Konstantinopoly ant gat- j Balfour, pirmasai lordas 
vių mušasi sukilėliai su ka- admiraltijos, praneša, kad 
riumene; turkai kareiviai Anglijos laivynas nuo karės 
atsisako malšinti sukilėlius, i pradžios žymiai padidėjo.

Dvarai, iš kurių išvažinė-

vt-ntojų, girdėjau tik vieną 
s>kį, bet užtat žinau kelis 
nelaimingus atsitikimus, 
dažniausia su vaikais, neat
sargiai kilnojant neišspro- 

?dikolajumis ir Gataičius.: gūsius šovinius. 
Neužeidamas j Konstantina- ‘ Be to mačiau piemenis,ka
vą pasukau Salotų pusėn.: įie rinko neiššautus šovinius 
Ties Vaškais.reikėjo kelias;ir metė juos į užkurtus lau- 
valandas prabūti miškelyje, žus, kas irgi buvo gana pa
kol praėjo didietis vokiečių vojinga.
kariumenės būrys. Iš Salo-

'ii. Linkuvon

(“Jaunoji Lietuva”)



«-

dėti prie jos. Atsiminkit 
kad laikraščio leidimas, ta
visuomenės reikalas.

4 d. kovo, švento Kazimie
ro “Lietuvos globėjo” die
noj, daugely lietuviškų baž
nyčių įvyko pamaldos už lie
tuvius, kritusius šioje karė
je.

Ka durtuvas ir kulka už
muša, tą bažnyčia apšlaks
tė krokodiliaus ašaromis — 
ir jos sąžinė rami...

Mokslas yra prakilnus da
lykas, bet kapitalistiškoj ga
dynėj imperializmas ir mok
slininkus paverčia savo slu- 
žauninkais.

Amerikos Edisonas tar
nauja Suvienytų Valstijų | buvo nuvykę su savo moti- 
militariškiems reikalams. Ji-Diom ar tėvais pažiūrėti se-

Jiems nevalia
• I juos nepasie-

publikos buvo apie 800 užkuria. Rodosi, išvirti 
Kuomet socialistic- kiaušinį yra toks menkas 

dalykėlis, kad pilnai užten-

I1U 
—900 
kas “Aido” choras rengė sa 
vo choru koncertą Labor ka užkaist maža
I.yceum—publikos buvo 800. Mūsų ponams tautinin-

viesioj vietoj. Ji-
Net tie patįs žmonės gražės- <ai buvo jau bepradedąs pū-

Kunigai h 
streikai.

Retai kada kildavo tokia 
daugybė streikui, kaip da
bar ir retai kada tiek lietu 
vių darbininkų streikuose 
dalyvaudavo, kaip dabai

Nashua audėjai, Chicagos 
ir New Yorko siuvėjai,

ui išrodo.
Tasai, nors dar neaiškus, 

I rotestas prieš galiūnų at
mosferą, yra smagus apsi
reiškimas.

5,000 AMERIKOS PILIE
ČIŲ VAIKŲ LIETUVOJ?

“Iš žinių, kurias turiu ant 
rankų, aš esu pertikrintas, 
kad nemažiau 5,000 lietuvių

Amerikon. Tie vaikučiai

sai, ir daugelis kitų moksli-Ino: 
ninku, pašauktas tam tikran , gi į

terio.
mini

specialistas nuodingųjų ga- 
zų srityje.

GANA LABDARYSTES!
Springfieldo, III., draugijų 

ąryšio delegatai nutarė: 
išmaldų neprašinėti, kad

raščius siuntinėtų, nes išlei
dimas laikraščio gana bran
giai apsieina, todėl ir nepa
doru už dyką reikalauti”.

Apšvietus darbas, teisin-

progresyvisKi lietuviai, ne
gali būti paremtas išmaldų 
prašinėjimu, labdaryste.

Darbininkai reikalauja di
desnių algų, laikraščių žmo
nės taip-pat nori geresnio 
gyvenimo, kalbėtojai nori

ką ir darbą, nes jie dvasia 
Šventa dar neišmoko gvven-

Gaila, kad tų elementariš
kų aksiomų kaip kas neži
no.

N USIBOST A K A Rč IA M F 
ATMOSFERA.

ir, rodosi, Pennsylva.ni jos 
valstijose dauguma lietuviš
kų svetainių randasi karčia- 
mų susiedijoj. Svetainė su
sisiekia su saliu nu, o saliū-

prie saliūno draugijos laiko 
savo mitingus ir balius. Sve
tainė pareina uždyką, jeigu 
svečiai-publika išgeria tam 
tikrą skaičių alaus bačkų. 
Jeigu išgeriama virš pažy
mėtos normos, tuomet drau
gija netik uždyką gauna 
svetainę, bet ir gerą pinigų 
krūva už kiekviena virš 
normos išgertą bačką. Tai 
yra gera pagunda, tikras 
magni tas,' kuris nepaleidžia 
draugijos iš saliūno. Net 
socialistų svetainėse, kaip 
Rochestery ir Brooklyno 
Labor Lyceum, saliūnas turi 
savo kampelį—bet ten tas 
parankamas, kad jau bent 
svetainės ertvos, savo iš-

Vis tankiau ir tankiau 
girdisi balsai, kurie šaukia, 
kad jiems nusibodo prastos 
svetainės ir saliūno atmos
fera. Žmonės pradeda ma
žiau besilankyti ant prakal
bų, ant įvairių parengimų. 
Vaikinai sako, kad jiems ne
patogu vesti savo merginas 
į tokias vietas.

Tuo tarpu, didžiosiose 
svetainėse, kaip Brooklyno 
McCaddin Hall, Labor Ly
ceum, susirenka arti tūks
tančio žmonių. Kuomet L. 
S. & 19 kuopa lošė “Du Bro-

sakyti, kad tautininkai |S1-

jau jų locnas reikalas. Jiems 
teikėjo užkurti savo pečių ir

lės ir Jersey City cukernin- 
kai, W. Virginijos mainie- 
riai, Ansonijos ammunicijos 
dirbėjai ir tt.—visi jie, vie
ni kitus pasekdami, stoja

kiaušinius, bet mūsų ponai 
tautininkai sumanė užkurti 
ugnį ant visos Amerikos ir

siuntinėjo savo kvieslius 
pas klerikalus ir socialistus,

koaliciją, generolišką vieny
bę. Jie pradėjo šaukti, kad

gelbėt ies kokiose tai bendro-

bo dieną. f
Pažiūrėkime gi kokią ro-

kuose.
Kuomet sustreikavo tūk

stančiai darbininkų Ansoni-

tai padarė sutartį su sve
tainių savininkais ir šie at
sisakė įsiJeisti rtreikierius 
mitingus rengti. “19 d. va-

lai gerb. W. Bryanui. Jisai
i nieko negalįs pngel-| 

anot “Boston! 
-- J. Bago- 

Twentieth

mus

'.•Jie— i • * :ell

Hauskas, atvažiavo 
L rbury socialistas 
sck'.itis organizuoti

uis energija
čius Bostono
Century Kliube.

Kiek girdėjom “Keleiviu” 
plaukia labai daug žinių a- 
■)<e tuos Amerikos lietuvu- 
! us, kuriuos karė užklupo

klerikaluose ir kad paslėpus 
savo partijos silpnumą tu

rus. Streikieriai raminasi 
mintim, kad klebonas pasi
gailės savo parapijom! ir 
leis susirinkti pobažnytinėn 
salėm Kada atėjo drg. J.

sistematizuotos ir įteiktos 
tam amerikiečių komitetui, 
kuris rūpinsis Lietuvos šel
pimu.

APIE PRAšALINIMĄ NA
RIŲ Iš SOCIALISTŲ 

ORGANIZACIJŲ.
Tasai klausimas buvo pa

keltas Škotijos lietuvių so
cialistų suvažiavime. Anot 
“Rankpelnio”:

krikšto močia tu visu bloku 
i.r tu visu koalicijų. Stačiai

“Kai-kurie delegatai pri
pažino reikalingumą su- 
spenduot, dargi išbraukt ‘ 
iš Sąjungos už kortavimą, 
girtuokliavimą ir kitus 
nemoralius prasižengi-1 L" 
mus. Kiti pripažino, kad ar

protingasai “Ateities” re
daktorius įsivaizdina sau 
miražus ir kalba apie vie
nybę, vienybę ir dar sykį a- 
pie vienybę ir apie tuos ne
suvokiamus bendrus reika
lus. .

Męs, socialistai, sakėme: 
pažiūrėkit į Lietuvą, pažiū-

Štai jums, broliai darbi
ninkai, ir artymo meilė!
Atminkit, Ansonijos darbi

ninkai, kaip jūsų kunigas
‘ padėjo” jums. Jūs prašėte 
duonos, o gavote “laukan iš
vyti”.

Laike streiko Brooklyno 
cukelflftnkų tūlas airys kuni
gas atėjo į streikierių mi-

ban. >de savo
darbinin-

nesilaikytų liną?ei us. kurie
Sąjungos įstatą, niekintų 
soc. idėją; bet jeigu po 
kiek laiko jie persimainy
tų, apgailestautų savo 
prasižengimą, galį būt vėl 
priimami Sąjungom V. 
K. plačiai kalba apie įvai
rius prasižengimus ir 
bausmes. Pastebi, kad 
prasi žengusio n egal i m a 
amžinai pasmerkt, kadan
gi visi žmonės nebe “grie- 
ko”. Tokie dalykai reikia 
gerai ištirt (tam tiktų 
kuopos teismas) šaltai vi
sapusiškai apsvarstyt ir 
tik tuomet spręst”.

Taip, su išbraukimais rei
kia didelio atsargumo.Mums 
rodosi, kad vienas iš geriau
sių būdų padaryt įtekmę ant 
svyruojančio doroj socialis
to—yra draugiško patari
mo, draugiškos įtekmės bū
das. Ir tiktai tuomet, kuo
met išsisemia visi draugiš
kos įtekmės būdai, tiktai 
tuomet reikia perkelt klau
simą kuopon. Pas mus tan
kiai visiškai nesinaudojama 
draugiškos įtakos priemo
nėm, o stačiai griebiamasi 
partijinės disciplinos prie
monių, keliama skandalai 
laikraščiuose. Tuomet jau 
įkaitintoj, pilnoj nepasitikė
jimo, intrygavimų atmosfe
roj, jau sunku susitaikinti 
ir nuslydęs iš kelio draugas 
virsta amžinu priešu.

BE VERDANT SAVO PAR
TIJOS KIAUŠINĮ...

tarlė ąpie neišmintigumą 
tų žmonių, kurie norėdami 
išvirtį kiaušinį, visą namą

’ ' '»'■ v, ‘

?so;
Kuomet Philadelphijos 
berniukai buvo besiren- 
ą sustreikuoti, lietuvių

kunigą

Nėra vienybės,nebuvo vie

rią mums pasakoja. Vilkai 
liksis vilkais, o ėriukai —
•riukais.

žadės savo egoistiško “aš”, 
ar Šliupas sutiks bendrai 
veikti su socialistais, ar so
cialistai sutiks remti Yčo - 
01 ša u sk o d r au gi j ą ?

Niekuomet!
Męs patariam tautinin

kams nusiraminti ir imties 
darbo: juk jūsų autonomijos 
fondas veik tuščias, Gelbėji
mo fondas apytuštis, jūsų 
laikraščiai gana prastai 
stovi —• tai dirbkite, tik 
liaukitės tuos alasus kėlę, 
pabaiki t tą šnibždėjimo po
litiką, Įairi klaidina daugelį 
darbininkų!

Anot tu dzūku: užsimanė 
Kristė siaust. Bet tegul bus 
ir pabaiga tam siautimui.

KAME GALIMA SUŽINO
TI APIE TARNAUJAN
ČIUS KARIUMENe.IE?

ravannaja No. 1., Osoboje 
dieloproizvodstvo Glavnavo

2. Apie sužeistuosius: 
Petrograd, Baskova ui. No.
12 Spravočnij Otdiel pri 
Glavnom Upravlenii Kras- 
navo Krėsta.

nijas mielaširdingumą.

atkalbinėti darbininkus nuo 
streiku.

Nashua streike bjauriai 
pasižymėjo tūlas lenkas ku
nigas, uolus kapitalistui ber-

Argi jums neužtenka, bro
liai darbininkai, šitų faktų,

kams (mūsų ponams), tiek 
kunigams nerūpi tokie daly
kai, kaip kova, streikas, uni
ja, darbininkų solidarišku- 
mas, o mums, socialistams, 
rūpi.

tui jaganiasčių pasielgimais? 
Reikia dar ir tai atsiminti, 
kad, didžiuma streikierių 
yra parapijonai, užlaiko 
tuos pačius kunigus, augina 
jiems pilvus, bet kada para- 
pijonams darbininkams bū
na bėda, tada kunigas neat-'

kaip, tai dar aiškiai stos ka
pitalistų pusėje.

Rodosi, ir tamsiausi dar
bininkai turėtų pamatyti, 
kad jiems nėra ko laukti iš 
klebonijos.

Brooklyno Dėdė.

Ansonijos Bųkaveckis ir 
Philadelphijos Kaulakis yra

lietuviški tautininkai. Su 
jais konferencijas daro,prie

vadina— bet... kaip tuodu 
kunigu žiūri į darbininkų 
klausimą? Kokią rolę jie 
lošia laike streikų, kuomet 
dalykas eina apie tamsiau
sius, vargingiausia gyve
nančius brolius mūsų tautos.

Tautininkams tas klausi
mas nerūpi, o mūsų, socia
listams rūpi. Tiek tautinin-

U: štai, tame ir yra di 
\usias “diferensas
;ų buržuazinių partijų ir 
b i ninku partijos.

Nudažytas 
maistas.

Amerikoj maisto dažy- 
as taip įėjo madon, kad

da aptiekose ir krautuvėse. wl 
Nudažytoms sodės ir kitr JP 
nudažyti nesvaiginanti ga
nymai tankiai nuodija žmo- gj 
nes daugiau, negu alus, ir 
degtine. Jei kas nori turėt

tarpe sunku yra gaut nedažyti 
valgį. Dažo valgius ir gėry 
mus. Tiesa, staigiu užsinuo

Kaizeris ir rožes 
pilnam žydėjime.
• ----- ■------  —

191.4 metais, va ’arą, prieš
pat užmušimą A m-t rijos
Kronprinco r rancisnaus 
Ferdinando, Čechijos pylyje 
Konopište įvyko įdomus pa
simatymas. Pylyje buvo ap
sistojęs Franciškus Ferdi
nandus su savo pačia kuni
gaikštiene Hohenberg. Juos 
aplankė kaizeris Wilhelmas.

Koksai buvo to atsilankv-

buvo atsilanko pažiūrėt ro

įėjime, Konopišto

Bet argi

tvma

gas laivo ištil 
o draugas. F r;

il

ii tu

ičiaus j'"-ai 'turėjo ir savo

Tas baisiai netiko kaip 
Franci š ku i Fe r d i n an d u i, ta i p

Kaizeris turėjo ateiti pa
gelbon. Kaizeris atvažiavo

su Rusija neišvengiama.

pagalbon, turi būti sukriii- 
šinta. Kaizeris siūlė atnau-

Lietuvos ir Ukrai
nos.

turėjęs būti Franciš- 
Ferdinandas, o jam mi- 
jo vyresnysis sūnus.

ridėti iš Cecilijos, Vengrijos, 
Serbijos ir Solonikų. Tre
čioji karalystė — dabartinė

Tai tokia buvo sutartis

naudo ir Wilhelmo II. A- 
budu buvo autokratai, tikį į 
dievo jiems paskirtą misiją.

Bet, jauno serbo studento

nė kitą kelią nuotikių bėgi
mui.

Ir išrodo, kad išteisybės, 
kaizeris lankėsi Konopišto 
pylyje ne rožių pažiūrėti.

ANT KAUKAZO.
Petrogradas, 4 d. kovo. — 

Rusų oficiališki pranešimai 
skelbia, kad turkai vis trau-

pa likę 4 anuotas. Kol kas 
rusams gerai sekasi ir jie

G Y VE NIM AS V A RšAVO J.
Vokiečių leidžiamas Var

šuvoje oficialiais laikraštis 
praneša, kad Varšuvoje da
bar esančios tokios kainos: 
mėsos svaras 90 kap., kiau
lienos 1 rb. 20 kp., višta kaš
tuojanti nuo 2 lig 4 rb., svie
sto svaras 1 rb. 90 k., taukų 
sv. apie 1 rb. 50 k., vienas 
kiaušinis 14 k.

dyjimų nuo dažų maiste nė 
ra daug, bet chroniškų už

apsireiškia netik dantų su
gadinime, matymo nusilpni
ni me, bet sykiu prirengia 
kūną ir kitom ligom. 'Mano 
ruomone, vidurių užkietėji
mas ir apetito netekimas,

žymiai priklauso nuo dažų

medi 
nm .-.i

t, vienok jie daro 
nei mus kūne ir tve- 

črias druskas ir rūeš- 
F( v,,,, i be mainymo i

ne me
votisKas v<.ames. i 
maisto dažymo! im1 v 
j‘,mi pavojingi dm i 
kaip iš švino, n? > \’ 
jai tuoj išmirtų. L't ir . .i,.r...: 4 1.-+... . :

veikimą.

kia lėtai save nuodinti.
Todėl reikia vengt visokių

džių daiktų iš kepinyčių

name. Nors ir ne taip gra
žiai išrodys, bet bus sveikas. 
Yra keli gėrymai, kurie ne-

Kepėjai nevartoja kiaušinių ' 
arba vartoja labai mažai vi
sokių “keikų” kepimui, vie
nok jų kepiniai išrodo gel
toni ir gražus, tartum tik

gali būt padaryti nudažymu 
ir chemikalais, vienok juo'

: reikia žinot. ,
Vaikai yra įpratę vaF 

bile kokius saldainius ir w 
gražiau išrodo, tuo jiems la
biau patinka. Išskyrus cho- 
kolatą veik visi kiti saldai
niai yra pilni dažų ir kito
kių kenksmingų chemikalų. 
Viena — vaikams nesveika 
valgyti tiek daug cukraus, 
1 i ta—jie nuodyja save.

