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Visiems ir Kiekvienam.
Iš žinių, kurios plaukia į lis (Pittston, Pa.), J. Ne- 

mūsų redakciją, męs galime \iackas (Brooklyn, N. Y.), 
sakyti, kad gerbiamųjų A.'J. Skritulskas (iš New Bri- 
Bulotos, A. Bulotienės ir Že- Į tain, Conn.).
maitės kelionė po Amerikos) Ant sekretoriaus A. Stri- 
lietuvių kolionijas turės ne-lmaitis (New York City —

. Vokie
tį a ve n,

paprastą pasisekimą. Pui-' 
kiai pavykusius prakalbos 
Brooklyne, kur surinkta 
tiek aukų, kiek dar niekuo
met pirm to jokia srovė ne
surinko, yra laimingu ženk
lu gero pasisekimo.

Svečių ilgai laukta, bet 
sykį susilaukusi jų mūsų vi
suomenė priima svečius iš
skėstomis rankomis. Nors 
Rymo fanatikai jau paleido 
į svečius laikraštiniu bom
bų, nors iš klerikališkų fa
natikų pusės negalima lauk
ti paramos, bet jau dabar 
aišku, kad plačiosios bepar- 

• tyvės visuomenės minios ir 
visi nuoseklus pirmeiviai bei 
socialistai parems gausiomis, 
aukomis svečių misiją. j 
' Broliai lietuviai ir lietu-1 
vės, išsirengdami į svečių! 
prakalbas, jūs žinokite, jog! 
išgirsite ne šmeižimo žo-Lah p,uvęs ir "Vienybes 
džius, bet teisybę ir tik beša-Į Lietuvninku” redaktorius p. 
lišką teisybę apie dabartinį T. Norkus,'bet jisai prigu- 
Lietuvos padėjimą. Męs Įėjęs prie dešiniojo sparno.
kviečiame visus parodyt di-1 Kairieji tautininkai smar- 
džiausį duosnumą, tokį duo-.kiai užsipuldinėjo ant p. J. 
snumą, kokį rodo Brookly- q. §irVydo. Jam buvo pada-

- o ^14>ūt dar •didesnjrrr.J.r.yta labai daug priekaištų 
ir net užmesta meklcrystė— 
rorėjimas parduoti tauti
ninkus klerikalų partijai..

gavo 1,800 balsų), J 
taitis (iš New 
Conn.), Čepanonis

M. Danielius (Brooklyn,

Ant daktaro

Baltrušaitienė

RENUUOS SO. BOSTONE

nešimai).

•iečų konferencija, 
vadovavo ateitinin-

Kares su Mexika 
nebusi

Suvienytų Valstijų ka nu

tuo tikslu, kad suėmus “gy
vą ar negyvą” Vilią. Užtat 
Suv. Valstijų valdžia sutiko 
su tuo, kad ir Mexikos ka- 
riumene, esant reikalui,gali

ju rubežiu, 
Vilią.

> .

Benson duoda vėjo Maištas 
Šiauliuose.Wilsonui

Socialistų Partijos kandi
datu į prezidentus bus drau
gas Allan Benson iš Yon- dentas, telegrafuodamas

Verdunas dar nepaimtas.

----  ---
nes galėsite geriau prisi-l 
rengti.

Čia duodame eilę patari
mų.

1) Samdykite dideles,pui
kias svetaines.

OKN. CARKANZA.

Mexico City įvyko links
mybės demonstracijos. Di
delės žmonių minios ir ka
reivių būriai vaikščiojo Me

Laiškų”
i (Verordnungsblactter).

Visi šitie lakraščiai išlei
džiama vokiečių valdžios.

i atsiranda ir 
ū įtaiso savo artileriją ke- privatinių laikraščių. Taip, 

jose naujuose pur 
. . !) Trancūzu pozicijasipo nuramintas . .T- f • • i:>a be paliovos. Abi v ienas alicieris ■ . /...... .... . . .. . ..... ... . . . am or aiviai labai smarkiai krastis Dziennik WilenskL■iai tapo užmuš- ... . , v ■ ......- . . . . veikia.. 7v< u žargonu išeina laik-e kareiviu tapo . .................. -. r ; v • m-i1 i telegramos is Šveicarijos rastis Lelze Naics. lik pa

yramai, kad link Verduno p’ių lietuvių leidžiamo Įnik
ti aukiama 100,000 nauju vo- laščio vis dar trūksta. Bu-

RENGIAMA GENERALIS rių 
ŠTURMAS.Viedomosti” koresponden-1 j .lu];

iš', J: i tuo taus
U- . . v

jo darbuoties. New Yorke Tuose tarpe vokiečių garni- v •

drg. Benson pasakys visa ei- zono kilo maišias dėlei mais- - ■ , - * r,... 1 Inincn nmimnan niinhlnncn b n\vn<mr /nlę prakalbu. to stokos.
Šiomis'dienomis drg. Ben- Maišia 

son buvo Washingtone ir,kavalerij 
kalbėjo atstovų buto laivy- ir tris ka 
no dalyku komisijoj. Drg. Ii. Dau 
Bensono prakalba labai su-'sužeista,
judino komisiją. Jisai ašt-1 Kares lauko teismas jau 
riai užsipuolė ant Suv. Vai s- i veikia ir spėjama, kad dau-

neša, kad vasario 2 d. Vil-

ji veidmainiu. Benson pa
sakė, kad Wilsonas tyčia me. Js rusu ironto atvyko 

feldmaršalas von Ilinden-
TRAUKIA.

Londonas.—Ismail
tingai nešvarią agitaciją 
vedęs Wilsonas laike savo 
•) rakai bu.

Pirmininkas komisijos, reikalų ministeriu, pasitrau- • 
matydamas, kad Benson la- Riant Enver pašai, žymiam 
Lai smarkiai kritikuoja Wil- vokiečių draugui turkų tar- ‘ 
šoną, sustabdė jį ir paprašo po. 
atšaukti savo žodžius. Ta-j Nors buvo pasklydę gan- 
čiaus Benson savo žodžiu dai. kad Enver naša vra už-

Hakki

tariaus

reivių ouriai vaiKsciojo ivie- duoj 
xico City gatvėmis ir džiau- Ai su

TIES TREBIZONDU.
Turku karės laivas “Sul

tan Selim” (seniau Goeben) 
iškėlė Trebizondan daug vo
kiečių kanuolių ir aficierių.

Seniau buvo pranešta,kad 
rusų laivynas jau bombar- 
'’"“ja Trebizondm Tačiaus 
Aisų oficialiame pranešime

vyriausiu

2) Publika tegul renkasi rencijoj nepadaryta. tiek l.a iiiiuunbs, stovinčios ant.
punktuališkai ant pažymėto i ik, kad užgirta 1 ’hilml (’Iplii- Ak xikos rubežiaus. Mano-
laiko, kitaip nebus vietos. : seimo mitai imai. ma , km! Amerikos karmine-

3) Pirmininką > turi būt i Konferencijos dek. 'gatai m i pade; ir Mexikos kariū
atsakantis, nes nuo jo daug 1 iivo tos nuomonės, kad su me ne.
priklauso: sumanus, iškal klerikalais negalima eiti jgišiol, kaip žinoma, Su-
bus taktiškas. biokan ir kad klerikalu i. nori vienyti! \ alstijii kariumenė,

panaudoti tautininkus dar ne į žengė L t ~4) Laike prakalbų reikia 
įvairių pamarginimų — už- 
kvieskite chorą, deklamato- 
rių, smuikininkų, žodžiu sa-

Gana daug buvo kalbėta 
apie svečius iš Lietuvos —

kant, paleiskite sumanumo ■ PP- Imliotus ir Žemaitę. Nuo- 
genijų galvot ir darbuoties.! monių tame klausime būta

5) Laike atiku rinkimo k’J)ai ivajiaT Ateitininkai 
neturi būt tuščios vietos.ibuvo ^sireiškę, kad galima 
Svečiams aukas renkant, te- esa i’vngti prakalbas išvien

kitas užima, pavyzdžiui de
klamatoriai, chorai ir 1.1.

6) Aukų rinkimas išanks- 
to turi būti sūplenuotas — 
įeikia išanksto nuskirt, kas 
ir kokioj daly svetainės 
rinks aukas ir kas užraši
nės.

7) Informuokit kuopla- 
čiausia svetimtaučių spau
dą ir, jei galima, raskit kal
bėtoją, kuris pasakytų ke
lis žodžius anglų kalboj.

P. Norkus tam buvo prie
šingas, nes p. A. Bulota jam

Bulota, nerinksiąs aukų nie
kam, išėmus L. š. F., katrą 
jisai užgiriąs,kaipo atsakan- 

ičiausią. Ponas P. Norkus 
sakęs, kad A. Bulota yra 
priešingas kitiems fondams, 
prie to, p. P. N. bandė dar 
ir daugiau užmetimų pada

Pagaliaus tas klausimas 
palikta nuspręsti Sandoros 
apskričio komitetui.

Lietuvos klausimas palik
ta ant toliaus.

Vakare buvo koncertas su 
Koncerte pasi-

SUSIVIENYJIMO LIETU
VIŲ AMERIKOJ REI

KALUOSE.
Nominacijos Sus. Liet. A-' prakalbom.

menkoje viršininkų jau pa- žymėjo p. M. Petrauskas, 
eibaigė.

Ant prezidento daugiau- pie p. Z. Jankausko prakal
sią balsų gavo: F. Živatkau-ibą neminėsim. Neapsimoka.

Laisvės red. prierašas. A-

č. SASNAUSKO KOMI-

Pildydami velionies norą, 
lietuviai pasiėmė parvežti jo

o 21 d. to darbo iniciato-

Gegužis (iš Mahanoy City

go, Ill).
Ant vice-pirmininko P

BaltrušaitienėD-rė 
(Pittsburgh, Pa.), P. Kybar 
tas (Chicago, Ill.).

Ant kasieriaus T. Paukš

tvirtinimų, tai turim pasa
kyti, kad pasikalbėjime 
“Vien. Liet.” red. visai ne
buvo paliestas klausimas a- 
pie mūsų fondus. Kalbėtasi 
tik apie Lietuvos reikalus 
ir tame klausime nuomonės 
nebuvo ir būti negalėjo vie
nodos.

vė sakoma, kad leisti lietu
viu laikraščiams—vieną Vil
niuj, kitą Kaune — leidimas 
būsiąs suteiktas. Bet rodo
si. kad iš to niekas nišėjo.

as, kad Wil- r.ownocr Zeitung buvo iš- 
ir nuo bul-1 spausdinta lietuvių parašy

tu straipsniu — nors nepoli- 
tikos klausimais: iš Kauno

I Daugirdo ir Pr. Dovydaičio.
fačiaus bulgarai

BAGDADO?
Rusų kariumenė, veikian-
Persijoįe, mano žygiuoti

kad Vilnius tuojaus gausiąs 
j miesto tarybą iš šešių asme
nų, iš kurių būsią 2 lietuviai, 
2 lenkai ir 2 žydai. Taipgi 

| tas pats laikraštis praneša, .
BULGARUOSE NERAMU.! Oficialiame rusų praneši-

Bulgarų sostinėje Sofijoje 1 sakoma apie užėmimą 
neramu. Susekta vienas ki-Tniesto Kerind, kuris randa

riumenės ministeris. Jau-!saus arabų miesto Bagdado, 
nuomenė ir valdininkai labai 
nepatenkinti vokiečių šeimi
ninkavimu. Jau yra buvę 
susirėmimų tarp aficierių

i u.RUSIŠKAS ŠEIMININKĄ-1

V LMA S. |
Amsterdam as, lapkričio , ; atsišaukimu

p ra n esą kinima
1 iunii.

to daiktų ir kuro. Jie atra
dę privatiniuose sandėliuo
se didžias daugybes cuk
raus, miltu ir kuro. Kaltic- / 4-

tiek maža išteklių teturėjo 
savo rankose.