Valgiai, kurie yra sudė- 
i i dėže s, stiklus, skardines 

. ‘.r panašius indus, yra pilni 
1 i‘ūksmingų chemikalų, apie 

•t čia nekalbėsiu, ir tankiai 
:'nai nudažyti. Daleiskime, 
mitr žinoti, kaip padaryti 
T) bonkų žemuoginės ko- 

Įpilkite vandens, kad 
•lt i tiek bonkų, įdėkite 

k molo, kad rutirštėtų, į- 
’A\e boakutę chemikalo, 

ui i. turi žemuogių kvaps
ni, ii ištirpinkite chromiumo 
druskos ar kokių kitų dažų, « 
kad koše likt ii raudona. Už 
50 c. turėsite 100 bonkų 
žemuoginės košės, kuri su 
uogom nebus susidūrus. Ga- 
. ma dėl mados kelias uogas 
įmesti. Taip tai yra daromi 
i,rezervai, košės ir kiti su

Didžioji dalis tų kepinių nė
ra net arti prie kiaušiniu

tuziną geltonų pyragaičių. 
Namie turėsite visa tuziną 
kiaušinių sumušt, kad to

Kartais tik dėl kvapsnio ko
ki pasmirdusi kiaušinį su
muša kepikas į tokius py
ragaičius, šiaip jie yra pilni 
dažų. Geriausia yra kept

r k kurie išrodo prasčiausi. 
Miltai turi spalvą ir tos

l as įdedama, kad nesigadin-, 
tų. Tokius valgius vai gan- ,

:r gyvas. . .
Aš čia negaliu išdėstyti 

\ isų tų gėrynių ir valgių,ku- 
i ie yra dažomi. Pats skaity
tojas turi svarstyti ir at
skirti. Jis turi vengti visko 
to, kas išrodo gražiai spal
vuotu ir gali būti nudažytu. 
Daleiskime, kiaušiniai, bul
vės, orančiai ir panašus ne
gali būti nudažyti. Dažy- 

Imas iš viršaus pirkėjo neap
gaus.

daugelis lietuviu mėgsta 
“lietuvišką” duoną, t. y. ru
ginę, juodą. Kai kur tokios 
galima gaut, bet daugiausiai 
y? a vartojami prasčiausi

Žinoma, Imiltai ir

darius duoną gražiai tam-

”. Gerai
tikros ruginės duonos, o 
šiaip velyk pirkt baltąją.nes 
ji lengvesnė, viduriams per- 
malt ir maistingesnė. 
įpratimas verčia mus 
nyt, būk ruginė duona 
geresnė.

Dažų reikia vengt ir so
dose,ir taip vadinamame ice
cream, ir saldainiuose (ken- 
dėse), nes čia .be jų veik vi
sai neapsieinama. Tos so
dės, kurios parsiduoda bon- 
kose ir vadinamos yra žem
uogių, aviečių, vyšnių ir tt., 
v ra tikrais nuodais, nes a- 
part vandens, cukraus ir 
dažų ten yra vos biskutis 
chemikalo, kuris duoda

Tik 
ma-

žemuogių, vyšnių ir kiti 
spalvuoti ice cream papraš

uogų syvų nėra.
dėl apgavimo
uogą įmetama, o šiaip įpila
ma biskutis kvapsnį duodan-

Kartais 
v iena-k i ta V 4-

rastas baltas ice cream yra 
daug atsargiau pirkti, negu 
spalvuotas ir neva iš uogų, 
nors ir tame skonis yra iš 
chentikalo ir šiek-tiek kėn

is i kia. Negeriau yra ir su so-
I dėm, kurias stiklais parduo-

A. Montvidas.

E. V. Dcbs.

Dėbso “prepa 
rednes”.

“Aš neturiu šalies, už ku
rią turėčiau kariauti, mano ' 

■ šalis—visa žemė; aš esu pa

Dėl dievo aš daugiau ne
daužysiu savo principų nei 
■ dėl pasiutusio kaizerio, bar- 
įbaro caro, išsigimėlio kara
liaus ar gaujos.parazitų.

Vienok, kuomet aš netu- 
liu nei lašo kraujo išlieti, 
dėl darbininkų klesos pri
spaudėjų, beturčių rabavo- 
tojų, vagių, žmogžudžių,ku
lių svaigulingas valdymas 
yra gadynės piktadaryste, 
aš turiu pilną širdį išlieti 
dėl jų aukų, kada bus reika
linga karėj dėl jų paliuosa- 
vimo. Aš nesu kapitalistų 
kareivis, aš esu proletariato 
revoliucionierius. Aš nepri
klausau prie plutokratijos 
reguliariškos armijos, bet 
priklausau prie neregulia- 
riškos žmonių armijos, aš 
atsisakau pildyti bile ko
mandą kariauti dėl kapita
listų klesos, bet aš nelauk
siu komandos ar pakvieti
mo .kariauti dėl darbininkų 
klesos; aš priešingas vi
soms karėms, išskyrus vie
ną; aš už tą karę su širdžia

aulio karę, socialistišką re-

su prisirengęs kariauti vi-< 
sais būdais, kokiais tik vai- 
dančioji klesa padarytų rei- i 
kalinga, kad ir barikadų**.
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Perdidelis proto veiklu
mas, jautimas amžinos ge
rovės, smarkus minčių bė
gimas, perviršius kūno 
veikimų, pasak Williams’o, 
yra uždangos pakėlimas di
deliai tragedijai. Pradžioje 
pacientas gali išrodyti visai • 
normališku paviršutiniai 
žiūrint. Jis paprastai kalba 
visuomet ir su visais ;svar- 
sto tokius dalykus, kurie ne- 
.erti laiko gaišinimo; rašo 
laiškus ir maino draugus be 
geros priežasties; kartais 
toks žmogus išrodo girtu. 
Kartais pacientas persimai
no ir įpuola į desperaciją, 
tada pavojus ypač pasidi
dina.

Čia nėra reikalo pasakoti, 
kokiose sąlygose šitoks in
dividualus vėliau atsiduria: 
pusprotį kiekvienas pažįsta j 
ir tada jau lieka mažutėlė i 
viltis...

Žmogus, kuris nemoka ar 
nenori prie savo draugijos 
papročių taikintis, kuris 
vaikščioja basas mieste, rė
dosi ypatingai ir tt. — to
kiam žmogui beprotnamis 
yra atviras, šios rūšies in
dividualui vadinasi paranoi
kais. Jie kartais esti gana 

i inteligentiški. Jų prote at
siranda savo rūšies 
rėš, kuriuos 
sistematiškai .susitvarko ;ši- 
tas svajones paranoikas mo
ka puikiai apginti. Kartais 
tokio individualo ypatybės 
yra skaitomos geniališkumo 
ženklais. Paranoikai kalti
na kitus, o melancholikai— 
patys save dėl nepasiseki
mų. Paranoikui viskas iš
rodo stebėtinai ir jis nieko 
praktiško negali parodyti.

Kiekvienam žmogui nere
tai, ateina galvon tūlos min- 
tįs, kurios jį verčia kokį 
nors nepaprastą daiktą pa
daryti. Sveikas protas to
kias “pagundas” pajiegia 
prašalinti. Svyruojantis

Todėl jeigu asmuo keliolika 
kartų ką nors ypatingo ir 
be matomos priežasties pa
daro, tai reikia nužiūrėti 
proto svyravimą. Pv. žino
mas savo blaivumu žmogus 
gana tankiai pats vienas nu
eina karčiamon ir pasige
ria; mylintis savo pačią vy
ras pradeda be aiškios prie
žasties kitur nakvoti; tikin
tis žmogus pradeda dievo 
buvimą nepripažinti; “be
dievis” išpažintin nueina...

Minėti pasielgimai yra 
ženklai besiartinančio pavo
jaus ir turi būti tokiais skai
tomi, kol ypatos protas nuo 
jų pasiliuosuos.

Pajieškojimai.
LAI ATSIŠAUKIA.

Antanas Gusta iš mieste-

Kauno gub., lai atsišaukia 
ant šio adreso, nes jo bro
lis Vincas iš Voronežo pri
siuntė man laišką su daugy
be svarbių naujienų.

svajo- 112 GrandSt.,Brooklyn,N,Y. 
gana Radzevičių, paeinančių iš

Liudvinavo parapijos, Pasu- 
donės kaimo, prašau susira
šyti su manim. Neseniai at
vykau į Ameriką; dabar ga
vau laišką nuo Juliaus Ra
dzevičiaus (mano patėvio) 
iŠ Suv. gub., Kalvarijos pav., 
Raudonio gmino, Santakos 
1 aimo, gyvenančio Mogilevo 
gub. su giminėmis, kuris 
prašo sujieškoti jo brolius

Laisvoji Sakykla
Interpeliacija.

“Laisvės” N15 tilpo straip
snelis antgalviu “T. M. D. 
augimas ir socialistai”. Ten, 
tarp kitko pasakyta: “Tūli 
Sąjungos vadovai šaukia, 
kad sutvėrimas L. D. L. D., 
tai skaldymas Sąjungos jie- 
gų, per tai męs neprivalom 
joj darbuotis, nes tai būtų1

konferencijos delegatus iš
vadino fanatikais, bet aš' 
nieko neatsakiau ir mailiau, 
kad tuomi viskas ir užsi
baigs. Dabar vėl “Laisvės” 
N17 B. Krasauskas su di
džiausiu nusistebėjimu pats 
sau užduoda klausimą: “Kas 
per vieni tie delegatai buvo, 
kad sugalvojo tokį nutari
mą?” Kadangi B. Krasaus
kas nepajiegė šio klausimo

Kaip kunigai “rojų’ 
ant žemės įsteigė?

gą (mano pabraukta). Bet 
kuomet dalis socialistu dar
buojasi T. M. D., tai apie 
tai ir Sąjungos vadovai ty
li. Matomai, T. M. D. dar
buotis nėra prasižengimu 
prieš Sąjungą, nes T. M. D. 
tautiška, o L. D. L. D. soci-

Ar tai neįdomus apsireiš
kimai?”... Pasirašo Social
demokratas.

neprivalome darbuotis L. D.
L. D., nes tai būtų prasižen-

t.'ii buvo pasakyta? Malo
nėki Socialdemokrate, ci-

si reiškimu, Kad žmogus 
/e socialistu rekliamuoda-

platina—tai Socialdemokra
tu pasirašo. Vadinasi, ant

do. Vienas, kad Socialde
mokratu pasirašydamas, ne

J. Šukys.

atsakyti sekančiai: “Visi de
legatai, dalyvavusieji Rajo
no konferencijoj, buvo su

svarstyti visokius klausi
mus”.

Toliams B.Krasauskas pri
duria, kad ir jis netikįs, kad 
konferencijoj galėję daly
vauti tokie delegatai, kurie 
norėtų atgaivinti Romos su
griuvusią galybę, vienok 
pripažįsta, kad ten visgi bu-

IV Rajono konferencijos de
legatus išvadina fanatikais. 
l!ž suteikimo tokio vardo 
reikia jiems ištarti “širdin
gą” ačiū. Tik patartina B. 
Krasauskui, kad gaminant

gams is ” Mockaus 
iaus gerai 

apsižiūrėtų, kad paskui ne
reikėtu socialistams valyti

jo nuopelnus, jeigu jų dar 
nežino tokie socialistai, kaip 
Bieliauskas ir Krasauskas, 
pakalbėsime kitą sykį, kuo
met pasitaikjs proga.

D. Pilka.

ti tyras, bet jo sprendimai 
yra klaidingi; jis paprastai 
nemoka savęs suprasti ir ki
tus apkainuoti.

Paranoikas nenori nuo ki
tų jokių patarimų bei nuro
dymų imti, manydamas,kad 
viskas yra daroma jo apga
vimui.

nori ką

liuos visas aplinkybes ir nu
tars pirkimą atlikti. Jei

* nori tuojaus biznį pi 
ti. tai nors sanlygos 
ger iaus i e •'. pa ra n oi ka'-
mes—mat, jis pabijos ‘ 
gavimo”, nors pirmiau 
pats matė didelę naudą

Laikui bėgant pai

įeikalus. 3 broliai Radze- 
vičiai gyvena, rodos, New-

K. Narkevičius
917 Webster St.,

San Francisco, Cal.

vos Kauno radybos, Rasei
nių apskričio, Jurbarko

Simono ir Antano Valaičių,

Naumiesčio apskri-

iHški'i kaimo
venusiu mies

: iiO

Šventažerio kai-

jis pasiduoda halucinaci-1 Pranciškaus 
joms. Jam girdisi koki tai 
balsai, dievo ar velnio, lie
pianti ką nors atlikti. Dau
gybė “šventųjų”, kuriems 
dievas liepęs ką nors daryti, 
be abejonės, buvo paranoi
kai. Kartais paranoikams 
ateina į galvą kokia tai 
mintis, kad reikia “svietą iš
ganyti”. Tada jie pasidaro 
misijonieriais. Kapucinas 
yra geras tokių paranoikų 
egzempliorius.

» Bujanaucko, 
kilusio iš Lietuve:’, Suvalkų

skrido, Balbieriškio vals
čiaus, Gudelių kaimo. Jo se
nas Amerikos antrašas:

Jenas Jakimavičius iš Lie
tuvos, Suvalkų rėdvbos, Kal

\al.-č'aus, Patraki nūs, kai
mo, jieško Jono ir Juozo 
Merkušavičių, Jurgio Alenc-

lutinai su į ra ir

tai paranoikas jieško pro
gos kokią nors žmogžudy- 
bę padaryti, arba kam nors 
skaudžiai atkeršyti.

Daug buvo rašoma apie 
alkoholiaus kenksmingumą. 
Kalbant apie protą, reikia 
štai ką pastebėti. Vieni 
žmonės išgeria porą stikle
lių degtinės ir. tuoj aus, pap
rastai sakant, pradeda kvai-' 
lioti, o kitiems ir f 
stiklų nieko nereiškia. Pri-Į

apskričio, Kirsnos valsčiaus, 
Išlandžiu kaimo.

Bumblių kaimo, jieško Pet
ro Leleikos iš Lietu vos, Kau-

čio, Dusatu valsčiaus, Bum- 
bliu kaimo. Amerikos ant
rašas nežinomas.

Antanas Valaitis iš Lietu- 
tuzinas.vos, Suvalkų radybos, Nau- 

• paiesčio apskričio, Lesnits- 
pažmta, kad turinti silpnės- VOs valsčiaus, Usienių kai- 
nį, svyruojantį protą žmo-/mo, jieško dėdės (mamos 
nes greičiau pajunta alko- brolio) Antano Jakaičio. Su- 
J — • • v —Šitokio su-/.valkų rėd. Naumiesčio aps. 
dėjimo žmonėms reikėtų ai- Amerikos antrašas nežino- 
kohohaus visai nevartoti. m as.

Kuomet pueblų indi jonai rinko savo 
viršininkus (alkaldus ir gminos tarybos na
rius), kunigai dalyvaudavo rinkimuose ir 
duodavo nurodymų, kaip reikia atlikti visą 
rinkimų procedūrą. Kunigai, pagaliaus, ir 
užtvirtindavo išrinktuosius. Taigi, faktiš
kai, tie rinkimai buvo ne kas daugiau, kai]) 
komedija ir visukuom valdydavo kunigai. 
Menkiausiame atsitikime pueblų indijonai 
teiravosi pas jėzuitus patarimų.

visiškai atskirti nuo , išlaukinių įtekmių. 
Jie negalėjo susižinoti su žmonėmis, gyve
nusiais anapus pueblo sienos. Kiekviena 
sodyba buvo atskirta nuo svieto giliu grio
viu ir aptverta augšta siena. Įeiti j misiją 
buvo galima tiktai pro vartus, ties kuriais

buvo tiktai tuomet, kuomet svečias turėjo

Kiekvienos misijos žemė buvo apkasta 
giliais grioviais ir tie: kiekvienu tilteliu vė

uskambėdavo baž-

savo grimas.
’ės iš ištikimų indijonų ir tos patiulės mai
nydavęs! kas trįs valandos. Nei vienam 
mdijonui nevalia buvo apleisti savo gličią.

Kaip matotej tai tie katalikų kunigai 
jėzuitai įtaisė aštriau.-ų kazernrės režimą, 
kurį pavadino “rojum” ant žemės. Argi 
galima sau įsivaizdinti didesnę vergiją?

Kunigo valia tokiose misijose buvo į-

lų reguliavę žmonių santikius ir būti nebu
vo. Kunigai bausdavo prasikaltėlius, už-

ręstu ir rykštėmis. Uždėdami bausmes, ku
nigai betgi niekam neišduodavo atskaitos 
iš savo darbui ir teisimi. Jie elgėsi sulyg 
savo autokratiško išmanymo.

Žinoma, išnaudotojai visuomet randa 
tarpe pa vergtų jų klesų sau ištikimų klap-

tikslams atsiekti—JžuolaTOŪala SS 
naudoti. Jėzuitų priešai ir dabar 
tina, kad jie išduoda išpažinties slaptybę.

Vaikai buvo mokomi skaityti ir rašyti 
ispaniškai ir lotyniškai, nors jie nei žodelio 
nesuprasdavo iš to, ką rašo ar skaito.

Kodėl tai taip elgdavosi?
Mat, rašinius siųsdavo Madridan, ka

raliaus dvaran, kad parodžius, kaip puikiai

niškai. Suprantama, Madrido ponams nei 
į gaivą neateidavo mintis, kad indijonai 
taip moka ispaniškai, kaip ispanai moka 
chiniškai. Ispanų kalbos mokėdavo tiktai 
rinktiniai indijonai, kuriais jėzuitai visiš
kai, absoliutiškai užsitikėdavo. Tiems 
rinktiniams indi jonams reikėjo mokėti is
panų kalbą todėl, kad nuvažiavę turgun, 
kermošiau įvairių tavorų parduotų, galėtų 
susišnekėti su miesto biznieriais.

Retas iš indijonų, kurie buvo priskirti 
prie skaitliavimo, prie rokūndų, mokėjo ra
šyti. Užtat jėzuitai atkreipdavo didžiausią 
atydą ant techniškų mokslų. Jie stengėsi 
išmokint kiekvieną indijoną kokio nors 
amato. Jėzuitų prižiūrimose kolionijose 
viskas o viskas ant vietos buvo gaminama, 
net kariumenei ginklai ir muzikos instru
mentai. Kiekvienoj misijoj buvo išdirbys- 
tės ginklu, odų, apautuvų, dailydystės, au- 
dinyčios. Veik kiekvienoj misijoj išdirbda- 
davo laikrodžius: čia jau buvo paauksuoto- 
jų, skulptorių, dailininkų ir tt.