LIBERALŲ SPAUDOS 
NUSLOPINIMAS.

Pranešama per Stokhol
mą, būk Goremykino reakci- 

darbas varyti Toliau. Visų | ja veikianti metodiškai ir 
pirmiausia reikėjo išrinkti1 nuosekliai, slopindama da- 
tam tikras komitetas, kuris 1 ar ir spaudoje kiekvieną 
rūpintųsi velionies perveži- laisvą mintį. Ką tik išėjęs

n i, buvo sušaukę pasikalbėti 
žymiuosius Petrapilio lietu-

ręs pasistengti įgyti ir vc- 
lionies paliktus raštus 
kompozicijas. Susirinkusie
ji visi vienu balsu pritarė 
pradėtamjam darbui. Buvo 
nurodyta, kad ir Petrapilio 
lietuvių draugijos, netik ko
lonija apskritai, kurioms ve
lionis seniaus nemaža dar
bavosi, Taip pat pritars 
paskirs tam tikrą sumą.

Beto jis tu-įrė tęsis, uždrausta leisti 
“Petrogradski Kurjer’ą”. 

ir Tuo Petrapilė netekusi pas
kutinio savo liberališkojo 
laikraščio.

O vis dar yra žmonių, pa
dėjusių savo viltį Rusijos li
beralizme! Rods jų nedaug, 
o ir tie patys neper gudrus.

26 d. kovo didžiausioj

McCaddindalis) svetainėj
Hali įvyks Lietuvos Šelpimo 
Fondo koncertas, kuriame 
užkviesta dalyvauti gerb. 
A. Bulotienė, M. Petrauskas 
iš Bostono ir kiti.

Visas Brooklynas ir apy
gardos privalo būti ant kon
certo.

KIEK LešUOJA KARe 
FRANCU AI?

Francijai 
apsieina $17,400,000 
pradžios kares i

RUSIJOJE Iš SPIRITO
DARO DIRBTINĮ

KAUČUKĄ.
“Novoje Vremia” prane- 

i: Rusu finansų ministeris

kų liaudies universitetas 
(Adomo Mickevičiaus var
du). kuris pritaikintas pla- 
čiomsioms darbininkų mi
nioms. Tautiškieji demo
kratai (endekai) savo keliu

inteligentų:—Ltetm lai 
Laltgudžiai tnipgi turi po 
vieną liaudies universitetą,

Dirbtin

kuriems

liaudies universitetų sąjun-

ŠVEICARUOS SOCIALISEmn.
RUSUOŠ GYDYTOJAI

MENKIAU TESUGEBIA

PAVOJU.
i jos socialdemokra-

lestu i šveicaru žmones, per
sergėdama juos nuo pava

Maniteste kaltinama švei-

tai ims ir įpainios Šveicari
ją į karės sūkurį.

Šveicarijos socialistų par
tija rengs visą eilę mitingų, 

i kur bus protestuojama prieš 
savo šalies valdžia.I ,

Del LIEBKNECHTO.
Berlynas.—Vokietijos ad

vokatų laikrašty “Die Deut
sche Juristenzeitung” rei- 

ikalaujama, kad socialdemo
kratas Liebknechtas būtų 
prašalintas iš advokatūros 
tarpo. Tačiaus kiti laikraš
čiai nurodo, kad visgi 
negalima padaryti.

tas

POLITIŠKAS DUELIS.
Rymas.—Generolas Spin- 

kasdien karė ’ gardi, buvęs karės ministe- 
Nuo ris, iššaukia dvikovėm Beni-

ko užsienin.

rojus.
labrika. Kalba ' Laikraštyje “Novoje Vre- 
gabenimą kauku- mia” Monšikovas labai gaili

lurį daug mažiau mokslo už 
savo pašaukime draugus ki
tur Europoje. Ypač vokie-

pereiną. kaip tai esą apsi-KAUNE IR VILNIUJ.
Kaune išeina kelintas lai-,, ... . . . ..

krašėiu. Jau lapkričio 6 d.JP?eP g)<lytojai is 100 su- 
1915 m., atidaryta viena ze1Stų paprastai 60 srnncia 
spaustuve ir išleista pirma- 
sis vokečių laikraštis vardu: ? ' •
Nachrichtendienst der Kai-1hllilono
šeri. Kommandantur Kow-

is vieno 
einančių iš fronto 
i ir 1.1, vokiečiai 

gražinasi frontan 420 tūks- 
(ančių daugiau, negu Rusi-pranešimai ir bevielinio te

legrafo žinios. Ligi lapkri-. m
čio pabaigos šis laikraštis a.rl?v1J(?s korpuso. Tuo ir pa
ėjo nereguliariškai, bet pas-yMaiS xin<b kodėl vokiečių ka? 
kūi 1 
karės laikraščiu po 
Neuste Nachrichten.
veik tuo pačiu laiku pasiro- *uslJ arvnenją; pr» 
de policmeisterio leidžiamas Įsll C( a ( al 11 ti'issyk sužeis 
antras laikraštis Anzeige | 
Kowno, spausdinamas vo-i 
kiečių, lietuvių ir lenkų kai-' 
bomis. Vėliau abudu laik
raščiai, valdžiai įsakius, su- 
venyta į vieną Anzciger fuer

paversta reguliarišku i nugenės išteklius isiodąa 
vardu neisscnnamams- Negana, 

4 Be- kad vokiečių artilerija per-

llv j J Imj JUOCVtUMlV vi VJLXXV7 T VII VIII . > L VCV Į V A V 1 HV X 1 ll« V V * A A* v. «

iki pabaigai i to Mussolini, žinomą Italijos |Kowno. šitas Anzeiger nuo ; sugrįžusio iš Ispanijos Su-