SLAPTLNGASAI LAIVAS.
Iš M. J. Lermontovo

LIETUVOS ŠELPIMO 
FONDO REIKALUOSE.
Jau devintas mėnuo, kaip 

l ieko negirdėti apie Chica- 
gos L. š. F. komitetą, kur 
jis yra ir ką jis veikia. Man 
teko pasikalbėti su dauge
liu tu žmonių, kurie buvo 
arčiaus šelpimo reikalų; štai 
ką jie man pasakė: būk tas 
komitetas buvo suorgani
zuotas per Chicagos Draugi
ją! Sąjungą, kurios preziden
tu yra tas pats Šelpimo Fon
do prezidentas, tai yra drg. 
Kazys Gugis. Sąjunga da
bar apmirus, o pinigai per 
tą komitetą surinkti turi bū- 
ii pas komitet > narius. Kur 
tie pinigai? Stempos pri
siimtos iš centro i Chicago 
irgi nežinia kur yra; gal a- 
pie jas žino šelpimo komite
to pi'ezidentas, tegul atsilie
pia ir pasako, kur jos ran
dasi.

Gana jau tylėti ir žiūrėti. 
Tegul pasiaiškina, kas turi 
pasiaiškinti.

M. Petrauskas.
Chicago, Ill.

TAVOJ US”.
Ot. nevidonai tie L. S. S. 

IV Rajono delegatai, kad 
padarė, tai padare: ėmė ir 
pastojo kelią“ku'nigui” Moc
kui ir sykiu tūliems socialis
tams. Tik pamislykite,koks 
IV Rajono delegatų prasi
žengimas! Imk ir nutark, 
kad Rajono kuopos nereng
tu Mockui pi’akalbų. Rajo
no sek rotorius irgi negeres- 
nis nevidonas, nes visoms 
kuopoms išsiuntinėjo laiš
kus, kurie maž-daug sekan
čiai skambėjo*:

“Draugai socialistai, pa
gerbkite savo gražų vardą, 
prisilaikydami Rajono kon
ferencijos nutarimų kaslink 
Mockaus ir tt.” Tame laiš
ke buvo nurodytos net tam 
tikros korespondencijos apie 
Mockaus “naudingą” pasi
darbavimą ■ socialistų labui. 
Bet kas jiems galvoj, jeigu 
Mockus ir akėja socialistus.

J. Bieliauskas IV Rajono

PRIEŠ L. PRUSEIKĄ.

| pasakytas įvairiose lietuvių 
kolionijose Pennsylvania 

Vienas * dalykas 
nepatiko tose 
Jisai, drp’. L.

man labai
prakalbose, 
Pruseika, tankiai labai ašt
riai užsipuola ant Vokieti
jos, Francijos ir kitų šalių 
socialistų. Man rodosi, kad

klaidingas. Eidami tuo ke
liu, kokiu dabar eina, Eu
ropos socialistai sustiprins

res butų apsisauKę savo sa
llies priešais, tai juos būtų 
sudraskę, kaip pikčiausius 
Žmones ir jie amžinai būtų

čiai socialdemokratai, kuo
met rusu kariu numes šimtai 
tūkstančiu maršavo ant. In- 
sterburgio ir Karaliau-
(. •aus ■

Nors ii1 ne-

tai rojus.

ocialdemo-

\oiiucij.’s tame momente,ka-

tų įsejęs ant naudos rusų 
carui. Argi socialdemokra-

rui?
Kodėl “Laisvės” redakto

rius to nenori suprasti?
Francijos socialistų elgi

masis taip-pat pateisinamas. 
Jiems yra brangi respubli.- 
kos laisvė ir kada vokiečiu €

ginti Francijos. Kiekvienas 
gyvūnas nori išlikti gyvu, 
tuo labiau gyvu nori išlikti 
tauta.

Jaunas socialistas.

pačiuose indijonuose. Iš ištikimų čebatlai-

ją. kui’i saugodavo kiekvieną misijų'gyven
toją, kaip savo akį. Kiekvienas prasikaltė
lis buvo apvelkamas specialiais marškiniais.- 
Kaip žinoma, panašiu būdu elgdavosi su sa
vo aukomis ir inkvizicija. Prasikaltėlį at
vesdavo bažnyčion, kur jisai viešai turėda
vo atlikti metavonę. Paskui gabendavo 
viėšon vieton ir nuplakdavo savo auką ryk
štėmis.

llieli
kai nepaguododavo žmogaus as
dics. Jie pripažindavo tiktai

Dirbdavo indijonai labai sunkiai, bet 
ii liųoslaiki neprasnausdavo. Kiek tik liuo

minutėlės

įei
damos bažnyčion, paleisdavo

laidiu

bais dokumentus.

bet tik nemislyk. negal-

ivairias pramogų vietas, suge 
įiedoldieniais, bovina. morališl 
teikia, pančioja žmonių protą 
baubais ir tam panašiai.

tiek moteris, sulaukė 10 metu amžiaus buvo <. ■ l k

pa nei

Globėjo vardadienis būda- 
•iiu dienu švente. Tuomet

boms ceremonijoms galo nebuvo, šventojo 
paveikslą nešiojo iš vietos į vietą, visur pri-

la vyno ir gerą šmotą mėsos. Visi pueblos 
viršininkai apsirengdavo išeiginėm drapa
nom Europos mados, o pasibaigus šventei,

mą apie krikščionybę ir jos idealus. Reli
gija jėzuitams buvo tiktai įrankiu saviems

Melsvoms bangomis vandenyno, 
Kad mirga žvaigždelių pulkai, 
Beskrenda sau laivas lengvutis, 
Net plezda ore jo sparnai.

Nėra tam laive kapitono, 
Negirdžias jūreivių šauksmų, 
Nekliudo jo uolos ir vėtros, 
Audros nesibaido trenksmu.

Stiebų nesilanksto viršūnes, 
Ir vėti’inėS ilsis ramiai. 
Iš špyžio nulietos kanuolės 
Ertvybėn bežiūri tyliai.

Tame vandenyne salelė 
Beglūdi uoluotuos krantuos, 
Ant jos imperatoriaus kūnas 
Atrado paguodą kapuos.

Garbės apeigų neiškelę, 
Jį užkasė smėlio tyruos 
Ir akmeniu grabą užvėrė, 
Tarytum jį kas išvaduos.

Bet vos tiktai mėtai sukanka, 
Kaip jįjį pakirto mirtie, * " 
Prie kranto at' ‘iria laivas, 
Kad žemę apgaubia naktis.

Akimirksniu kelias iš grabo 
Valdonas galybėj visoj, 
Ji dengiu trikami)ė kepurė 
L' švarkas, surūkęs kovoj.

Galingai rankas sukryžiavęs,
Ir galvą nulenkęs žemyn,
Jis eina prie vairo ir sėdas, 

O laivas jau skrenda pirmyn. 
Ji< : brenda i Francijos šalį, 
Kur io karūna ir gari e, 
Kui' liko-; sūnus numvlėtas 
Ir gvardijos vyrų stelė.

Ir vos tik krantus tėviškėlės
Išvysta naktužės tamsoj, 
širdis jam karščiau ima plakti 
Ii’ akys nušvinta liepsnoj.

Atskridę ; į brangiąją šalį, 
Ant kranto jis žengia tiesiai; 
Kareivius į odę vadina 
Ii; maišalus Šaukia rūsčiai.

Bet miega pulkai grenadierų, 
Kur Ulba banguoja slėnyj, 
šiaurės tolymorios pusnynuos, 
Karštoj pyramidų šalyj. ,

Jo bu Vi •; \\ llui praskambėjo, 
Nes maršalai žuvo mūšiuos, 
O tie, kurie priešams bernauja, 
Kovoj jo širdies nepaguos.

Į žemę piktai sutrep'ėjęs,
Jis smarkiai žingsniuoja krantu, 
Nors balsas be atgarsio skrenda, 
Sušunka antruoju kartu.

Ūkimo audros sublaškytas, 
Jis šaukias sūnaus paramos, 
Jam skirdamas pusę pasaulio, 
Sau geisdamas tėvynės senos.

Gyvenimo siūlas nutrūkęs, 
Vos ėmęs vienturtis žydėt, 
Dar ilgai jo ciesorius laukęs, 
Vis trokšdams i vilti tikėt. € C-

Rymodamas gailiai dūmoja, 
Vos blykstels rytuos šviesuma. 
Ir ašara rieda į smėlį, 
Jam žaizdą sielos plaudama.

Ir vėlei, gaivužę nulenkęs,
Be vilties sumoja ranka •
Ir vėl ant slaptingojo laivo 
Nuskrenda berybe melsva.

Verte Don Alberto.
(Iš “Laisvės” N3, 1912 m.) i



irmasai Bučkis
Šventadienio rytas buvo žavėtinai pui

kus. Po vakarykščio karščio, kuris saulei 
besileidžiant pasikeitė didele perkūnija, šios 
dienos rytas tylus, ramus, pripildytas ma
lonių žolynų bei gėlių kvapu, ytin atrodė 
įspūdingu. Nei vėjaiio, nei tamsaus debesė
lio ant berybio mėlyno dangaus. Dar kai- 
kur blizga užsilikę sidabriniai lašeliai vaka-

Žvilgesiu kiėkvieną iš jų nustebino. Visi 
išmetė gerbiamus turtus ant grindų ir žiū
ri stačiai jai į akeles. O ji stovi rami, pil
na dangiškosios grožybės. Paskui sako:

—Ar tai taip galima? Palikit ir jam 
dali. Jūs penki, jisai šeštas. Dėkit viską 
į krūvą ir imkit visi lygiai.

Daili mergina kiekvienam paeiliui už
deda savo rankas ant peties ir paragina. 
Jam irgi uždėjo ranką. Mokinys tada pa
juto didžiausią sunkenybę ir staiga pabu
do. Iškarto nesuprato, ar tai buvo sapnas vien PRANEŠIMAS

ryKscio lietaus, oet ir tie, oiyKsteieja Kartą- 
kitą ir išnyksta iš tavo akių, tarytum tuo 
savo ūmu pranykimu nori atkreipti (lomą 
ant viso pasaulio grožybių, kad pasigėrėti 
tais užsilikusiais lietaus lašeliais. Jie mo- 
mentališkai pranyks, nepaliks nei mažiau
sio ženklelio, vien tik suvilios tavo sielą.

stebisi: priešais taip-pat mirga rikes, čiur-

versėlis. Jani pasigirdo, kad užpakalyje 
kas tai juokiasi ir taip žinomu balsu! Ūmai

DU A. liš džiaugs:
Anglų laikraščiai praneša kas trinti.

do daugumai iki tolei nežinomus jausmus. 
Tuomet monotoniškas, įkyrėjęs gyvenimas, 
atrodo kitokiu, tuomet daugumas pažiūri 
kitokiom akimi į pasaulį ir širdis tuomet 
tampa tokia jautri, ji taip trokšta karštai 
mylėti! Staiga gema galvoj praeities gy
venimo atskiri vaizdeliai, bet čia jau pirmą 
vietą užima kelios valandėlės, kuriose iš- 
tikro gauni progą jausti malonų glamonėji-

šai". ji. prispaudus abi rankas prie jauno 
veido, stovi ta pati mergina, kurią ką tik 
saime matė. Žiūri stačiai į jį ir balsiai juo
kiasi. Mokinys, lyg susigėdinęs, vienas sau

atsitiko 4 d. kovo St. Paul, 
Minn. valstijoj, lenkų šv. 
Kazimiero bažnyčioj. Vaka
re minė toj bažnyčioj katali
kų kunigas Jajevskis, klebo-

> pradėjo ran- 
Darbdaviai pa- 

kurUmatė, kad tarpe moterų nė
ra vienybės, pamatė, kad di
desnė (lalis nepriguli prie u- 
riijos, per tai nusprendė pa
sinaudoti ta proga. Ir štai. 
8 d. vasario jau numušė al
gas toms darbininkėms, ku

tik dello, kad sustotų su sa- 
”o tokiais keistais tikslais, 
dėl kurių buvo varoma slap
ta agitacija. Aš, tai maty
damas, nenorėjau įvardyti 
l. i ypatų, bet abelnai para
kau Į “Ateitį”, kad tos ypa
tus susiprastų. . Bet štai 
“Laisvės” N15 “Moterų Sky-

me matė vien gyvulišką užduoti, be jokio 
augštesnio idealo, tankiai glamoni pražydu
sią gėlę ir sujudinančiu balsu kalba: “O, 
verta, verta gyventi, jeigu ne dėl ko kito, 
tai nors dėl panašaus rytmečio, nes ir mer
kiant amžinai akis, gal nebus tokio sąžinės

man to, ką jautri širdis iš dienos dienon ga 
mino, tai bent gyveno, matė ir jautė grožę 
kurią gamta visiems lygiai siūlo...”

—Stebėtinas sapnas, bet dabar kas...
—Gaila, kad tamstai pertraukiau gal ir 

labai malonų sapną, bet... — ir neužbaigus 
sakinio, vėl pasileido juokais. Mokinys ste
bisi ir ant galo klausia:

—Ko jūs taip juokiatės? Ar jau aš ne
sapnuoju ?

—Jau ne, bet lipkit iš vandenio.
—Iš kokio vandenio?...
Ir tuomet mokinys pamatė, kad jo ko

jos mirksta.vandenyje. Norėjo jau stoti į! 
vandenį, ir lipti lauk, bet mergina nutvėrė 
ji už rankos ir ištraukė ant kranto. Abudu

ūmai užsisuka. Mokiniui

Tuom ta i') m į-

siartino prie kunigo ir pa-

Įima tikėti, kad greitu laiku 
numuš ir tom, kuriom dar 

pri- ne numušė.
L' kas tame kaltas? Pa

v.us. Kunigas jajevsKis ta
po ant vietos užmuštas. Baž
nyčioj pakilo baisi panika, 
liet moteris nebandė bėgti,ji

terpta ris ir tuomet ji pasa- 
1 ė, kad esanti Agnieška Du
dek, turinti 38 metus am
žiaus ir nušovus kunigą už

čios darbininkės, 
sos darbiniai; ės
prie unij »s, tumnei, be ano 
iones, kompanija ne:.š Tūlo 
taip pasielgti, ka:p kad da
bar pa-ielgė. Bet dabar

mus nera vi 
draugiškumo 
jam, per tai 
kaip jai pati!

Tai matot,

kad pa=

męs skebmi-
i f‘lei!r<i Ir? ui

im?

mano ypatų, būk absoliutiš
kai A. Vaitkus nesupranta 
dailės ir drįsta dar kritikuo

./ U. V W, x AIM

me, bus mėnesinis susirinki
mas Lietuvių Moterų Pro- 
p.resyviško Susivienyjimo 
1 kuopos. Pradžia 7:30 vaL 
vakare. Visos narės malo
nėkite į laiką pribūti, nes 
turime daug svarbių dalykų 
aptarti.

Kuopos sekretorė
A. V. Klimiūte.

•kraiovti 
;LB rein;

jų mito
ka d maža

aiic ai f 

kusi ant f
:, • ... /, i.

motinos 
mokint i

amuru

vien tik dėlto,

savo vm“u‘\ neeu 
ųirė’io mokintoja '

rūbais, išlengvo žingsniavo siauru, vietomis 
apaugusiu žole, takeliu. Pastarasai vingia
vosi palei vieškelį netolimo gojalio linkui. 
Mokinys anksti atsikėlė ir niekam nema
tant išėjo, Buvo gal kokia šešta valanda 
rylO, "Žhionių vaikščiojant nesimatė, nors 
ir prisiėjo pereiti ištisai visa kaima. Mo- ’l • . - v

na? Ji sako, mane pabudino.
Dėlko mane, tamsta, pabudinai?

—Ale tai juokdarys. Ugi būtumėt pri--

atėjau i.ieškoti skareles, kurią vakar pame
čiau. Męs štai šičia kirtome rugius, o ši-

rių pažiūrų žmonių, bet kuo-.

kompanija garsina, kad rei 
kalingos darbininkė-. Ma 
tomai ji nori visas organi-

\mnama. — Ked.). 
Vaitkus papeikė to- 
keršlavinių, (ai a- 

iv ~u manta dailės.

čių, sumanė nueiti i gojalį, ir ten pilnai at
siduoti svajonėms.

žingsnių, linksmai suplojo delnais ir pasi
leido bėgti. Urnai puolėsi į žinomą jam ber
želių tankumyną ir ten, suradęs tinkamą 
vietelę, atsigulė. Veidas nukreiptas kaimo 
linkui. Ten, toli, kur-nekur skrenda išlėto

juosianti kiekvieno ūkininko triobas, atro
dė lyg tai būtų vienas didelis parkas. Ar
čiau, po kairei, du mažiuku vaikučiu gano 
bandą. Didesnysis pasišaukė mažesni ir.

kiniui labai norėtųsi žinoti, k 
jam nori įkalbėti. Buvo jau i

lis ma/.am-

tik vengimui tokiu ėioūai ir atėjo; 
ės visus kasdie- 
ave užmiršti ir, 
in, rvmoti ant• ♦ V

pinius reikalus ir net 
po akordo ia» 
žemės ir gėrėtis 
gamtos grože: I 
kokį nors apsireiškimą

Atsikreipė į dešinę pusę ir ten pamatė 
dievnamio bokštu. Dar karta su kokiu tai

les, nuėjo skei
susipynusias šake-

i kita puse. Ten,

nesuskaito-
mos daugybė.; ryk; 
kinys vėl atsigulė

toje vietoje valgėm ir man prapuolė, 
ji! Radau ana tame krūme numestą.

—Taip... Bet ne,
ot, taip sau, niekniekis.

—Ne, negalima.
Tuomet ji, lyg susigėdinus užsisuko į 

kitą pusę. Arti josios augo mažas berže
lis. Jinai, nusiskynė mažą šakutę, pamosa-

bet pamačius, kad mokinys vis dar 
mt tos pačios vielos ir seka ją akimis,

pu •4JVi(r> l egti upelio Krantu, past 
ai vandeni garsiai nusijuokė ir

tar
Pa j uit,

itas; jam 
roman t i š-

u ų 
•S g UIS. 
r.ančio upelio, suprato, Kad tai ne sapnas.

Jisai jaunas vaikinas, sūnus pasituriu-

pažintį su jaunimu; vienok nepaisant Į tai, 
nežinojo moteries, nemylėjo ir, rodos, nebu
vo mylimu. Tiesa, turėjo artimą pažinti su 
tūla svetimtaute mokine, visuomet rašyda
mi vienas kitam laiškus, vadindavo mylima

kartoja tarpe dvasiškijos, , ° Jh vieton priimti neor-
tarpe “žvaigždžių” katali- ganizuotas ir paskui elgtis 
kiško tikėjimo, tarpe doroskaip kad prieš streikų 
skelbėju, tai visgi reikia <^gčsi.

 (lėti darbuotis,turime steng- 
BRIDGEPORT, CONN, i Os,kad vietos merginos pri 
Vietos kapitalistų laikraš-' gidėtų prie unijos.Jeigu męs 

čiai nepaliauja šaukę, kad* 
čia reikalingi darbininkai Į 
bei darbininkės. Mat, tiems 
ponams smagu, kuomet prie' 
dirbtuvių būriai bedarbių 
nuo ryto iki vakarui stovi, 
štai jums pavyzdys: gorse- 
tų dirbtuvė garsina, kad 
jai reikalinga 500 moterų 
l?ei merginų. Kada perskai
tai tokį pranešimą, tai sta
čiai nusistebi. Pati dirbu

* ančios darbininkės, o čia 
kmuoariija per laikraščius 
pajieško 500 naujų darbinin- 
lių! Kodėl taip, kame da
lykas? Ar kompanija ma
no daugiau darbo gauti?

Džian Bambos” ar kunigo

rst iriu ŽL Petrauską, bet ir 
ginti vaikų Žiburėlio drau-

•pos, o ji mums p

buvo parengusi

si rinkusiu

Kilių, re r 
uikta į su-

SU l

mus, taipgi

i tos

nerašo?

Šioj dirbtuvėj darbininke ji 
I nėr ilgus metus buvo nežmo-i’
n:škųi išnaudojamos. Dau
guma dirbo už 3 dol. į sa
vaitę, turėda> 
sugadintų t 
mokėdavo už

kaičių nariu

ikinai skundžia
merginos neini

(pavyzdžiui
(mi. mergi

atsakyti už nos bukite namie 
rbą, pačios Oi, lai meile, 
siūlus ir tt.; vaikinai.

ir užsimerkė. Greitai 
Lėgo vienas po Uitam trumpi vaizdeliai iš 

- paskutinių dienų atsitikimu; o jų buvo 
daug, paprastų dėl kauniečio, bet Įspūdin
gų dėl mokinio, kuris jau kelintas, metas di
desnę dalį meto praleidžia didmiesty. Be
mąstydamas, nejučiomis užmigo. Jam sap
navosi, kad jis jau pabaigė mokslų, gavo 
diplomą su viešu pagyrimu ir ūmai likosi 
nuskirtu į šiltą vietelę. Dabar vieši pas 
tėvus, dalinasi linksmumais iš ateities, ku
rios jisai, aikvodamas sveikatą, o tėvai tur
tą, taip nekantriai laukė. . Paskui viskas 
persikeitė, ir jisai, gyvenimo bangų blaško
mas, pasijuto mylimu draugu miesto valka-

davo, bet tai buvo tik broliška meilė. Per
duodavo vienas kitam mažiausias smulk
menas kasdieninio gyvenimo iš ypatiškų 
nuotikių, lobaus apkalbėdavo visapusiškai, 
kokios pasekme 
būtu Pasi-

tarpyje jų nesimatymo, jiedu vienas kito 
nei maž neišsiilgdavo. Bet dabar, matant, 
kaip sparčiai nyksta tas malonus taškelis

mi širdis smarkiau ima plakti, pasidarė 
taip malonu, saldu ant širdies, kad rodos,

jo draugai moksleiviai, nutarė įvykdinti 
gyvenimo problemą: jie penki nieko neturi 
ir negali turėti, o kiti turi didžiausius tur
tus. Eisim ir prievarta ginklo lygiai visa- 
kuo pasidalinsim, štai jau jie, rodos, suri-

kūną.v
Jam norėjosi verkti iš priežasties dide-

kimšo lygiomis į krepšius, idant gavus pro
gą gyventi. Ima mažiausį daiktelį, net vie
nas jųA-engia turčių, kad jam nei siūlelio 
buvusios nuosavybės nepalikti. Tik štai, 

' iš kur tai, tarpe jų atsiranda mergina ste
bėtino gražumo; nors pasirėdžius papras
ta kaimiete, bet jos puikus liemuo, baltas 
it sniegas kaklas, skaistus, truputį raudo- 

•; nas, veidas, tamsios akys, tankus garbi-

rėjosi balsiai šaukti, maldauti, idant ta 
mergina nors ant valandėlės sugrįžtų ir 
jam būtų taip smagu, malonu...

Dar kartą mokinys pažvelgė į tą pusę, 
bet jos jau nesimatė. Pasidarė jam grau
du, lyg ir nejauku vienam šiame gojalyje. 
Apsidairė aplinkui, pasitaisė drabužius ir 
patraukė kaimo linkui.

♦
* *

(Toliaus bus).

MOTERŲ SUKILIMAS.
Odesa. — Pribuvę iš Kon

stantinopolio per Rumuniją 
keliauninkai pasakoja, kad 
turkų moterį ' kelia didžiau
sias riaušes ir reikalauja 
kogreičiausios taikos. Šio
mis dienomis jos įsiveržė 
į stotį, kur stovėjo trauki
niai su kareiviais, sugulė 
ant gelžkėlio ir pradėjo 
šaukti, kad neleis vežti ant 
mirties savo sūnų ir vyrų. 
Valdžia, negalėdamo moterų 
' t raminti, išvedė kareivius 
:š traukinio ir pasakė, kad 
ni jau nesiūs ant karės lau
ko. Kuomet moteris išsi-

ti n te.
Pas i rod \ kad moteris ne- 
Jbmja kovoję prieš kares.

IRGI PAGELBA.
\Vashingtonas. — Moterų 

naci on a le lyga išleido atsi
šaukimus, kuriuose kviečia 
moteris nešioti šiame sezone 

prasčiausių dažų
kokiu (bakužiais ir tuomi pagelbė- 

n'-oiesorium' iš dangaus ti fabrikantams, nes jiems,

r.es A. Vaitkus supranta, 
l’.ąd yra vienas mūsų ge- 
] Jausiu dailės žinovų ir vei
kėjų gerbiamas M. Petraus
kus. O vienok p. A inkšnai-1 načiii 
tie ne drįsta vadinti 
į . > n 

nukritusiu arba kokiu ten’girdi, iš priežasties karės 
.usamdy tu veikėju. (Grvna ;! t: "d sta dažu. 

** * I *adus iv minties iškreipi-; * J ‘
nas. Minėtoj koresnunden-’ i' 
.ijoj apie gerbiamą M. Pct-:1 • 
šališką nieko nebuvo paša-: • 
<vta ir berc’Talo tamsta taU

meko. Aš tik galiu pasaky
ki , k:id gerbiamas kompozi- 

nekurios narės 'Jor;

darbininkėm nusibodo listų 59 kuopa tai nėra kok

pilnai užtenka tos algos, ku
rią jos dabar gauna.

Darbininkes pamatė, kad

LAWRENCE, MASS.

bris mylimos” ir “Tai Poli-

jo, 191 o m. išėjo Į streikų 
epic 2,500 darbininkių.Strei- 
l’.ierėm į pagelbą pribuvo A- 
merican Federation of La
bor unija. Prasidėjo mi
tingai, prakalbos; iki tam 
laikui dauguma darbininkių 
negirdėjo prakalbų, nežino- rinko gana daug.

mai.

nei jų. Žmo
gumi daug.

so

jo organizacijos. Bet laike . vakarui, tai visuomet žmonių 
streiko pradėjo organizuo-1 prisirenka daug. Reiškia, 
lis, pradėjo kovoti su savo visuomenė jom atjaučia.

M. M. S. Našlaitis.išnaudotojais.
Streikas tapo laimėtas: 

sutrumpinta darbo valan
dos, pripažinta unija ir tt. 
Pasklydo gandas, kad gorse- 
tų dirbtuvėj galima gerai 
uždirbti. Greitu laiku mo
teris ir merginos pradėjo 
plaukti į dirbtuvę, bet prie

entimo a: ba,ma• ’ 
tad nėra kam

miato, Kau savo straipsny 
u kerštauja prieš kompo-

tas vaidinasi, kuomet jo vi-

kurio t

kimo,

nieko gero negalįs vaikų, 
pamokinti, būk ’pačios mo-

ant viešo atstovų susirinki
mo vasario (i d. kaip kurie

i šnaudotoju.
Žinoma, didžiuma atsto

vų pasipiktino tokiu keistu 
kerštu, bet Vinkšnaitienė, 
nežinia prisidengus, reika
lauja tų ypatų, tarpe kurių

MONTELLO, MASS.
“Ateities” N15 buvo ra

šyta apie karštavimą vaikų 
Žiburėlio draugijėlės. Aš, 
matydamas tokį kramčioji- ir pati esate ir gerai pažįs- 
mą, parašiau į minėtą laik
raštį,ne tuo tikslu,kad kam

nesi- 
v i s u o m e n i šk a i s rei- 
Eabrikantai nusi- 

kad dabar trūksta 
j is Šmakšt ir atėjo 
)a”.

KUNIGAS

GYVOJO T A VORO”.

iaivetuotas kūni
niu. Ji kaltina 
'liejimą “gyvojo

ir k; si gyvenom, 
uibgai pradeda a- 
gyvuoju t a voru”.

PATARMES MERGINOMS

Juk ant mėnesinio

i V u '■ \ i S v . A 11: ‘KIŠANTI
k . \ k »;na 50c.

L. . ■ ' •> . ndrvMu.

J. STROPUS,
6 Lortng St., So. l'c’ton, Maas.

1’ C u- , ■ .iii'i.u "lu-- nioit- v oi.’enu, bet
1.1*» tepi eikli, g.'l; ii>t tnarkėmia.

N EWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Iinporatrici Mari j A* 
knšerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visu moteriškų ligų ir tei

ti kalni esant, galite gauti patar- 
? navimą.

O. STROLIENe
Jauniškaite

319 Walnut St.,NEW AR, N.J.

Telefonas Maiket



padaro išvedimą, kad alko
holis—tai didžiausias žmo
nijos priešas, trukdytojas ci
vilizacijos, naikintojas proto

nelaimė patiko.
“L?* Reporteris.

I narių... Politika yra nau- 
Diskusijos tarpe A. C. W. ’ dingą kapitalistams, bet ne 

of A. ir I. W. VV. unijų. ’1 ™’’’
14 d. vasario buvo diskusi

jos, parengtos Amalgama
ted Clothing Workers of A- 
nierika ir I. W. W. unijų. 
Pirmųjų atstovavo M. Duse- 
vičius, antrųjų — J. Šmitas. 
Diskusijų tema: I. W. W. li
nijos principai ir taktika.

Dusevičius savo kalboj

BALTIMORE, MD.

darbininkams. Republiko
nų partija 1860 m. stojo už 
panaikinimų negrų vergijos'argumentus:

Atsistoja antras diskusan- 
tas ir pradeda prirodinėti, 
kad alkoholis neša žmonijai 
didžiausių naudų ir stato 

temperatūrų,“'■'b* V» V X, A | G> A *•' I V

ir tūkstančiai žmonių toj'chloroformų, likerį, metalo ,cl_ai- i -• v r™ • i i-? i i* I—4__ • . ,1----------- ~ j______ f crn L

unija. Atvažiavo organiza
torius J. Šmitas, kuris pir
mutinėj savo prakalboj iš
niekino A. F. of L. unijų, iš
vadindamas jų skebų unija. 
Pasakė, kad dabar, kada I. 
W. W. unija pasiėmė vest 
streikų, tai į porų savaičių 
streikas bus laimėtas.

Streikieriai apie I. W. W. 
unijų kalba, kaipo apie ko
kią stebuklingų įstaigų, o J. 
Šmitų laiko stebukladariu. 
Jie mano, kad Šmitas vienu 
l ankos pamojimu nugųzdins 
kompanijų ir pastaroji išpil- 
dis jų reikalavimus.

Žmonės apie L W. W. li
nija išmislioja nebūtų da
lykų. Vieni sako, kad toji 
unija turi savo “vaiskų”, ku
rį atsiųs mušt skebus, kiti 
sako, kad su dinamitu ardys 
dirbtuves ir skebų namus.

Bet pradėk tu jiems aiš
kinti, kad taip nėra ir nega
li būt, tai jie tave apšaukia 
šnipu, provokatorium ir tt.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GURĖK 

MJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų bankų galit* pagelbėti **vo giminėm* bei pa 

užimtose vietose vokiečiai*. Mę* turime

SU1ARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Berlin*, todėl galime perrlųetl pinigu* | ta* vieta* aut ••■*•• 
• •auginau 800 markių (apie 525 rubliai).

M CSV BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRir 
MŪRA, TODfiL TAVO PINIGAI GVA RANTUOTI.

Norėdami Rauti daugiau Inform ari j u krelpkitl* ypatil

ATHOL, MASS.
Mūsų vyčiai labai “ener

giškai” darbuojasi ir ant 
kiekvieno žingsnio atsižymi 
savo “narsumu” ir “gabu
mu”. Neseniai buvo vestu
vės, kuriose dalyvavo ir vy- 
iai. Ir štai, tuojaus suren

gė kariško muštro repetici-Tai kodėl tada su tarpi nimų ir daugybę tam 
panašių dalykų ir prirodinė
ja, kad panaikinus alkoholį, 
visi viršminėti elementai tu
rėtų išnykti, nes nebūtų kuo 
jų užpildyti.

Ir ką manot, po tokių 
“svarbių” prirodymų, di
džiuma pripažino, kad alko
holis yra reikalingas.

Čia aiškiai pasirodo, kad 
d i skusa n tas, pasako dam as

! kongresas neišleido įstaty- 
Imų panaikinimui vergijos?
I860 metais republikonų 
partija turėjo geresnius 

' principus, negu šiandien so
cialistų partija ir viso pa
saulio partijos. Politika — 

’ | tai žaislas darbininkams, ožastis, kurios pagimdė L W.
W. unijų ir pridūrė, kad tvė-1 . .. . . .
rėjaf buvo ją pastatę ant ge- U
rų pamatų. Čia kalbėtojas L'’ A. unija neu. kilia U. 
nurodo pamatines priežas-iG- 0 . i’ ™8 
tis, dėl kurių pirmiausiai P'J’P a.nt.
skilo Chicagos skyrius i r.ko 00 viespa avo 60 metų at- 

J gal. 1 uomet negrus par
duodavo po vienų, o dabar 
unija savo narius parduoda 

, visus sykiu, padarydama su 
darbdaviais kontrakta.

Tolinus Šmitas nurodinė
ja, kad Lawrence L W. W. 

nupūldė socialistai. 
Dusevičius esąs irgi parsi
davėliu, nes dirba:; ten, kur

Bet to dar neužtenka. Pa
staruoju laiku vyčiai statė 
scenoj veikalėlį “Amerika 
Pirty”. Ir čia neapsiėjo be 
“šposų”, nes pradėjo į publi
ką leisti obuoliais ir snie
gais. Nekurie sako, kad ak
toriai perdaug buvę “blai
vus”, per tai panašiai ir pa-

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

W. unijos. Viena turi savo ■ 
Centrų Chicagoj, o kita — 
Detroite. t Kalbėtojas klau
sia publika, kuri jų gali būt 
geresnė.

Čia trumpai paminėsiu 
diskusantų kalbas. M. Duse- 
vičius sako:

“Iki Lawrence’o 
lietuviai mažai žin
L W. W. unijų, bet iki tam i “L 
laikui jos ir taktika buvo1,1... r , , , 4 - ; C. \V. of A. ir kuomet mo-daug geresne... įskilus 
Lawrence’o streikui, L W. Į 
W. unija labai pakįla, bet ■

našius dalykus, neva suriš
tus su alkoholio naudingu
mu, arba iš publikos tvčio- 
josi, arba nieko nesuprato 
apie ką jis kalba. Ir kas

tu “argumentų” jau disku-

Na, ar 
vyčiai?...

“neveikia” mūsų
♦

♦ ♦

Mūsų katalikų šulai spro
go pusiau: parapijos pirmi
ninkas vienon pusėn, o ku

streiko , ,.. gaunas užmokesti.i n n i \ m ' ° k €y

kai leista išreikšti nuomonę 
bei nubalsuoti, ar alkoholis 
reikalingas ar ne?

Žiūrint iš. šalies tokios 
diskusijos išrodo labai juo
kingom. Ar šiaip, ar taip,

dalykus truputi rimčiau.
. .Baltake jis.

kovoti prieš politiką ir so
cialistus; tai ji tuojaus ir nu-

Tai tiek apie tas diskusi
jas.

Bet man, kaipo L W. W.
SIOUX CITY, I0WA.

puolė. Darbininkai privalo JinU0S nariui, vienas daly- 
turėti ne vien ekonomišką, 1:as neduoda ranmrno. Šmi- 
tet ir politišką organizaci-S‘ls sa‘<a> ^a(l Dusevičius y-
jų. Nebūkite politiškais sko
bais, kuomet jūs balsuoja
te ir už tų tvarka, kurią pa-

svarba ir I. W. W. unijos va
dovų veidmainystę, tuoj aus

valstijos, kur 5,000 streikie- 
rių laimėjo streikų ir nei 
vienas jų nebuvo suareštuo
tas, nes ten gubernatorius 
pasielgė bešališkai, nepalai- 
kydanpas kapitalistų pusės.