GENERALIS STREIKAS 
ISPANIJOJ.

Madride ir daugely vietų 
Valensijos provincijoj kilo 
riaušės, kaipo pasekmė ge- 
neralio streiko dėlei maisto 
pabrangimo.

pavirto į socialistą.
Mussolini už pasižymėji

mą karėje gavo augštesnį 
ciną. Jisai apkaltino Spin- 
gardi, kad tasai per įvai
rias klastas stengiasi patap
ti komandieriu Turino ar
mijos korpuso. Generolas 
iššaukė Mussolini dvikovėm

sausio ld., 1916, ir turiniu ir vienytu Valstijų konsulio—

tą laikraštį Kownoer Zei- 
tun. Spaustuvė ir redakcija 
yra Naujojoj g-vėj po N12, 
Sokoloskio spaustuvėj. Ten 
pat išeina ir Dabartis. Apie 
sausio 20 d. Vilniuj pradėjo 
eiti Wilnacr Zeitung. Boto, 
Lietuvoje išleidžiama įvai-

Ispanija šnairuoja į Ameri
ką ir šioje karėje aiškiai pa
laiko vokiečių pusę.

AUSTRIJA KARIAUJA 
SU PORTUGALIJA.

Rymas.—Austrija olida- 
liškai apskelbė karę Turtu- 
gali j ai.

ISPANIJA PRIEŠ 
AMERIKĄ.

Sulyg pranešimų tik ką



Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga,
Protarpiniais pasilsi 

laike darbo,
Tyru oru namie, dar1'5 

vaikščiojimu tyrame or
Vengimu svaigalų (ai 

holio, tabako ir kitų),

r»ų galutinu tikslu yra pa? 
naikinti kapitalizmų. Visai 
nėra ko stebėtis,kad ir smul
kesnieji biznierųii lieka į- 
traukti į rėmimą kapitaliz
mo.

Tarpe klerikalų ir tauti
ninką sutartis neįvyko

Visi Belgijos socialistų 
laikraščiai uždaryti, išėmus 
\ieno “Vooruit”. Vokiečiu 
cenzūra siaučia be mielašir- 
dystės.

Kas nori gauti informaci
jų apie pakliuvusius nelais-

‘1 Basku t i n i a m e m i t i n ge 
Kostromos zemstvos (že-

mant, męs manom, kad tą

sekama rezoliucija: ’di-1 rėlio” tradicijos labai gra- 
džiausioji karės našta žios ir jo dabartinioji valdy- 
puolė ant lenkų, latvių,žy-|)a tąna seniau pramintu ta
da, lietuvių 11 aimenil, i .. Lietuvos dnrhimnkii

Mums rašant šį straipsnį, 
nei tautininkų, nei klerikalų 
spaudoje dar nepasirodė o- 
flcialių pranešimų, kad tar
pe tų dviejų srovių susitai
kymo nebus. Vienok, iš la-

Petrograd, Inžinernaja N9 
C e n t ra Inoje S p r a v o č n o j e 
biuro o vojenoplenych pri 
glavnom upravlenii Ross. 
cbščestva Krasnavo Krėsta.

turiškus nuostolius. Kos
tromos žemiečiai siunčia 
savo nuoširdžiausia sim
patiją toms tautoms ir iš-

spauda, pradėjus “Naująja 
(bid.”, visuomet rėmė “Žibu
rėlį”. Taip elgėsi “Skardas” 
ir “Žarija”, kuriuose męs 
niekuomet nebuvom patėmi- 
ję užsipuolimų ant “Žiburė-

lime pranešti, kad tarpe vi
durinės ir dešiniosios sro
vių .vienybė suiro. Klerika-

neturi rubežiaus. Pažiūrė
kit, kaip bjauriai kemešinin- 
l'.ai elgiasi nors ir su tuo 
pačiu “Kataliku”, kuris juk 
ir yra katalikiškas laikraš
tis! Atminkit, kaip ultra 
klerikališka “Viltis” perei
tais metais ujo atsargių -

Tiesa, biznieriams bloga, 
kada darbininkai mažai už
dirba, nes tuomet jie mažai

pirktų, jei turėtų pinigų. 
Pakalbėkime su karčiamnin- 
ku ir jis išrodys tikru kovo
toju už darbininkų algų pa

valdžia suteiks pilną atly
ginimą netik už ekonomi
nius nuostolius, bet ir pa-

dorius prie Rusijos caro 
dvaro, p. George Marye, at
sisveikindamas su caru, ga
vo ordena Aleksandro Nev
skio. Tuo tarpu, Suv. Val
stijų konstitucija draudžia 
by vienam Amerikos valdi
ninkui priimti ordena, titu
lą ar dovanų nuo karalių, 
kunigaikščių ir abelnai nuo 
svetimų viešpatysčių, be

tų kultūrinį ir dvasinį gy
venimą”.
Kostromos žemiečiai tik 

tada prisiminė apie nu
skriaustąsias tautas, kuo
met jų nebėra po Rusijos 
valdžia.

Rygoje ėjusi “Vilnis”, kuri 
įmanytinai gerai sekė darbi
ninkų gyvenimą Lietuvoj ir 
žymėjo kiekvieną stambesnį 
mūsų demokratijai faktą,

ryti tautininkus ir šie, pas
tarieji, nuo tarybų atsisakė. 
Jie pranešė klerikalams, kad 
anų sąlygos dėl jų, tautinin
kų, nepriimtinos ir ponas

jūs manot, kad klerikalai 
darys ceremonijas kad ir 
su “Vien. Liet.” ar “Lietu-

ma. Pakalbėkite su mėsi
ninku — ir jis pripažįsta, 
kad visi turėtų gaut darbą,

A p r u be ž i uo tu išsimankŠ- / 
tinimu, Ą

Ausų, nosies ir kitų kūpi) 
dalių palaikymu švarume, y.

Humoru, į kurį įeina pa
silinksminimai, juokai, jaur 
timas užganėdinimo ir 1.

Vieni šitų dalykų yra pri
einami visiems (kaip van
duo), kiti dėl šios tvarko! 
betvarkiškumo negali visko 
turėt.

Stipraus kūno didžioji už- ,' 
krečiamų ligų dalis neįvei-

KAS GERAI, TAI GERAI!

Tai kur mūsų konstituci- 
ja?

Niekas negali pasakyti, 
kad socialistai būtu neman- v

kum, kuomet jisai atvažiavo

stovai kun. Bartuška ir 
t rumpaskvernis klerikalas 
Bielskis siunčiami Lietuvon 
klerikalų šelpimo reikalais. 
Žmoma, tuodu ponu įsigei
dė važiuoti varde “visu A- 
merikos lietuviu”. Tuo tik
slu jie kreipėsi i Sus. Liet.
Amerikoje sekretorių p.
Strimaitį ir prašė jo išduoti

Lietuvos šelpimo reikale,kad 
iie keliose vietose net suren- * Kiek žinome, tuodu ponu

Tiktai dabar, praslinkus šū
vi rš pusmečiui nuo p. S. Š. 
atvažiavimo Amerikon, kuo-

r.iavo su klebonija, męs pra

Mūsų klerikalai elgiasi 
kaip tik atbulai. Štai, A. Bu
lota ir jo drauges dar, gali
ma sakyti, nespėjo išlipti 
ant Amerikos žemės, o jau 
Chicagos “Katalikas” pilna 
burna rėkia, kad

“p. Bulota Amerikon at
važiavo netiek nukentėju
sių dėl karės lietuviu rei
kalais, kiek parti jiniais 
tikslais”.

laikraščiai amžinai užsipul- 
d’nėja ant S. L. A. organo ir 
ypač ant to organo redakto
riaus.

Ponas Strimaitis pasiuntė 
tuodu klerikalu pas S. L. A.

sužinojome pildomoji ta
ryba neduoda įgaliojimo pp. 
Bielskiui ir Bartuškai veik
ti. S. L. A. vardu. Jie gavo 
įgaliojimus tiktai nuo p. Ke
mešio partijos ir tiktai tos 
partijos vardu jie gali kal

imties, matant kh-rikalų na 
chališkuma. Ju, mat, Yčai,!am ir 
Gabriai ir Olšau.skai—vis tai1 um H

Ir gerai, labai gerai. Nei 
per nago juodymą užsitike- 
jimo Rymo fanatikams, nei 
per nago juodymą nusileidi- 

nuolankavimo prieš

aukso

kas jų komandos neklauso— 
tas jau netikęs, tas jau par-

Amerika, tai visgi dar ne 
batiuškos Olšausko dvaras!

kad “Žiburėlyje” būtų įvy
kusios kokios nors . permai
nos. Lietuvos draugai, su

geriausių ryšių, visuomet 
gražiai atsiliepdavo apie

Pastaruoju laiku tik vie
nas mūsų draugas š k o t i et i s 
pakėlė baisa prieš “Žiburė-

rčrnė koliiu tai straipsniu 
tilpusiu “Visuomenėj”. Bet 
mums rodosi, kad didžiausio

kioje formoje, kad jisai jo
kiu būdu negali būti aiškiu 
dokumentu prieš tą draugi
ja. Draugo škotiečio bal-

don, bet dūlei to vieno bal
so męs anaiptol nesutinka
me manyti savo simpatiško 
atsinešimo link “Žiburėlio”. 
Todėl mums matos, męs ra
mia sąžine galim remti tą 
draugiją.

Bet jeigu jau ir pasirody
tų, kad “Žiburėlyje” įsivieš
patauja nemaloni mums, so
cialistams, atmosfera, tai 
dar anaiptol nereiškia, kad 
męs turėtume pasitraukti iš 
ten “v polnom poriadkie”. 
Būtų neišmintinga pasi
traukti iš draugija liu r

, tiek triūso 
lėtume atgau-

KLERIKALAMS STIPK’

velei gali sau lįst į savo par
tijos dėžę. Pono Šimkaus 
piršlybos vėjais nuėjo. Jam 
nepavyko užstatyti tautinin-

praryti, viską užimti.
Tegul tautininkai mobili

zuoja visas savo smegenų

[ ralobti. Galite matyt, kad

ta rde (panšapėje).
Neslepiant, turime pasa-

įsi kompromiso naikina mū
sų žmonėse klerikalizmo pa
vojų. Kad apgalėti klerika
lus nėra reikalo derėties dė
le’ naujų blokų ir koalicijų.

vi remti darbininkų unijas 
(Žinoma, ne tokias, kurios 
susideda iš jų samdomų 
darbininkų); biznieriai kar
tais eina kalbėti unijoms,

Bet yra kitas dalykas—tai 
bakterijų skaitlius ir tūlų 
veislių nuodingumas.

mušti sykiu.

kitaip remia, kad tik dides
nės algos liktų iškurnėtos. 
Apie darbo valandų sutrum-

Ne, mūsų klerikalai abso
liutiškai nemoka paguodoti 
asmens persitikrinimų.