Tolinus kalbėtojas liepia1 
atsiminti į ta, kad išėjus! 
darbininkams i streiką ir,'

tus taip nedarąs. Man kaip 
lik prisimena, kaip anais 
metais Philadelphijoj Šmi
tas išvedė cukern inkus į 
streikų ir kaip tik už porą 
savaičių negavo mokesties, 
tai streikierius paliko dievo 
apvaizdai, o pats nudūmė

Streikas, kuris tęsėsi nuo 
22 d. vasario, tapo laimėtas 
—3 d. kovo darbininkai grį
žo prie darbo. Streike daly
vavo apie 2,300 darbininkų, 
tarpe jų ir 700 lietuvių. Dar
bininkai laikėsi vienybėj ir 
kompanija turėjo išpildyti 
j u reikalavimus, pakeldama 
mokestį nuo 19 ii' 21 c. į va
landą ir sutrumpindama 
darbo valandas.

tum tamsta paaiškinti, kaip 
tas atsitiko, jeigu dirbi iš

I pasišventimo? Ar dabar 
:'| tamsta negauni mokesties?

gi rti, kad suprantame savo 
reikalus, nes streike dalyva
vo įvairių tautų ir pažiūrų 
darbininkai, bet visi laikėsi

visi linksmi grižo prie dūr

MERIDEN, CONN. F. R-nas.

mai, svetaines ir 
eigų darbininkai

e vis dar tebesitęsia. Jau 
i menesiai, kaip streikuo- Pirmiau čia buvo nem.-i-

Tokios unijos darbinin- 
nvi > m migerin ĮieJuil 
M mis privatiška nuo-

'.čs. Tokiu veik vmas mies- 
'lis apimtas streiku. Dau-

oo pianui dirbtuvėj. Bet 
darbdaviams anskclbus ban-

dauguma išvažine-
per streiką laimi viena nuo
šimtį, tai kapitalistai ant 

20pragyvenimo
nuošimčių. 1
cipų gražumo, jeigu taktika

S t re i k laužiu yra gana 
daug. Reikia pažymėti, kad 
lietuvia.i šiame streike užsi-

Mūsų dvasiškas tėvelis 
bažnyčioj įvykdė didelę per
mainą: vargonininką praša
lino, o į jo vietą priėmė jau-

dieviai drįsta sakyti, kad 
kunigai priešinasi suteiki
mui moterims lygių su vy
rais teisiu.

Staliorius.

WAUKEGAN, ILL.
6 d. vasario buvo vakaras 

S. P. L. L. W. Sulošta du 
veikalėliu: “Saliamono Sap
nas” “Jaunavedžiu Naktis”. 
Pirmas veikalėlis labai va.iz-

lietuviai inteligentai kovoja 
už laisvę ir kaip caro val
džia su jais žiauriai elgiasi. 
Tik bėda, kad silpnai suloš
ta. A. Sabeckis Petro rolėj 
visai išrodė tokiu, kokis tu-

gitatyviškos iškalbos taipgi 
neturėjo. P. Sprindis karei
vio rolėj lošė neblogai, tik 
teikėjo būti žiauresniam ir 
kuomet jį Petras užbovijo, 
tai reikėjo visai nusisukti 
nuo bėgančio kalinio. M. 
Šoblickas nemokėjo nuduoti 
viršininkų ir nušautas kilno
josi. P. Guro (Petro tėvo) 
nesigirdėjo kalbos ir dar 
kalbėdamas su sūnumi užsi

“Jaunavedžių 
loštas pra-

s susirinko gana 
ilaikė neramiai ir 
ali patiko tuščių 
kalelis, negu rim-

Ear randas Nashua ton. Pažiūrėsime, kurie lai-

kvietė Klinga ir tapo sutver
ta pašelpinė draugystė ir L. 
S. S. kuopa. Bet pastaroji 
greitai mirė, nes priešai ne
siliovė persekioję. Neužten
ka to, kad persekioja patys 
lietuviai-fanatikai, bet dar 
jiems ateina į pagelbą ir

Iš tų keturių vyrų, kurie 
buvo pasodinti kalėjiman už 
užmušima graiko skobo, trįs 
topo išteisinti, o vienas nu

*

♦ *

Mūsų Jonelis taip išmoko 
gudriai meluoti, kad be me-

sužinojęs, kad tarpe lietu
vių atsiranda bedievių, tuo
jaus pasikvietė į talkų lietu-

nuo 10 iki 20 metu M0 nei žodžio negali pasaky- vį kunigų, kuris pasakė, kad
• ■» ■ • a > . ... . ... « . • • •

kalėjiman. Čeplikas, Bara
nauskas ir Klimas išteisinti,

ROCKĖORD, ILL. 
Atsakymas p. Dudučiui.

- “Laisvės” NU tilpo iš 
mūsų miesto žinutė, užvar- 
dyta “Kova su bedieviais”. 
Korespondentas Dudutis ra
šo, būk K. V-lis dirbtuvėj 
užpuolęs p. S. Žilinskų ir no
rėjęs sumušti už tai, kad pa
starasis netikįs nei į dievą, 
nei i velnią.

Iš tos žinutes aiškiai ma

kia su teisybe panašiai rašy
damas. Štai kaip atsitiko: 
S. Žilinskas, su kuriuom sy
kiu dirbau, priėjo prie ma
nęs ir pradėjo prašyti, kad 
aš jam duočiau dvasių šven
tą. Neturėdamas tinkamo 
atsakymo į jo nesąmoningą 
prašymą, paėmiau 

irinėčiau

no man neat
savo vieta ir pradėjo dirbti

tvirtina, būk jis
s. Bepiga ir.

meluot tokiems žiopliam
*

* ♦

išnaikins bedievius ir su
stiprins tikinčius dvasioj 
švento]’. Nors dabar kuni-

Let jam nesiseka įvykdinti

perstatyti veikalą. Pažiūrė
sime, kaip greitai prisi-

Dabar kunigėlis vaikščio
ja po stubas ir kolektuoja 
pinigus. Pirmiaus lietuviai 
(klodavo po dolerinę, bet da
bar jau nenori duoti ir po 
25 centus. Ir kaipgi gali
ma duoti? Randa skaitant 

___ apskelbta generališka i laikraščius—- barasi, kad, gir- 
dolerių mobilizacija, kad pa-|(b, esą bedieviški, randa be- 
stačius bažnyčia. Pagalinus tuštinant bačkutę ir vėl ba- 
bažnyčia tapo pastatyta ir kad jie girtuokliauja, 
dabar vėl tapo apskelbta J °k.m. būdu kaip vieni, taip 
antra mobilizacija. Mat, ir kfti užpyko ant dvasiško 
reikalinga supirkti visokie. tėvelio ir dabar nieko ne- ' *____ • a • "I • 1 • > • ' z M ■» /> z I n 14 1 T" e T* O

MONTREAL, CANADA.
Pirmiaus tarpe lietuviu 

buvo ;

tuštinant bačkutę ir vėl ba-

šventųjų tinksai, nes kitaip 
negalima dievų garbinti.

♦ ♦

Pastaruoju laiku čia pra
dėjo labai smarkiai dirbti 
ammunicija. Negana to, 
kad visos geležies dirbtuvės

tariau:'dirba ammunicija, bet dar 
■iita ir Mato ir naujas. Tokiu bū- 
as, niejd.u darbai eina neblogai ii-j 
nėjo j'Į'rie ammunicijos išdirbimo]

duoda. Kaip girdėti, tai 
mūsų kunigėlis mano keliau
ti į ten, iš kur atkeliavo.

Beje, pastaruoju laiku su- • 
si tvėrė ir šw - Kazimiero 
draugystė. Tokiu būdu tar
pe abiejų draugysčių didelis 
nesutikimas. Kunigėlis ža
da sutverti trečių draugys
tę ir visus lietuvius suvieny-

Pažiūrėsime, kaip jam tas
monės

.. Vietinis.
bavau, o ]). Dudutis

Žilinską..

Alat į tūlas dirbtuves jaunų 
vyrai visai nepriima. Jeigu i 
irimas darbininkas paklau-

švti tokius niekus i laikraš- i siunčia į kariumenę.
Juodplaukis.

M R1DEN, CONN.
vasario šy. Kazimie- 

io draugyste surengė pra
kalba-.-. Kalbėjo kun. Ambo- 
las iš Hartford, Conn. Prieš 
piakalbos buvo pamargini-

W. unija tarptautiška. Tai 
kodėl jūs taip neapkenčiate 
žydų, socialistų, Pruseikos, 
Grigaičio ir kitų? Lawren
ce I. W. W. unija ne socia-

laužiau ja, išėmus du, liet jų 
negalima nei kaltinti.
ramus avinėliai, neturi
mažiausio supratimo

neš 
nei 

apie

vargiai jau lietuviai grj 
prie savo seno darbo.’

K. Armėnas.

bet I b.rendus prie rimtesnių vei- 
Kada finų benas pra Šiomis dienomi

EAST CHICAGO, IND.
Mūsų miestely buvo apsi

gyvenęs Petras čeku i s, vo

Bet kas keisčiausia, kuo
met vienas jų streiklaužia- 
vo, tai kitas visokiais žo- 

kote, bet ta neapykanta, ku- <lžiais _ji plū<lo ir reikalayo 
ria jūs sėjate prieš kitus. 
Chicagoj buvo kruvina ko
va, o jūs čia skebavote. štai 
kas-ardo jūsų uniją. Šmi
tas reikalauja, kad aš paaiš
kinčiau A. C. W. of A. uni
jos gerumą. Nors tas nesi
riša su mūsų tema, bet tu
rėsiu atsakyti: A. C. W. of
A. unija valdo patys darbi-;vių Socialistų Jaunimo Ra- 
ninkai—referendumas ir ji telis. Prie jo priklauso apie 
susitvėrė todėl, U. G. of A. 50 narių. Ratelis darbuojasi 
unija valdo tik viršininkai, j gana smarkiai, ypatingai 
o I. W. W. unija netaktiška.! atsižymi rengimu diskusijų, 

J. Šmitas sako: Ikuriose nariai ir lavinasi.
“Ant kiek aš supratau,tai Bet tankiai tokios diskusijos 

mano oponentas vieton nu-: būna labai juokingos, nes 
rodyti I. W. W. unijos klai- diskusantai pradeda disku- 
dinguma, gynė tik socialis- suoti, neturėdami jokio su- 

1_1907 me- pratimo apie kalbama bei
tais norėjo uždėti despotiz- Į diskusuojamų klausimų. Ra
mų, kad kiekvienas unijos'vyzdžiui, 18 d. vasario buvo 
rarys balsuotų už kapitalis-1 diskusijos. “Ar reikalingas 
tų partijos narius, kurie no-1 bei naudingas alkoholis?” 
ri gauti minkštas kėdės, per • Pirmasis diskusantas pra- 
tai I. W. W. unija ir atsi-jdeda nurodinėti, kad alko- 
skyrė nuo S. L. P. su 30,000 holis nereikalingas ir nupie-

tus ir socializmą. 1907 me-

prašalinti iš draugijos, o da-

1 avižiau t i.

si žmonių nuomonėsC-

ROCKFORD, ILL.
Čia yru susitveręs Lietu-

KEWANEE, ILL.
26 d. sausio buvo vakaras

ta 3 veiksmu drama “Žmo- 4 S

Kiti irgi

ge-

ir
ne-

veikalui ir sufliorius garsiai

pirmininkas publikai nieko 
nepaaiškino apie veikalo tu
rinį.

dauguma žmonių atsistojo, 
atiduodami pagarbą darbi
ninkų himnui, bet daugelis

jaunimui daugiau lavinti

ūką negėda būtų pasirody
ti. Čia yra žmonių, kurie 
neblogai supranta scena ir 
jeigu jūs lavinsitės, tai ne-

Apolinaras.

N ASIRU A, N. H.
Iš medvilnes darbininku

Streikas dar vis tebesitę
sia, tai jau šeštas mėnesis. 
Dabar streikuoja beveik tik 
lietuviai ir lenkai, o graikai 
ir francūzai skebauja. Ne
mažai skobu randasi lietu
vių ir lenkų tarpe. Užtat 
streiko laimėjimas yra ūka
notas.

Pirmiau streikų vedė A.

čių. Jis ėjo truputį išsigė
ręs ir susidūrė su traukiniu, 
kur neteko dešinės rankos 
ir galva baisiai sumušta. 
Nelaimingasis guli ligonbu- 
ty ir vargiai pasveiks.

Kelios savaitės atgal jįiF. of L. unija, bet streikie- 
policija nučiupo slapta be- riai, būk tai už perdaug 
pardavinėjant alų ir degti- švelnių taktikų vedime strei- 
nę, tapo suareštuotas ir tu- ko, nuo jos atsimetė. Da- 
rėjo užsimokėti $104 baus* bar organizuojama I. W. W.

nesuzi -1 j gyveno A. Čipaitis ir J. j

no gub., Raseinių pav., Vi
duklės parap., 45 metų am-

L. S. S. 201 kuopos. Dar
iams sumažėjus, A.'čeknis 
išvažiavo i Detroit, Mich.

dainų ir tt. Paskiaus kalbė
tojas pasakojo apie Lietuvą 
ir ragino ją šelpti aukomis, 
dūkų surinkta apie 26 dol. 
Kada aukas pasiėmė, tuo
met jau sutverė skyrių Tau-

moti, kad sutverus vyčių 
kuopą, bet tas nepavyko pa-

21 metus

v o laisvų pažiūrų

parapijos nešventintų kaili
nių.

* *
Pastaromis dienomis prie

glaudos namuose mirė An
tanas Spūdis. Velionis sir-

icjo 69 metus amžiaus, A- 
merikoj išgyveno apie 50 
metu. Buvo nevedęs.

J. Petrikys.

JERSEY CITY, N. J.
Pas mus nuo senu laiku 

įsigyvenus mada baliuose 
ir prakalbas 
Su maršais, 

jau

maršuoti
sakyti.
kaip ten nebūtų, bet 
prakalbos nevietoj...

Kada kunigas pasakojo a-
tų. (. eKnis pasteįiejm ■ 
urdingieriai roman-1 
•u jo žmona, tuomet !

išsivežė ir čeknio žmoną, 
žmoną. Dabar jis paliko 
su dviem mažais kūdikiais.
Minėti vyrukai mėgsta

galima sakyti, jog kares 
kalingos, bet negalima 
tvirtinti, kad jų visai ne- 
kia. Karės esančios vis- 

i mm dievo. Ir dabar jei- 
igu nekurie kenčia vargų,tai, 
girdi, paskui galės geriau 
gyventi. Tai matot, kaip 
dvasiškas tėvelis moka filo-

pų !>• dalyvaut! losnnuose.. Buvo (luodami ir klausi. 
kad gavus proga susipažinti1 . , . . •. 1 1 . mai, bet nuo ]u visai atsisa-su merginom ir moterim. J'
Patartina tokių apsisaugoti Viską Žinąs.

i. i ai muub. KIEKVIENAS GALI BŪTI
1 •1 eknl8, FOTOGRAFISTU.

K:1 tik išėjo iŠ spaudos knyga lie-
GILBERTVILLE, MASS. ! ™
Iki šiam laikui čia nebuvo i Prisiųskite $1.00 o apturėsite t* 

knygą apmokėta ant jūsų pačtos.
Adresuokite:

NORTH END PHOTO CO. 
376 Selkirk Ave.. Winnipeg, 

CANADA.
(17—25)

jokios draugystės. Tiesa, 
niekas nesirūpino ir sutver
ti. Pagalinus, atsirado ke
lintas vyrukų, kurie parsi-



LAISVfi •M
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Blaivininkas”.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas:—

skaičiau gazietoj šitokią is

Apielinkėse Londono gy
vena tūlas turčius, kurio 
dvare yra besisukantis 
bokštas su keliata kamba
rių. Kuomet svečiai, neži
nantieji bokšto sekreto, ap
sinakvoję užmiega, tai bokš
tas pradeda suktis ir ryte 
svečiai pasijunta tose pat lo
vose, bet kituose kambariuo
se. Svečiai stebisi, laužo 
galvas, kaip tas atsitiko,bet 
negali įspėti .

Pasakyk, Orakule, ar ta

greicorium dingo?
Kareivis: —Jį sudraskė 

granata.
a i icieras:— 1 ai negK su- 

jieškok man tą šmotą Jono, 
kuriame yra greicorius.

nai
Pati:—Kaip sau nori, Jo- 

bet Zeppelinų užpuoli-

mas 
jau

nekaltu žmonių—tai
Tačiai nežmoniškas

Temykite LIETUVIAI!
SE\ UŽIMTOSE VOKIEČIAIS.

JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ
GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. Taipogi per mano BANKAS galit uiųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUIant 4% metama nuo šimto. 

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
8TE1TO NEW YORK, užtat Jū* pinigai gvarantuojaml

PARDUODU farinas, lotus ir namu*. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir ISJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nie*, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAI VAKORČ1Ų—ŠIPKORČIŲ.

Kas nori parsitraukti savo gimines iš seno krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, ląi kreipiasi prie manęs, o bus užganėdinta*. 

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkite* šiuo adresu:

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

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

LIETUVIŠKA APTIEKA.
šluornl pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų Siam 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galim* 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir did* 
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon 
ka 25 ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksan 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligi) žiemos laike. 6. ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUG1NIMO PLAUKŲ ir TONIC’AB. •. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumo* ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokamu męs. Siundant laiškuti 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviška* Aptiekorius
410 So. 2nd Street, kampas Union Av©

Skyrių”: 745 Driggk Av*., kampu* tnd St.,, Brooklyn, N. Y.

JUS GALETE IŠAUGĖTI
PLAUKUS

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI
MOTERIŲ.

Ar vlli.ka Jums plunkal?
z\r į.i.iž I., Ju-u plaukai nuo metu? AJ
•.ki'-ri! k. klas nors ne sveikumais ir

pr ..I.Oi

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Aptieka
Teisingai sutaisomi Talstal 

prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draugą, • būsit* «i- 
ganėdintl.
N. MOSKOWITZ

Aptiekoriu* ir ChamistKA
211 Roebling St., C«r. 8*. Ink 

BROOKLYN, N. Y.

314

Iki

Y.

po

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

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

O El SO VALANDOS:
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai.

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

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

DR. J. LIPMAN 
314 N. 50th St., NEW YORK, N. 

Kalbame lietuviškai.