“Katalikui” ir visiems ka
talikams pasakome trum
pai: ne partijų reikalais at
važiavo p. A. Bulota Ameri-

KUR RAZBAININKAS 
VILLA GAUNA PINIGŲ?

Vistik tai įdomu, iš kokiu 
šaltiniu razbaininku genero
las Villa gauna pinigų? 
Juk jisai neturi Mexikoje 
jokios ekonomiškos ir poli
tiškos gales, o tačiaus suge
bi a daryti milžiniškus už-

i\aujienos rašo apie Kle
rikalus:

“Pirma jie dėjosi nekal
tais avinėliais ir stengėsi 
prisiviolti žmones nuduo
tu nuolankumu: dabar jie 
atvirai skelbia kovui į kai
rę ir dešine. Pirma jie

rinkti aukų bepartyviam L. Buvęs Amerikos ambasa-

dugnį kišenių Rymo fanati
kų ir jų totumfackių iš tau
tiško abazo.

stačiai tvirtina, kad tūli A- 
merikos piniguočiai tyčia

l RYMAS IR LIETUVA.
1 Viename mūsų klerikalų 
laikraštyje tilpo sekanti ko
respondencija iš Albany, N.

užpulti ant ramiu amerikie
čių ir tuo provokacijos bū
du privesti prie karės tar
ne Mexikos ir Suvienytu

•• “Aukų nuo karės nu- 
kentėjusiems niekas ne
renka. Bet tame ko daug 
kaltint negalima, nes ren
giamės pastatyti bažnytė
lę, kuriai jau turime ir že
mės sklypą, ant kurio pa- 

. vasariui auštant rengsi- 
: mės prie statymo”.
‘ Mat, Rymo reikalai visuo
met arčiau širdies, o Lietu
va—‘tegul ji palauks... Kiek 
tie mūsų katalikiški žmone-

Buvusio ambasadoriaus 
nuomonę paremia senato
rius Tillman, kuris savo pra
kalboj Atlantic City, N. J., 
plačiai paskelbia, jog ne kas 
kitas, kain New Yorko Wall 
st. užmokėjo Viliai už už
puolimą ant Columbus’o ir 
amerikiečiu skerdvnes.

socialistus; dabar jie va
ro boikotą net prieš pu- 
siauklerikališką “Katali
ką”. Pirma jie buvo igno
ruojami kitu srovių; da
bar jie smelkiasi j vado
vus visai lietuvių visuome
nei.

Klerikalizmas ir jo pa
sitikėjimas savimi auga 
diena iš dienos.

Jisai jau pasikinkė į sa
vo vežimėlį tą dalį mūsų 
inteligentijos, kuri už bal
tos duonos kąsnį parduo

Jisai jau uztjese savo 
tinklą ant tos mūsų jau
nuomenės, kuri neturėjo 
savyje pakankamai ener
gijos, kad pastačius sau 
drąsesnį gyveninio idealą.

tus ir atskalūnus iš p ro

liai pristato tų bažnytėlių! 
Šimtus tūkstančių jie lei
džia tam reikalui, o sušel- 
pimui nukentėjusių—tiek, 
kiek nuo stalo nukrinta.

tas, nes jau seniai žinoma, 
kad sukėlimas karės tarne 
dviejų kaimyniškų respubli
kų pageidaujamas.

DeL “ŽIBURĖLIO”.

pavergė, pagalios, kone 
visą tautininkų srovę.

Jo tarnų ir pasekėjų 
skaičius šiandien didelis, 
ir jisai dar eis didyn, jei
gu ilgiaus laikysis visuo
menė ie tas am

JDOMUS APSIREIŠ
KIMAS.

Naujai išėjusiame “Rus 
rian Review” (Nl.) rašoma

Pereitame “Laisvės” num. 
męs paskelbėm “Žiburėlio” 
valdybos atsišaukimą moksl
eivių šelpimo reikalu. Męs 
nenorėjom daryti priekaištų 
“Žiburėliui” dėlei vieno kito 
išsitarimo, nes, nai

būtų buvęs pavestas tokiems 
ponams, kaip Šimkus, Karu
ža ir Sirvydas, tai nėra nei 
mažiausios abejonės, '• kad 
tautininkų partija būtų atsi
dūrus > Rymo krokodilių 
(Šliupo išsitarimas) pilve. 
Dabar gi ji liksis gyva ir, 
nors ir lazdute pasirams
čiuodama, eis savo keliu.