Ar Nori

Y.

gauti DYKAI dvi geras §tuka«

Plėšikai
Privalo bijotis. Apiplėšimas ir ap
vogimai atsitinka kožnų dienų, beabe- 
jonėsTamsta 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 

kožnoj stuboj savo 
apsigynimui.
Didelis išpardavimas 
tik ant trumpo laiko

Dctektyviškas automatiš-» p* 
kas Revolveriu, 32 ar 38 \ ■% Zį^ 
kalibrų vertas $15 tik už ’ *
Dctektyviškas dubeltavas^ 
7-niu šūviu revolveris ver-Ht Z /fl 
tės $8, tik už

Didelė vertė už mažų sumų, tad 
nelaukdamas indėk 20c. stampomis j 
laišką, paminėk kurį revolverį nori, 
prisiųsim tau tuojaus tiesink į šlu
bą. likusiąją sumą užmokėsi kuo
met tau priduos. Dctektyviški revol
veriai yra geriausi pilnai gvarantuo- 

Jeigu buturn neužganėdintas, męs 
siigrųžin.sun pinigus. Pasiskubink pri
siųsti užsakymų tuojaus. Adresas:

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

25,000 KATALIOGŲ DYKAI!
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65 CENTAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o 
rėsi didelį ir puikų katalogu, kuriamo rasi visokių gerinsiu ARMONIKŲ 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokiu 
MENIŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis ,\ 1- 
Kainos labai prieinamos. Naujausi p 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. 
tikrų lietuvį, o gai’sito teisingus ta 
Škaplieriai 60 c. tuzinas. Sapnininkas

W. S. Waidelis,

tu-

Mt’ZlKALlšKŲ INSTR U-
, kokių tik randasi lietuviš- 
s su 76 ir 102 raktais, 
n iškas Sapnininkas, dydžio 
pjaukite visokio tavoro pas 
.\ geniams parduodu pigiau, 

įgentanls duodame G()rfr.

BROOKLYN, N. Y

LIETUVI-DARBIMNKE!
Nusipirk, perskaityk ir duok savo draugui skaityti, vieną svarbiausių 

lietuviu kalboje veikalų;

“MOTERIS IR SOCIALIZMAS”
Jeigu kada .skaitei vieną-kita sU.rc 

knygą ir iš jos nemaža pašinu .kinai 
apsišviitei, tai pcrska.tęs “Moteris

gL' '2- ■:c, Socializmas“ pamatysi pasaulį \ i>ai
tokioj šviesoj; ši knyga at 
akis ir parodys, kas gero ir 
šių dienų draugijinėj tvaiko.

i au

kurio raštai yra išv 
gųių tautų kalba“ puikus, 

ta ant 
gražios popieros ir turi išviso 430 pu^l. 

Vokiečių kalboje “Moteris ir Socializ
mas” tapo išparduota n< t 50 laidų 
apie 1 inilioiią ekz.).

Ši knyga bus papuošimu Tavo 
ir ant

.imu

l likti?
<i pasakytu Ilgu,

Jus. l’žsakyket*

.\r pilnio
Ai kenki., 

t.'lf : ti llkll ' _ . .
flim. Uola knygute Jusu prigi mtą kalbat

• TElSVltE ALI K PLAUKUS,”
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CYDYMAS DYKAI,
Męs g.'ihmie p« itH.i<i i kiekvienu, kad 

gyduihs <*Al.\A<*l B.\ sulaiko slinkimu 
pk.uk'i j.i ašai:i... pl.n>k<>t>-s ir augina gra^ 
zI'.h plaukus i 10 <'' iitu arba krasoa 
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Union Laboratory. Box 645. Union, N. Y«. 
UNION LABORATORY,

Box 545. Union, N. Y.
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Aš netikiu, kad žmogus at-1 
sigultų vienam kambary, o 
atsikeltų jau kitam.

j nežmoniškas, bet už tai 
(kiškas darbas.

Atsakymas:—
Bosas:—Ar dadėsit 

nors streikieriams?
Savininkas:—Ne!

ir Didelį Kataliogą visokių nia 
\\vS Žtukų ir kitokių visokių 

dalykų, kurių tu labai nori, o 
y -v neiin;'i kur jų gaut? Atsiųsk 

1 Z I savo P-lu!l *r aiškų adresą ir už 
I A Į 6 centus stempų dėl uždengime 
Į t J j prisuintinio kaštų, o męs tuojaus 
f Y / tą Kataliogą ir štukas tau ausių- 
\ I J sim dyka1. Adresuok.

JUOZAS J. SZLIKAŠ, 
•©si (magikas)

3261 S HalstedSI. GhicigoJII

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS f 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- £ 
N AS VISAME SO. %

BOSTONE. į
Sveiki geriausios rūšies gėry- | 
mal ir užkandžiai. Patarnavi- <* 
mas prielankus. Atsilankykite, ’s

nes išleista 
popierbs. Ji 
pati sveria. 
“MOTERIS

Apie moterų gyvenimą praeityje; išaiškina sen<>\ės graiki 
ir kitų tautų moterų politišką ir social; padėjimą ir Edėst 
mokslininkų pažvalgas į moteriškę.

Rašo apie moterį dabartyje ir praeityje.
Visa knyga yra padalyta j skyrius, kurie skirstosi šitaip:
Moteris, kaipo lytiška esybė. Jugtuvės. Įvairus jungtuvių varžy: 
aprubežiavirnai. Skaitlinis lyčių skirtumas. Prostitucija, kaipo re i

linga socialč buržuazijos draugijos įstaiga. Moterų uždarbis. Jų p 
tiškas gabumas. Darvino mokslas ir draugijos stovis. Valstybė ir 
suomenė. Visuomenės socializacija. Tarptautiškumas. Gyventojų 
lingumas ir jų persidauginimas. Socializmo įkūnijimas, kaipo >;u'i. 
kai-istoriškas žmonijos atgimimas.

IR SOCIALIZMAS rašo: 
rotn vnų

PARMOS.
Norint pirkt ūkę, tai ne- 

a.šykit į miesto agentus,ku- 
ie turi brangius ofisus su 
tūriais raštininkų, bet rašy- 
.it tiesiog mums, reikalau
jami mapos ir kataliogo, o 
,ausi t teisingesnį ir pigesnį 
>a tarnavimą.

M. WALENČIUS
ir

labai teisinga, ypač tiems, 
kurie myli svečiuotis. Ora
kului daug sykių pasitaikė 
esant svečiuose užmigti vie- j 
name kambaryje, o pabusti j 
netik kitame kambaryje, bet P° 1)USV ndynos darbo. * 1 • a • i • rit • • i

dėjau, bet jie nesutinka.
Savininkas:—O ką gi

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

ir kitoj lovoj.

žus moteriškas sutvėrimas. 
■Tokie stebūklai tankiau, ia 
darosi klebonijose.

Didelės permainos.

Račkauskas nusiskuto barz-j 
dą ir ūsus. “Kovos” admi-i 
nistratorius p. Kui kulis už ‘ 
siaugino barzdą ir ūsus.! 
“Vienybės Lietuvninkų” ad-1 
ministratorius p. Ambrazie-]

Kasžin, po keno įtekm 
tos visos permainos Įvyko?

džiausiame mieste, vienos 
didžiausios lietuvių organi
zacijos raštinėje buvo viena 
didelė konferencija 191G m. 
po Kristaus gimimui.

Vieno seniausio lietuviškų 
laikraščių redaktorius išva 
dino didžiausios lietuvių or
ganizacijos organo redakto
rių “Šiaučium, sprendžian
čiu apie kalvio dalykus”.

Organo redaktorius tuomi

tamsta jiems dadojai?
Bosas:—Aš jiems d:

APTIEKA

JONAS MATHUS 
(Lietuvi* Savininką*) 

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

(Dešimta žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo.)

ipdaruosc $1.50. Pinigams siųsti

“KOVA” 229 N. 6-th St.

$1.(10:

Poliai J.

! Ogi pavadino tūluo

tvirtina, kad žodis “

toki vyrai nežino lietuviškų 
žodžių prasmės?

Ponas Račkauskas,aiškiu-

mę, sako, kad jis juos visus 
pirmiau skaitąs neetiškais,

v ra
K.

N e v i e r n a s Ta mos i u s.

juk vyras ir pati—tai vie
nas kūnas.

Tamošius:—Netiesa, ja- 
camastūli, nes kai mane 
karčemoj muša, tai ji nieko 
nejaučia, o kai aš.ją sumu
šti, tai man taipgi neskauda.

Scottville, Michigan

vi. Greenpoint 1907.

DENTISTAS
Vi«l trano darbu užganėdinti 

Dari a* gvarcntnota*.

sSutairiMU receptu* nu didžiau*!* 
) Atyda,' nežiūrint, ar tl* receptai 
( Lietuvon ar Anieriko* daktarų 

Tai vienatinė lietuviška aptiek* 
/Bostone ir Massachusetts valstijoj, 
s Gyduolių galit gaut, kokio* tik pa- 
? *uly yra vartojamos. Galit rcnl- 
> m’.aut per laišku#, o iš prlsiųilu

I
> ar eipreMĮ.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorlun ir rarininkas

i
'. ’t> Broadway, kainų. C Street 

bOUTH BOSTON, MASS.
Ui. So.Bonton 21614 Ir T101JI.

>

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kal

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

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

Naujas Būdas mokintis 
syti be mokytojo ...

Aril metiką mokininiuisi 
kūndų, su 

apdaryta) . . .

ra-
)C

ra-
... 10c
ro-

pa veikslais
.................. 35c.

Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitų ap

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

P. M1KOLAINI8
R. I1’, D., Route 2

Hudson, N. Y.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.

Geriausi .ei urn

* ’ •• H?
iP* ‘J

Telephone Yards 551 or 155TIKRA LIETUVIŠKACIT; GAGOJE įėjimas kepuraitė* 22 k. (6.0© 
n’iinibavimaa <>0c

Jau utį'> 50 1 n 1

N. \

i'el. 885 Greenpoint.

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi
tikrinsite.

61 S. 2nd a L, Brookly n.
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ęs užlaikome kuometiausius vaistus. Su didele alyda išpihlom 
ptiJM kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimu? [;rr

Savin’nkas ir Provisorius
E. A. JOZAPAITIS

STREET, CHICAGO, ILL

G \I.1M \

a jAiim

Ir augščlau 
...................... 50e.
,u ........... S 1.0©
ugL tuojau* 11- 
I« jokio fkaua-

o.
HU. A. FRIEDMAN
t,,( !lt IMI ST.. BROOKLYN.

, th St . S I!W YORK CITY, 
ntda ri.« \ “ Ja

“Naujienas

577

3 
C 
O

Kas užsirašys 
pas mane

Lietuvį” ar “Šakę 
tęs $2.00. 'taigi 
gauni dienraštį "Nmjienas

College, Baltimore, Mil. 
pasekmingai atlieka buvo darbu prie £
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| Alcuserlca i
^)«h«l£'iKl kursu Woman* Medlcai LM --- -- W

' 0)
' ėi Mindymo, talpsd suteikia vlsokiaa rodau l.p 9 

?? pagclba invairiose moterų ligose. £

| F. Stropiene,XJ;V.‘.i: f 
• SO. liOSTOIN, MASS. W

kad tas įvardinimas būtų-at
šauktas, nesą jisai neturi jo
kio supratimo apie minėtus 
amatus. ' 
kraščio redaktorius puolei Mergaitė: — Dėlto, 
ant kelių ir sako: 
man, tamsta, nes

i Motina:—Kodėl tu, mažy-
Tada seniausio lai-,te, pradėjai bijot Miagės?

kad 
“Atleisk kuomet pape norėjo Miagę 

aš tą pabučiuot, tai ji mušė papę 
sprendžiau pagal savęs, nes j per veidą.
aš, gyvendamas Pas., visada 
pats sau ir savo žmonai pus
padžius prikaldavau,o prieg- 
tam turiu supratimą ir apie pa maska.
kalvio amatą. Aš gi šiuomiTu, kurios brangiai parduo-

Maskaradų baliuj.
Jis:—Aš žinau tave, mie- 

Tu esi viena iš

d a savo malonę.
Ji:—Aš tave taipgi žinau, 

bet dabar matau, kad tams- Tu esi viens iš tų, kurie pi
ta tų amatų nemoki. Tad giai parduoda savo sąžinę.

visu vaduodamasis ir apie 
tamstą panašiai sprendžiau,

kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivį”ar 
“Kovų”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuva”, ar 

“Amerikos 
arba knygų ver- 

Pamista už $5.00 
.. >” ir dar

galit pasirinkti prie "Naujienų” dien
raščio vienų'iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta- 
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
jienas”gausi dar vienų visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS, 
Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y
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W. F. SEVERĄ CO CEDAR RAPIDS, IOWA
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New York City

Brooklyn
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318

W. Urneiis, 1429

Laisvės" Administra 3MB

cijos pranešimai

SERGANTIEJI!
PRIEŽASTIES LIGOS,

ne

$50.00 gauta ir

PAJIESKOJIMAI

Ohio

,140 EAST 22 ST,N

AUGščIAUSIOS PRIEG 
LA g DOS DRAUGIJOJ.

, Easton 
Vytu ris, 
Easton.

ainio 
o ru

Are.
1109
1118

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

Vėliavų 
('aledonia 
Main St.

Nusipirkti Geras 
vEVERYKUS?

Jeigu taip, tai vjguo-

3- *4> *i
> a s 
c* c

kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą,

J. MARTINAITIS
BROOKLYN, N. Y.

Susiri.nl' 
n y čia 
ruime, 
Penn’a

DIDŽIOJO
VIŠKŲ 

UOS

I\ ti’onaiti 
nauskas, i 
l'evičius, t 
1 įelioniūtč

Vienas iš komiteto
Nuo red

pasiųsta L. Š. F. f in. seki

LIETUVOS SOCTALDE 
MOK R ATŲ PARTIJOS 

ASTOVYBe AMERIKOJ

cvdanZiy
spiruto

Aukų surinkta $9.60. Per 
sekantį susirinkimų drau
gystė paaukavo $40.40. Tuo 
būdu susidaro $50, kurie pa-

Išviso su seniau pasiųstai 
siais pinigais per Amerikoi 
atstovybę L. S. D..P. pasiųs 
ta $44.56.

M. Šerg 
Smulkiu 
—$4.64.

Nuo prakalbų Brooklyne 
parengtų L. S. S. 19 kuopos 
drg. J. Jakimavičius prida 
ve $3.18. V. Paukštys auka 
vo 18c. Viso susidaro 8 dol. 
kurie pasiųsta drg. Andriu 
šio vardu Glasgovan 7 d. ko

Ataišauk ••
Virt W-

17 d. vasario A. P. L. A. 
4 kuopa turėjo draugiška 
pasilinksminimą su daino
mis ir šokiais; dainavo L.M. 
D. Birutės choras. Tarpe 
dainų ir šokiu buvo vakarie
nė. Susodinta publika prie 
gražiai prirengtų stalų ir 
nuimta paveikslas. Tam 
pokylyje dalyvavo visi A. P. 
L. A. centro valdybos nariai 
(išskiriant T. K. K.) Pirm. 
J. Maskeliūnas, vice-pirm. 
J. Rūkas, Sekr. J. Mažiuk-

ažganėdintL *

Kievski Phonograph Ct, 
4 Orchard Street 9

NEW YOWLTh. <

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

STEGER. ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas, 

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

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

364 L. Box, Steger, 111 
evieia,

Tad. Rimkus
6707 Pennsylvania Ave., 

Cleveland

Jeigu kas iš argentiniečių 
nori užsirašyti “Laisvę”, 
kreipkitės prie mūsų agen
to, draugo F. K. Staliorai- 
čio, Calle Puentesito 345 
Dap. 1 Barracas, Buenos

ardu 
R ELI E E 

pasiųsti Finansų Raštinin- 
Dunduliui, Box 511, West- 

kuris yar po kaucija 
o jis įrašęs į knygas pasiųs

DRAUGIJOS 
kurios ^pririnko “L»i»vf’ 

tavo organą'.

Easton, Pa 
pirmų pėt- 
anglų soc

Easton

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERI Ų 
58 SKYRIAUS KOMITETAS: 

Pirmininkas A. Macaitis,
109 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Protokolų raštin. J. A. Bekampis,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Finansų raštininkas VI. Jiečius,
67 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 

Iždininkas Kazimieras Šimkus,
638 Lorimer St., Brooklyn, N.Y<

668 Northampton St., Easton
Kasos

Alex

1916 metams yra dabar gatavos iJpItt* 
tinimui Just) aptiekojc, nrbii tiesiog 
trio must). Tikrai gaukite vieną kopi
ją ir laikykite ją parankiojo vietojo 
per visus metus.

KAS DARYT SU TA 
AUKA?

Iš Eastono, Pa., nuo bu
vusiu streikieriu C.Williams 
and Comp. gavom 70c. dėl 
('hieagos strekierių. Kadan
gi Chicagos streikas užsibai

kite.
Streikieriai prūneša mums 

jog išnešė papeikimą B 
Šulskiai ir P. Karkai, kurie 
nekovojo už darbininkų kle- 
sos reikalus. Pertai strei
kas nekaip pasisekė.

na ir Ižd. K. Varašius.Prieš 
pradėsiant vakarieniaut bu
vo perstatyta visa centro 
valdyba išreikšti savo nuo
mones apie A. P. L. A. drau
giją. Visi aiškiai ir trum
pai paaiškino naudingumą 
A. P. L. A. draugijos ir kvie
tė visus prigulėti prie jos, 
nes A. P. L. A. yra tikrai 
darbininkiška draugija, ku
rioj nėra dvasiškų ar svie
tiškų bosu, kurie norėtų vi
sus už nosių vedžioti.

Baigiantis vakarienei J. 
Mažiukna paaiškino apie da
bartinį Lietuvos padėjimą ir 
kvietė aukauti nukentėju
sioms nuo karės. Aukų su
rinkta 31 dol. su centais.

Pajieškau pusbrolhj Prano Gabarto 
k Vinco Dovidaičio, Suvalkų gub., 
Gabartas Prancų kaimo, o Dovidai- 
tis Patašių kimo. Pirmiu jiedu gy
veno Chicago, PI.

Kurių prenumerata jau pasibaigė, 
malonėkite pasiskubinti atnaujinti.

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

Maršalka K. Navickas, 
1420 Victoria St., Waukegan, 111. 
Pagelbininkas J. Werdauskis.