Bet nors tautininkų parti
ja nepanorėjo pavirsti kleri
kalų partijos skyrium, tai 
vistik tos partijos viršūnė
se, josios centre, yra asme
nų, ir įtekmingų asmenų, 
kurie dūšia ir kūnu linksta 
prie klerikalų. Galimas 
daiktas, kad tie asmens sta-

Kaip toli biznieriai 
eina išvien su dar

bininkais?

gas ir kitką jiems ir nekal
bėk,— jiems svarbu.

mpatenka tiek bakterijų, 
kad jis negalėtų atsilaikyt. 
čia aš kalbu apie stiprų kū
mą nes silpnas pasiduoda ir 
mažam skaitliui. Užkrėsti 
gyvuliai ir žmonės yra vie- 
tumiis, kur bakterijų melio
nai prisiveisia. Daugelis jų 
yra taip mažos, kad net ge- 

kad 'naudom prietaisom negali-

Kaip matote, viename atvė-
ma jų matyt, todėl jos leng
vai gali ore ir kitur rastis 
arti ligoto sutvėrimo. Te

kurios tiesiai pardavinėja 
žmonėms produktus arb; 
patarnavimus. Tų įstaiga 
savininkus vadiname biznio

oarbininkais, nes tai jų pa
čių naudai. Bet ne toliau. 
Tik su unijistais jie eina iš
vien ir tik tame viename at-

laiko, kiti yra dideli turčiai.

jų reikalavimus jie nepaiso 
ir neretai pasirodo aršiais 
jų priešais. Socialistų gi jie 
nepripažįsta, nes tie eina to
liau—jie turtų išdirbimą ir

ir tuo labiau jis jį gina; juo 
menkesnis biznierius, tuo 
daugiau jam progų visai nu-

rvt visuomenišku. Iš to biz
nieriui nėra pelno. Jeigu

to pardavinėjimo turi dide

dar galimesnis daiktas, kad 
jie liksis tautininkų partijo
je ir, pasinaudodami kiek
vieni proga, stengsis pa
traukti visus tautininkus 
Kemešio kromelin. Apie 
tuos kuniginiams prielan
kius tautininkus, kun. Ke
mešio organas rašo:

“Męs galėsime

su tais žmonėmis, 
nėra perdaug nuo

su

rniisu

pralobt tiek, kad galės mi
sa mdy t kitą dirbt, o pats 
galės lėbaut; tikisi, kad jo 
pinigų užteks ir vaikams, 
1 ad ir jie galėtų kitus žmo
nes nusamdyt (padaryt ver
gais), tuomet socializmas 

i jam išrodo baisiu dalyku,
ti. nes jų atsiranda ir fabri-'Jeigu biznierius nedrįs prieš 
kantų tarpe, ir męs žinome,'ji darbuotis, tai visgi ir už 
kad žmogų vadovauja padė-.ų nedirbs, išėmus menka i-

jis da vos tik iš jų pradėjo 
kilt, todėl jis da labiau lai
kosi prie darbininkų, bet vi
si biznieriai principe jau y- 
ra kapitalizmo mažiau ar 
daugiau pažaboti. Apie i-

vadinamas labiausiai užkre
kamas ligas. Tūlos ir dides
nės bakterijos lengvai pa
tenka nuo vieno ant kito, to
dėl norint išvengti jų skait
lingą užpuolimą, reikia 
vengt ligonių su užkrečia
mom ligom. Tokių ligonių 
kinkymas turėtų išeit iš ma- 
dos, nes juk ir pats ligonis 
tik labiau, pavargsta nuo 
lankytojų. Tie, kas negali’ 
išvengti ligonių, nes sykiu 
gyvena arba turi prižiūrėt, 
privalo:

Negulėt vienoj lovoj ir 
viename kambary su ligo
niu,

Nedėvėti jo drapanų, kol 
daktaras nedisinfektuuja,

Nevalgyti iš tų pačių in
dų, nevartot tų peilių, šauk
štų ir kitko, kuriuos ligonis

it;

Jiedu a- Užkrečiamos

žodžiu, ligonis turi būt

nyčios Kūno, bet linksta j biznierius pats parduoda, 
prie Bažnyčios sielos. (ad [didelis pats nedirba, o sam-
animus Ecclesiae). Tiems 
žmonėms męs galime ir 
turime ištiesti ranka”. įbrikantas nemoka darbi-

I i gos

Pasiiaiko, kad žmonės už
sikrečia nuo gyvulių, nuo 
daiktų, kuriuos ligoniai var
tojo laike susižeidimų ir t. t. 
.'(sakančios inspekcijos įve
dimas ir atsargumas gal’*'

Nors visose ligose apsisau- pasalinti ir šiuos pavojus.
Žmonės yra pratę manyt,

Kas gi tie žmonės, kurie 
linksta prie bažnyčios sie-
los (teisingiau pasakius, 
klebonijos sielos) ? Tai tie, 
kurie Nevvarko klebonijoje 
visą naktį nemiegojo, kad 
patiesus tiltą tarpe tautinin
ku ir klerikalu. Ju vardai: 
Sirvydas, Šimkus ir Karuža.

Net D-ras J. šliupas juos 
pavadino “pataikūnais”. Tie 
žmonės graužš iš vidaus 
tautininkų partiją—jeigu 
tik jų galvose neįvyks neti
kėta revoliucija.

Tautininkai gavo skau
džią lekciją iš klerikalų. Jie 
įsileido klerikalus į savo 
kambarį. Bet tiems to neuž
teko. Klerikalai užsimanė 
užsirioglint visom keturiom 
ant tautiškojo stalo. Na, to 
jau buvo perdaug.

tas pertraktacijas,kurias ve
dė mūsų tautiški kaimynai 
su juodąja partija.- Dabar 
męs duosime tautininkams 
patarimą: reikia ne vien,sy
kį ant visados, atsisakyti

snūdimo ū- nuo vienybės su klerikalais,
pąs ir ta minčių suirutė 
kuriuos pagimdė dabarti
nė karė”.
Kad apsigynus nuo kleri

kalizmo pavojaus, “Naujie
nos” liepia ypatingai stip
rinti darbininkų spaudą.