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

SUNŲ IR DUKTERŲ 
, WAUKEGAN. ILL. 
vardai ir adresai:
Rastis,

Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
pagelbininkas M. AmbraziQnas, 

Lincoln

Per L. Pruseiki 
bas Norwood, 
ta L. S. D. I 
Aukavo 
kolai tis-

“Ląisvčs” ofisas būna atdaras dar
bo dienomis nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. Nedėlioniis—nuo. 10 iki 12 
vai. dienų.

irs. taipgi 
: N ėraičių, 
Kiliu

1019
i m ai 

kiekvieno 
439 Northampton St

POLITIŠKIEMS KALI
NIAMS.

Drg. A. Totorėlis iš So. 
Windsor, Conn., aukavo 
$2.50. Pinigus pasiuntūm

“Laisvės” spaustuvė padaro viso
kius spaudos darbus—konstitucijas, 
plakatus ir 1.1.—greitai, gražiai ir ne- 
bi angiai. Turėdami kokį spaudos 
darbų kreipkitės pas mus, o būsit pil
nai užganėdinti.

LIETUVIŲ KELIONEI 
DRAUGIJOS. CENTRO

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

Kasierius S. Pavalkis,
37 Stagg St., Brooklyn, N. Y

Choro vedėjas L. Ereminas,
324 Berriman St., Brook'yn, N. Y

Repeticijos atsibūna kas pėtnyeių 
Sokolų svetainėj, 190 .Grand St. 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va-

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

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

Pirm. pagelbininkas M. Itažoka*.
Vandalia Box J GO, Collinsville, Iii 

Nutarimų Rašt. A. Dzidelikar, 
358 E. Weckliff A.va., ColHneville, III 
Fin. Rašt. J. Baronas,

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

337 Central Avė., Collinsville, III. 
Organo užžiūrėtojaa V. Raudoniu*,

306 Strong Ave., Collinaville, III. 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio 1-mą ir 3-čią nedėldieni, 1-mą va
landą po pietų, Sallel *aiėj,kampa* E. 
Main ir N.Morrieon Ave., Collinsville, 
lllinoi*.

\ letenas, A.
J. Rama- 

<šna, P.Rin- 
Uibonas, II.

Karpuška, 
J. Kukas, M. 

Antavickiūtč, A. Kazlaus
kas, Daungveckiūtė, P. Žu
lys, A. Bitinas, M. Narbu
tienė. Viso po $1.00 ir 50c. 
suaukauta $29.50. Smulikų 
aukų $1.80. Viso labo $31 
39 centu.

apgyventoj 
vietoj. 

Priežas- 
savinin-

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W1S.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenne St.
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange St. 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 J eime St. 
Finansų raštininkas K. Arlauskis,

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

Slidžia A. Rūbelis, 313 Quince St. 
Miliauskas, 301 
Jureviėia, 152

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

Susinešimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. 19th St.,

New York, N. Y.
Susinešimų 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. ėosna, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J.
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.;
J. J. Gerdauskas, 73 Welles St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N.

Visus pinigus reikia išpirkti 
LITHUANIAN NATIONAI 
EUND

GERA PROGA
Parsiduoda Re.~ turacija 

Letuviais. lenkais ir rusais 
Biznis yra gerai išdirbtas, 
t i: p a r d a v i m o— i š v a ž i a v i m a s

Skaudoj imat KrutlnSjo,
ir IvniriĮB kiti sopėjimai ir skaudėji
mai vra jrreitai išvaromi, trinant ge
rai ŠEVEROS GOTHARD ALIEJUM 
(Severn’s Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminantis liniinentas. Kair.os: 
25 ir 50c už bonkt). Visose aptiokoso.

$t,()()().()(), 
iždininkui 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
ta nei pamislyti nenorėsite. Turė- 
vivi draugijos’ ir šiaip visi rengėjai 
kortos yra išduodamos kas trjs mėne-

Sixth St., 
Charleroi, P*.

Reedsdale St., 
S. Pittsburgh, P».

. Markūnas, 2120 Fcrbes St., 
Pittsburgh, Pa.

Kuopų sekretorių adresai: 
kuopos J. L Alexis,
P. O. Box 344 North Diamond Sta.

Pittsburgh, Pa.
2 kuopos P. Francikeviėius,

222 Sagamore St., Esplein, 
Pittsburgh, Pa.

Box

Norit permainyti adresų, visada 
reikia paduoti senų ir naujų adresus.

Conn.
Ki ygiaus pagelbininkas A. Yakštys,

103 I iberty St, Ansonia, Conn. 
Knygiaus raštininkas P. Labanauskas 

191 Main St., Ansonia, Conn.

Finansų raštininkas P. RageiŠis 
161 N. Main St, Ansonia 

Iždininkas J. Valaitis,
11 Oak St., Ansonia, 

Knygius O. Radzevičiūtė,
2G4 N. State St., Ansonia

vau i,ti::l.'i š ilto \ i';- 
<1 'UM, koKijinias pasija* 
rydavo labjav< įrauk- 
ėio.ia n t is. 1 lirbda iiiau 
blešinii) dirbtuvėje urti 
tnilžiiii '<ko IcirJ.ėio, aš 
turėjau gerti vandeni. 
Afi ĮierBkuiėiuu apgarsi
nimo apie SeveroB Bal
zamą Plaučiams, ir, iš- 
vartojus 25 centi) bon- 
kulę, koKulis sustojo, ir 
aA jaučiuos gerai ir 
aveikai. ’ ’

Draagyitėnia, Kaopomi ir KliabaBt!
Išdirbu visokia*

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 
IP ŽENKLELIUS

Vinokirmi piknikam*, š*rm®n1rK> Lr 
tt. Darau visokius Medaliu* ir vi- 
nokiau antspaudas drzugyfcUiar

Ant kiekvien» paroiY*.lavtiw* >H- 
•iunčiu *4.mpelių*.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

12S Ferry St., Dept. L. Newark, N.J.

Aukos surinktos laike A. 
P. L. A. 4-tos kuopos drau
giškos vakarienes.

Po dolerį aukavo šios ypa- 
tos: F. Pikšrius, J. Mažiuk
na, K. Varašius, V. Pečiu- 
b.ėnas, Jurg. Janulis, F. 
Strioga, M. Vasiliauskas, I?. 
Poviliūnas, Tg. Janiulis, P 
Sargautas, J. V. Grajaus
kas, V. Midvikis, P. Kunse. 
J. Palšaitis, F.iz. Tamošaity- 
čia, J. Kazlauckas, Edv 
Plotkauskas, M. Lukošiuniu- 
l’ė, P. Užkurėlis.

Po 50centų: Kaz. Caras 
luska \ M. Večkiūtė

Globėjui:
Biga,

” 1021 EI m
Meškauskas,

Bine SI., Easton
Tarvidaitė
Elm St., 
būna kas 

menesio

NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš 
> dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmonių, 

sau. kirk aš isgy- 
kiek palinksminau gyvenimą, 

jumis gyvenimas jkirėjo var- 
visokias gyduoles ir jaučiatės 
blogiau, tuomet, nieko 

pas gerai 
specialistą 
LANDES 
patars, k;]

IJEli VG> 
URAUG Y

Valdybos 
Pirmininkas J 
1330 So 
Pirm

1421 Lincoln St., Waukegan, 111, 
Protokolui Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, Ill. 
h in. Sekretorius J. Vaičis,

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

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

l'ajir.škau Izidoriaus Stankaičio ir 
pusse.-erčs Barboros Š'ederiukės, po 
vyru Slankai!ienės. 8 metai atgal aš 
pa 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 1’. O.. Herrin, Ill.

LIETUVIŲ PAšELPINeS DR-STĖS 
“LAISVĖS”. EASTON. PA. 

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas M ar. Urba,

1113 b’erry St., Easton, Pa.
Pirmininko pagelb. B. Davidonis , 

1820 Fairow Ave., Easton, Pa. 
Protokolų Rašt. ir organo užžiūrėto- 
jas Alex Vyturis,

1116 Jackson St.
Finansų Raštininkas F.

139 So. Bank St.,
Kaperius F. Malkaitis,

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU 
GYSTĖS, ROCK EORD. ILL 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas A. Petronis, 

719 Lincoln 
Vice-Prezidentas B. Čepaite,.

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

622 Hulin St. 
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas

Avė.

GERI RUIMAI.
Išrandavoju du gerus forničrui 
:us. Ateiskit pažiūrėti.

h’, št rimas
2 Berry St., Brooklyn, N. Y

NEW YORK O LIETU- 
DRAUGIJŲ SĄJUN- 
V1EŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
J. Neviackas, pirmininkas,

183 Roebling St.. Brooklyn, N. Y
E. Deveikis, sekretorius,

283 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y 
W. Vikertas. iždininkas,

1IO Ainslie St., Brooklyn, N. Y
E. Klastauskas,

241-3 Bedford
V. Kazlauskas,

268—l()th
K Liutkus,

131 Grand
V A. Zaperiackas, 

183 Roebling St.
K. Kreivėnas,

550 W. 52St
J . Simaitis,

174 Broadway
Draugijų Sąjungos rekomenduoja

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirb Bush

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

Aukos Lietuvos i 
Fondui.

15 d. sausio A. i 
kuopa parengė dėl pasilinks
minimo draugišką vakarie
nę svet. Shiler Glock Hali.

Vakaro programe dalyva
vo lietuviu orkestrą, kuri vi
suomet užganėdina mūsų 
žmones. Šokta ir žaista liet, 
žaislai—noriu miego, klum
pakojis ir tt. Puikiai pasi
žymėjo Birutės choras, va
dovaujant p. J. Grajauskui. 
Po dainų sekė deklamacijos. 
J.Maskeliūnas pasakė trum
pą prakalbėlę, kurioj nurodė 
linksmumą šios vakarienės 
ir Lietuvos vargus ir tuos 
tūkstančius mūsų brolių, ku
rie kenčia badą ir šaltį. J. 
Mažiukna savo prakalboj 
ragino A. P. L. A. narius 
subrusti su didesne agitaci
ja, prikalbinant naujų na-

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

RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2025 Colwell St., 
Pittsburgh, Pa.

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

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

Turtų Kontroles Komisija: 
M. Urlakis,

813

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

23.17 Cherry All., S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Sta.sir.skas,

Box 23, Arnold, Pa.

LIETUVIŲ SAVIŠELPINĖ DRAU 
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN

TINOJ E.
Valdybos vardai ir antrašai: 

l’iimininkas Vincas Opanskas, 
E. C. S. Berisso. Calle Montevideo 
Iždininkas Simonas čiopas, 

l’. C. S. Berisso alm. “La Flor”. 
Susinešimų Sekretorius E. Makauskas 
E.C.S. Berisso, Calle Montevideo 312. 
Fin. sekretorius Antanas Pakulnis, 

ilm. “La Flor”. 
T. 'Žebrauskas, 
Neu York 
aim. “EI Sol”.

i pu.įbroli o Vincento Stan 
• ’. to Joniškio, 
iš miesto Ža
St aukai! iens 

u apijos, viii

I?. C. S. Berisso, 
Pro t ok olų sek reto r ius 
F.C.S. Berisso, Calle 

esu. Marsella 
Knygininkas Jonas Bagočiūnas, 
I1'. C. S. Berisso Calle Montevideo 312

Revizijos nariai:
Jonas šakalys—Calle Valpareiso, 206 

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

LIET. ŠVIESOS BRAUGYSTRS 
ANSONIA. CONN, VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

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

P. O. 176, Ansonia, Conn,

pašelPos 
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.

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Vilt rakiūtė,

292 Manhattan Avė., B’klyn, N.Y. 
Kuopos Brooklyne—-V. V’’l,k',viėi %,

29 Hudson Ave., Riooklvr, N. Y.

1436—7th
Iždininkas S. Buzinskis,

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 

So Winnebago St.; A. Rinišiukė 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Alvikis,

316 Wall 
Organo prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague

KosSJo Nuolatos.
“.'.1 rotjnvnu didoll 

■.nl'j ir b.iolii'.on ki.s.r 
j:iu, parnSA p. W. Wo- 
loszyn, Weirton, W. 
Vft, ir jeigu aS painbl.i-

Norintieji pirkti, kreipkitės šiuo 
adresu:

JOK IMAS GLADUŠKEVIČIUS, 
949 Grand St., Brooklyn, N. Y.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAIIANOY CITY. PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininką* W. Žemaitis,

312 E. Centre St 
Pirmininko pagelbininkas P. Ysod*.

815 E. Centra St 
Protokolų raštinio. A. Ramaucka*.

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

1227 E. Pin* St
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 80 

Tenth St., J. Bankus. 1121 E. Ma- 
banoy Ave., W. Simniškis, 1227 E

Mahanoy Ave„

Aires.
Pas drg. F. K. Stalioraitį 

galima gauti ir knygų “Lai
svės” laidos.
Neužmirškite apie tai, 
argentiniečiai.

“Laisvės” kaina Argenti
noj metams: 9 pesai, arba 
3 dol. 50 c. Pusei metu 4 
pesai ir 50 sentų, arba 1 dol. 
ir 75 centai.

Drg. F. Stalioraitis užra
šo “Laisvę” netik Buenos 
Aires, bet ir kituose mies
tuose Argentinos rep.Kreip- 
kitės prie jo laišku.

REIKALAUJAME 
AGENTŲ.

Po visus miestus ir apygardas lie
tuvių apgyventas, turėdami kiek 
liuoso laiko nuo savo kasdieninių dar
bų, galėtumėt dėl mūsų agentauti, 
surasti farmų pirkėjus, kur uždirb
site gerą commission ir padarysite 
gerų lietuviams, nurodydami apsigy
venti ant gerų fųrmų, palei miestą 
Stottville, Mich. 'Tai yra didžiausia 
lietuviu farmeriij kolionija Amerikoj, 
kur yra 360 lietuvių farmeriij. .Jie 
turi savo draugystes ir jau rengiasi 
išteisti lietuviškų ūkininkystė 
raštį. Jie taipgi turi iš \ 
i." is-1oroje expert:: patarėją, 
vi llui duoda pamokinimus dėl 
nio ūkės vedimo. 'Taigi, kurit 
agi niauti ir pasidarbuoti del lietuvių 
gerovės, o sykiu ir savo pelno, kreip
kitės pas mus, lietuvių kolonizato
rius ant geru ūkių. Adresuoki!.

A. RIEBIS & CO.
People’s State Bank Building

SCOTTVILLE. MICH.

Diena 
užsiimu 
Pcrsistatykite 
džiau, 
Jeigu 
fojant 
nuolat 
laukdamas, k 
prantantį daktarą ir 

DR. LEONARD
Jis jums be pinigų 

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per’ 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis, kaip (ai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių. jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, del to, 
kad lahai brangus. Chemiškas išty
rinėjimas Šlapumo. Neatidūliokite 
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 At e.)

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVE 
GRAMAFONU.

Kpecijallikaa aafaaafalMVt 
kalno* ant trumpa laike. IS* 
ikkubinkit* įgyti kitą gntfua 
feną *u 6 lietavikkf Mb< 
ItO aditą, kaštuoja SUM 
Gvarantuota* ant 10 matą. 
tą gramafoną siunčiama kflab*. 
Tl«nam su tiesa aptitrSjtaBt 
prieš užmokėjimą pinigą.
gu nepatiktų, galite aagrąlMI 
atgal. Reikalaudami. priatgkM 
te S1.00, likusiai ataekMU 
aplaikę tavorą. Paaitikla*^ Ha*

Pajieškome Mokytojaus.
Paiii’škome mokytojaus, kuris gale 

tu vadovauti dainorių chore, turi bū 
tt l Usinažinęs su muzika iv derigavi 
inu. Dėl platesniu žinių kreipkite:

TREJOS VYKEFRQS 
u.t-u

TREJANKA

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vai-tu arba karčiu 

vynu dvUskilvio.
Gydo visokias skilvio Ilgas, ncmaUmą. 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį. 
dieglius šonuose, krūtinėje ir nugaroje, 
patriikimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai

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

Iždo raštininkas A.
1 >ox 

Iždininkas (kasierius) 'T. šnekutis, 
Box 482, Slogi r, 111. 

Knygyno raštininkas F. Slriške,
Box 566, Steger, ill. 

Knygyno iždininkas J. Damidavir ia,
Box 407, Sieger, III.

Susirinkimai atsibūna po pirmam 
kiekvieno mėnesio įiedelioj, P. A. Sa- 
(aseviėiaus svetainėj.

:r <m<l!on 
Joni’ kio 
Kauno gi

r;i gyveno E’izabctb. N. . 
kur tai išvažiavus. Tur 
eikala iš krajaus, todėl ž.-inan 
malonėkit e pranešti.

M. Kirušione
K. 6th St., Brook’yn, N. Y

Ar nori mokintis?
?* MUS IŠMOKINAMA ANGLIŠKAI

Arltmrtiką( rokfindą) |2. IJctavią kalbo* 
ratyetę ui ii.

Dur pirmu kartu ii taktas kaina* mokiname.
Mta* apgarsinimai gal daugiau R*pa*lrodyt—randckl* pr«ga.
mokat*, ka* tik pagal mū»ų metodą asokinati. Įdėk štampą Bts«Jryw«l

LIETUVIŲ KORFSPONDENCIJIN8 MOKYKLA
1?>27 N. Robey St., CMear*. Ri.

Gegužis,' Maršalka W. Švlntickaa.
515 W. Pina Bt 

Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 
nedėlj kiekvieno menesio 7 vai. va
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N 
Main St., Mahanoy City, Pa.



.... .....
I

gus Lietuvon.

73 Grand St., Brooklyn.
st.

st.

ęClEMTfefr

YRA

Galima mokinti* diene-

OHIf li| UŽGANĖDINTAS

Macys & Marcin Furniture Co

PILNĄ UŽSIGANĖDINI M Ą.

tarninke 209

Cukerninkų unija va-

E

“Laisves Telephone 2372 Greenpoint.

(19-20) LAISVES
KALINYS

15c
I

CY]

rastis kiekvieno

visuomet
20c

ingai

nz-

t greitai jisai siųs pini
S

■ ■■ >■« mi,

Šimkaus

. . DIDŽIAUSI \s L1 ei i v

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

kelis ruimus nauju forniču.

(i Oi 
11.1)1

Supamosios 
kėdės

$6.08
ir taip toliau

f
•< i i

H ' i

kad jos 
malonus 

ir jos

Ofisas: 126 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

pamirškite, kad MALIAUSKO 
ir VIDŽIŪNO išinnkesčių išly
gos yra vienos iš lengviausiu.

U. kiekvienam 
Kurie muzikali- 

tie mu- 
Viršminčtos.

• tris mene-

CTJ

rik ką išėjo iŠ spaudos

JUSTINO TUMĖNO

S. VITKUNAS
LI ET L’ V š K A S M U V O RIU S 

M^no vežimai ir karieton po N24>

All I)A1
DETROITO IR AITELINKĖS

Jeigu bereikalingi bus akiniai, 
tai bus t( .-ingai pasakyta, jeigu 
bu.; reikalinga, tai męs 
kyši m 
nuo $
gvarantuota ii 
d in imu.

C 'U ą

tą
site ant
gyvenimą; trumpu laiku farina pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme-

Juozas Garšva
CRABORIUS 
(Undertaker)

Telephone 2334 Grcenpolnt 
Puikiausia lietuviams vieta pan 

PETRĄ DRAUGELI.
Skanu* alum 
gardi arielka 
ėliua, vlpokG 
vynas, kvepale 
'I clgarrl Ii 
ąulkųs užJir.i 
Ižlai. Salt dė 
wltin*'ų N« 
pamirškit iiar 
ate»>' r.nėioo 

rieto?,o bilai te 
ažganėdinti. 
[’aid Wytbv

popieras kaip 
is, (Cuntrakt)

visokių 
PUIKIU FORNIČIŲ, kurie pa
puoš jūsų namus pagal jūsų

gal savo 
I dėkingi.
1 bminkus

ir trjs 
kurių rauda $7.00, $8.00 

na

Tūkstančiai Žmonių!

nors ri'ih 
vi.-irius 

savųjų,

Mwnwi
687. .3^kyję. .

C<W IRJ JT.- * * j ;,z- .■wfcWtWMi

liet uviams 
visuomet 

ir pigiai viską atlieka.

M FREEMAN
Optometrist as ir Optikas 

611 GRAND ST.

į

JOHN KULBOK CAFF 
Žinoma, 
visi 
savo 
rią. 
nors 
pūsto

įlrutertinr lluiim
Of BROOK L T M. N. f.

Tku U «• CMvfjr tht4

Mr______ _ _____ ■...........
U A member In good nandiof until 

APRIL 1, 191 .

it-' nedėlios ant panedūlio LIETUVIAK A

APTIEKA
žeminu p’tninčta* K>'lM®Ui 

ton galim* gauti per p&čtą. 
Nuo R*»um»lizino ... 
Kraujo Va'ytojau ....
• Kiurių iL guiiatoi iu»
Tro]ank» ................. 2Kc. 50c ir Ui.C*

Ir visoi'sR kitokiu* zvdnole* 
-'rokb) ’’yn. kurion čia dar mtpar^inM

^1

tN'ii

VISKAS, K/\ ME'S PARDUODAM, GVARANTUOTA.
TAS TURI SUTEIKTI

PERSKAT’
Kiekvienas nau
jas skaitytoja*, 
kuris užsirašy* 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.00, 
tas gaus dovanu 
knygų vertes 

dolerio arba 
kę” ant m®- 

Scnas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus 

Kas iš neskaitančių 
Keleivį” $1.50, gaua 

senas skaitytoja* 
Kas prisius už

Brooklyn, N. Y.

m t u. Kreipkitės į 
183 ROEBLING STR

BROOKLYN,

LAISVE

VIETINES ŽINIOS
JAU ČIA.

Pirmos prakalbos New Pla
za Hall ši nedėldieni.K. *.

Vietinis komitetas Lietu
vių Šelpimo Fondo rengia

mam svečiui A. Bulotai šį 
'r.edėldienį, 2 vai. po pietų, 
New Plaza Hall, ant kampo 
Havemeyer ir Grand Sts. 
Priederme kiekvieno lietu
vio ateiti ant šių prakalbų, 
res kalbėtojam bus antro
sios ir trečiosios dūmos at
stovas, žinomas advokatas 
A. Bulota. Jį užkvietė Ame-

das. Išvien su A. Bulota at
vyko Žemaitė ir p. Aleksan
dra Bulotienė, “Žiburėlio” 
atstovė.

Męs visi žingeidaujam pa
tirti, kasgi dabar dedasi Lie-

eivių Rusijoj. Męs norime 
žinoti teisybės apie lietuvių 
politiką ir partijų ginčus. 
Bulota, kaipo darbo žmonių 
atstovas, yra kompetentiš- 
kas asmuo spręsti apie mū
sų tėvynės padėjimą ir dar
bo žmonių reikalus.

Išvien su A. Bulota bus ii' 
Žemaitė, ir A. Bulotienė.

Žemaitė, ta senutė mūsų

nam iš mūsų, nes ji visuo
met ėjo su liaudim i ir tar
navo liaudžiai. Ji nemyli

ir šviesą. Septynesdešimtie> 
metų senelė pamokins mus,

Būkite visi New Plaza 
Hall. Pasakykit savo drau
gams apie prakalbas.

varduves.

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS. kad 

biznieriai 
biznį gi- 
Cigaras, 

kaip ko- 
lapas,

T«1»t Greanpelnt

ILįdaras J.
HPVCU A LUSTAS

Misevičis 
birdihs ra 
LIGŲ.

Vnl&ndoa i

1 žibėjimuose 
prisiminė ir 
liūs, nukentč 
rėš. Nors 
drauiru sl-9.itv > «>

12 d. kovo, Tautiškame 
Name, bus mėnesinis susi
rinkimas L. S. S. 19 kuo
pos. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Draugai, malonėkite 
atsilankyti, nes turime daug 
įvairių dalykų, kuriuos bū
tinai reikės aptarti.

Kuopos sekretorius M. U.

Cukerninkai organizuojasi.
Mums praneša, kad cuker

ninkų unijoj jau yra apie 
600 narių ir vis dar naujų 
rašosi, 
noma, 
1 ium.

gana gausiai. Aukavo šie 
draugai: Kazimieras Šim
kus, Domicėlė Šimkuvienė,

liūs, Andrius ir Antanina 
Kubilius, Albertina Dobšiū- 
tč, J. A. Bekampis, Baltra
miejaus Būbnelis, Juozas 
Lapinskas, Stanislovas Ka
lulius, Antanas Klimas — 
visi po $1.00; Barbora Ka
raliene — 50c. Išviso $12.50.

Aukautojams vardu nu
kentėjusių nuo karės tariu 
širdingą ačiū. Pinigai pa
skirta L. Š. F.

Workers. Dabar užsimoka
ma tik po 10 centų įžangos.

Išviso Williamsburg Refi
nery Comp, dirba apie 3,000 
cukerninkų ir, kaip spėja
ma, greitu laiku bent pusė 
jų jau bus organizuota. Rei
kia dar daug agitacijos. Sa
vo mitingus cukerninkai lai
ko kas nedėldienį 2 valan
doj po pietų.

Vieną komiteto narį norė
jo išvaryti iš cukernės, bet 
visi darbininkai už jį užsi-

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

Alijošius Grinkevičius
2 Hope St., Gir. Roebling

BROOKLYN, N. Y.

kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip rauga'as, 
bei sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

, tai nereikia gir- 
atsakunti dėl pa- 

Kambariai su visais pa
rankamais. Prašau kreiptis j tą vie
tą, o busit užganėdinti.

JOHN K ULBOK Locnininkas
291 Wythe Ave., Corn. So. 1st 

BROOKLYN, N. Y.
r«i. Greenpoint 273.

Nw»
Nw«
•4u«
t7fi BERRY ST., BROOKLYN, N. Y

12—1 po plat 
6 -7«kar«

uww'JMBrMari’i ummi—i > ui

či Cite.

p r i tai- 
už prieinamiausią kainą 
00 ir augsi"'a u. Viskas 

su pilnu užganė-

Vaikų Draugijėlės Kon
certas.

Pereitame nedėldieny 
Vaikų Draugijėlės koncer
tas Tautiškame Name pilnai 
pavyko. Žmonių susirinko 
suvirs 400 ir visi vaikų kon
certu likosi pilnai užganė
dinti. Koncerte dalyvavo

“z\ido” choras—abudu po 
vadovyste p. L. Eremino. 
Chorai savo užduotis atliko 

erai. Iš deklamato- 
pasižymūjo

ir Aldona Petraus- 
ir Eelena Retekevi-

iiu daugiausia 
Iii rūta

Pelno nuo koncerto liko 
55 doleriai.

Po Velykų Vaikų Drau
gijėle mano surengti balių 
su perstatymu.

6, 7 ir 8 d. kovo New Yor
ke ir apelinkej labai snigo

įvairiu nelaimiu. VC €

nigo, tai miesto valdyba la
bai susirūpinus, nes negau
na užtektinai darbininkui ir 
negali nuo gatvių sniegą nu-

7 d. kovo iš priežasties 
miglios į New Yorko uostą 
negalėjo įeiti nei vienas lai
vas. Visi laivai, kurie tu
rėjo įeiti į uostą, apsistojo 
ant įkąru ir per visą dieną 
išstovėjo.

JUOKIS IR VISAS SVIETAS 
JUOKSIS.

Tai yra sena patarlė, bet 
teisinga. Jeigu męs smagus, 
tai ir kitiems linksmiau, todėl 
nėra reikalo būti nuliūdusiam

Vienas iš svarbiausių nervų 
erzinimas, tai akių skaudėjimas. 
Jeigu jauti, kad tavo akims 
kenkia kas nors matymui, at
eik pas mus išegzaminuoti

LAIDUI 1VIŲ D1KEKT Uiti u o. 
Išbalsatnuoju ir laidojo numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Kar 

tas Voselijoms, Krikštynoms ir šis 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
III N. 51 h ST„ 261 FRONT S 
Brooklyn, N. Y. (’. Brooklyn, N. 
Tol. 2320 (ircenpoint

Telephone 7807 Ms

BROOKLYNO IR API Ei.! N KĖS 
AT YDAI.

Lietuviškas K on t rak torius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. iš- 
plastavojam, išcementuojam ir tt. 
šaut reikalui, kreipkitės pas:

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

GERIAUSIOS FARMOS.

Parmos

LAISVE” tik už I1.2S!!!

Kuris užsirašys pas mana “Lale 
▼e” metams Ir prisius $2.00, tas ap
turės dovanų knvgU vertės 80 cen
tu Rašvkitėg Šiandien, nes neilgai 
bus duodamos tokios dovanosi

Kiekvienam atsišaukusiai?! prisiusią 
kataliogą, iš kurio galėsit pasirinkti 
tinkamų knygų. Adresuokite.

J. P. CHUPAS
P. O. Boa 330. Aneonia. Onit.

GRAŽI IŠŽIŪRA 
MALONI. 

Moterįs turi rūpintis 
namai išrūdytų gražus, 
jai pačiai, taip, kaip 
svečiui.

Męs turime daug

Pirkite pas mus farmas didžiau
sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 

I esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męt 
parduodame teisingiaus'u būdu, išduo- 

I dam pirkėjams warantuotus popierius, 
! Deeds ir vystus Abstraktus be jokių 
I extra mokesčių. Męs turime šimtus 
| visokio didumo farmų parduoti: iš
dubtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žeme derlingiausia: 
lygi, su judžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie- 

I vų ir dėl ganyklų. Turime daug že- 
riičs neišdirbtos, geros, kini parduoda- 

1 ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
| $6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
j išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
j žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
į išmokėti, įgydamas tokiu būdu go- 
' riausią fariną. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 

i gyn. Atvažiuokite pas mus, męs už- 
Į tikriname jus, kad surasit farmų pa- 

norą, ir už ką būsite mums 
Kviečiamo visus miestu dar- 
ir biznierius apsigyventi

pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkeliu ir geru žvyruotų 
keliu, apiclinkėje pirkly kinio miesto 
Scot t ville'ės ir pačtavo miesto l.u- 

į dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose formas, ir jums taip pa- 

ant mū. ii farmų, kad apie mios- 
nei pamislyti nenorėsite. Tūse- 

farmos sau užtikrintą gerą

KLAUSYK MANU ŽODJiOl

Ateik, pirkti vyrUnų aprėdai*, 
kaip tai skrybėlių, marškini» 
kainicr;:; Ir tt. Pan mane ts- 
▼or*4 gertuį ir kalno* žarnos

K. LIUTKUS
131 Grand St. 

BROOKLYN, N 
(Arti Berry Mt.)

Puiki ir drūta vaikams d? 7 
lovuke verta $5.00 už*P*^ •

Lovuke, kaip ant pa
veikslo, stora ir graži (t C 
verta $8.00 už................"O

$1.98
$2.49
$2.98

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

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

MAUKEI & STEPONAITIS
385 Metropolitan Avė., kampu* 

Havemeyer St.
BROOKLYN N V

knygų už 50c. 
dar prisius už 
knygų už 50 c 
gaus knygų už 25c. 
“Kovą’’ $2.00, gaus knygų už 75v.
kas prisius už “šakę” $1.00, tas gaus 
knygų už 35c., senas skaitytojas ui 
25 centus.

Todėl visi užsirašykit tuos laik- 
rašičius per mane. Tiek pat moky
dami gausite gerų knygų pasiskai
tymui. Būtinai pasakyk apie tai sa
vo draugui ir pažįstamui. Knygas 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresui

J. POCIUS
2370 Margaret St., Philadelphia, Pa.

Vienatinė mokykla amatų, te 
torių lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam bfltl 
be darbo, Jeigu galima ai- 
dirbt! po $15.00 Iki $30.00 kaly 
•nfertu. Šita mokykla Išmokina 

»i i šoferiu per keturiae o*dė 
' f*/

me, jos; laisnlus railaite.
Kaštuoja tik $15.00.

INTERNATIONAL SCHOOL 
OF AUTOMOBILE 

ENGINEERS
147 E. 40th St.. New YortN.T.

Geru patai 
symu!

gal.
Manoma organizuoti uni

ją Philadelphijoj, Bostone, 
Jersey City ir kitur. Kas 
norėtų informacijų, tegul 
kreipiasi šiuo adresu: Orga
nization of Sugar Workers, 
103 Grand St., Brooklyn, N.

Iš New Yorko Ūkesų 
Kliubo.

New Yorko Ūkėsų Kliube 
paskutiniame mitinge kilo 
labai dideli ginčai apie tuos 
$50, kuriuos buvo nutarta 
paskirt iš kliubo iždo Lietu
vos Šelpimo Fondui, kurį į- 
steigė bepartyvis lietuvių 
seimas Brooklyne. Tačiaus 
atsirado žmonių, kurie pa
norėjo, kad tie pinigai būtų 
paskirti tautininkų ar kleri
kalų fondams.

Didžiuma kliubiečių betgi 
nutarė, kad aukos tu r eiti

Fondo ir pinigai taip greitai 
bus pasiųsti tan fondan,

Knygos
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI ĮKŪNYT?

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gele patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi resocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik .................

AIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELBURGO BAS
TILIJA. I ’arašė V. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę. Čia 
jūs rasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties. Kaina ..

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. Ši 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apšatalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač patartina ją 
parakaityti moterim*. Kaina 20c 

'ir'■ -. ti’1/ ■■ ■• J ■ '.' ■' >

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ.

BENAS
Šiuomi pranešam visoms draugi

joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYN!) LIETUVIŲ MU
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra- 
žiausį beną ir orkestrą už prieina
miausią kainą dėl teatrų, koncertų, 
balų, piknikų, veselijų ir dėl šiaip 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis j L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y !

\\

Telefonas 1490 Greenpoint

vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c. 
štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & C0.
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 
Užplombavimas 50c ir augščiau.

Išvalymas .............................................. 50c.
Užplombavimas auksu ................. $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

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

1-nios gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Geriausių iš- 
dirbysčių ar- 

ž imi i nes Ka- 
inndės, žiūrėk 
mūsų prekės 

$5.98

P. A VTRBANAVTčTUS 
151 Mefrnnnlitan Avenue 

nnnmn.vM k v 
PARSIDUOD \ KLTNTKŠTORIS.

Mylėtojams Muzikos »r Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

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

G. A. BARONAS
MsKEES ROCKS, PA.

rai ir moterįs prie dirbimo 
maskų. Uždarbis geras. 

' Susikalbėti galima bile

DESSART BROTHERS 
503—509 Metropolitan Avė

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimus, 
samdys L U. Muzikantus, todėl at- 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantų 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų 
kurias įsteigė L. M. 
savo pilnam nariui.
ta: neturi viršminlos kortos 
zikantai ne unijistai. 
kortos yra išdudamos 
štai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių i 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unijistai? 
ii grajina po vardu L. M. U. >

Liet. Muzikantų Unijos .praktikos Į 
bei repeticijos būna kiekvieną sere-

RUIMAI ANT RANDUS
Išsirandavoja geri keturi 

kambariai, 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis 
mas, įtaisymas pagal naujausią ma- 

i dą su maudynėmis. Arti sakaunės, 
■kur dirba 5,000 darbininkų. Su ran- 
' da duodu stampas.

V. J. GI K NTS, superintendent
Į 518 Morgan Avė.. Rroklvn. N. A’, 
i Arti Neeker A ve. ir Nassau Ave. 
Reikale p.aliiv' telefonuot 4;>G0 \V. 
(Ireenpoint.

Reikalingos merginos į fab- 
' rika siūti ant mašinų: ap- 

n\7'iknntų isiūlėt nosines ir jas prosyt.
; Darbas lengvas . ir cystas.
1 Priimam d s mokinės.
1 William Holland

Z rvXrjJO;»°Nn7a3 “SFsS: 145 Roebling. St., Brooklyn 
“ ----- Įėjimas is jardo1

198=200 Grand St
Tarpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn, N.Y
Sale "Comedy” teatro.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.
Knygutė 25c.

Telpa šios dainos: 1) Gaude- 
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 3) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 
ugnį. Chorams atiduodama 80 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

ji. ir kiti, kurie pirko, visi liko 
gančdinti.

Adresas:
JOHN J. BAJORYNAS

197—199 Curdoni Ave., Detroit, Mich.
Kampas Westminister Ave.

Telephone Hemlock 3050 J.
(19—20)