liet ir apskelbti aštrią, ne
permaldaujamą kovą juoda 
jai spėkai. Tautininkų nuo 
laidumas yra tai vanduo kle 
rikalų malūnui. Netik “At 
eitis”, bet ir “Vien. Liet.” si 
“Lietuva” būtinai turi žino

tumorų augi- 
do nematomu

duktus gali parduot pigiau, 
negu jie yra verti. Biznie- 
lius gauna juos tokiu būdu 
ir parduoda juos už tiek, 
Įdek jie yra verti arba ir
brangiau. Jeigu tik pas jį 
eitų daug pirkėjų, j is į trum-

gu neina, jis tikisi negeroj 
\ ietoj biznį atidaręs, neiš
garsinęs ar ko kito jam

mato tūlus kitus pralobs- 
tnnt. biznieriui

biznierius pradeda jausti ii

ingi darbininkams, bet biz-

jam

valandų aprubežiavimas, 
darbininko amžiaus aprube-

lykų, todėl jis jau ir varo 
darbą, kad jo klesos atstovai 
patektu i legislatūras. Jo
interesai yra vienodi su ki
tų kapitalistų interesais, to
dėl jis ir remia juos. Tū
luose dalykėliuose jis neno
rėtų taikytis, bet jis negali 
dėtis ir su darbininkais, kū

gauname apsisaugojime nuo 
užkrečiamų ligų. Žmonės 
serga ir miršta daugiausiai 
nuo užkrečiamų ligų, kada 
prie atsakančio apsisaugoji
mo ir žmoniškų gyvenimo

enza ir kitos pavojingos už-

vengtos sveiko t. y. tyro oro 
vartojimu, kūno nenusilpni- 
r.imu visokiais gėrymais,šo
kiais dulkinose salėse ir t.t.; 
atsaknčio maisto priėmimas, 
atsakantis pasilsys, švaru
mas, įčiepijimas ir keli kiti 
daiktai suteikia gerą apsi
saugojimą ne tik nuo vienos, 
bet nuo visu užkrečiamu li
gų. Vargiai yra lengviau 
bile nuo kokios kitos žymes
nės ligos apsisaugoti, negu 
nuo užkrečiamų ligų.

Kūno stiprumas yra pir-

sikelt, vaikščiot ir dirbt, jau 
nuo jo nebegalima užsikrės
ti. Jis neserga, nes jo kūne 
išsidirbo medegos prieš tos 
rūšies bakterijas kovot, bet 
kiti gali nuo jo užsikrėsti 
net kelių savaičių ar mėne
sių bėgyj po ligos. Todėl 
ligonis turi būt atskirtas 
(tai yra vartot kitus indus, 
šluostikus ir kitką) net per 
keliatą savaičių po užkre
čiamos ligos.

Aš pastaruoju laiku pra
dėjau tankiai rašinėt net ke
liuose pirmeiviškuose laik
raščiuose apie užkrečiamas 
ligas,kad supažindinus skai
tytojus su jomis, o tuomet 
jie mokės apsisaugo t ir su
pras jų pavojus.

A. Montvidas, 
Med. studentas.

žaginės klebonas kun. Le
onas špakevičius, kaip jau 
buvome rašę, yra paimtas 
vokiečių nelaisvėn. Pirmiaus 
buvo laikomas imtinių sto
vykloje netoli Kališo, dabar

ryti:

būtinai brangiu),
Užtektinu vandens gėry 

inu,
Miegu kas diena nemažiau 

7—g valandų,

stovyklą (lagerą) Cellės pi
lių, Hannovero krašte, Pru?
suose. Esąs sveikas. Draug 
yra daug kunigų, daugiau* 
šiai francūzų. Turi savo 
koplyčią, gali laikyti šv. nd* 
šias, tiktai skundžiasi neturį 
mišioms aukų. (“R.
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Vorai MusėsVaikai be vyru (Versta iš V. Liebknechto)

listas nuo jo viską atėmė
Voras—tai stambus fabrikantas, už 

dirbantis kasdien nuo kiekvieno savo darbi

ko miesto ir apielinkės 
maršrutas, svečiai apvaži- 
nes iš eilės pirmiausiai Nau
jąją Angliją.

Kad nepraleidus šios pro-

A. Bulota apie kle 
rikalų draugiją.

3 ai šioj i Europos karė iš- daugybė nevedusių moterų, 
elia pasaulio švieson daug kurioms nebus kito kelio į- 

nepaprastų dalykų. Kaip gyti fiziškai tinkamą vyrą, 
tik kariaujančioms valsty-įkaip tik poligamija, ir kū
tėms pradėjo stokuoti mais- rios turės pastoti motinoms 
to, tai buržuaziški profeso- valstybės labui, 
riai pradėjo paskelbti pa
sauliui savo naujus išradi- kurią Europa turės išrišti, 
»nus, kad “skaniausia ir'yra ta: surasti kelią, kad 
sveikiausia” duona esanti iš 
šiaudų ir medžių žievių. 
Tuos' naujus išradimus val
džios uoliai platino pdr 
spaudą. Mat, maisto stoka 
jau buvo atjaučiama, o ka
rės galo dar nesimato. To
dėl reikalinga, idant žmonės 
gautų žinoti, kad iš grūdų 
duona sveikatos žvilgiu nėra 
taip atsakanti organizmui, 
kaip kad iš šiaudų ar me
džių žievių. Valdžia bijojo, 
kad pristigus maisto darbi
ninkų minia nepakeltų maiš
to. To*viso išvengimui val
džia pasikvietė pagelbon 
gudrius profesorius, kurie 
tuojaus sugalvojo ir paskel
bė: sveikiausia duona iŠ 
šiaudų!...

Žmonės su maisto stoka 
apsiprato—valgo ką gauna. 
Bet karė nebūtų kare, jeigu 
ji tik tą vieną bėdą paga
mintų. Ir atsirado pasaulio

kaip’ padauginti kareiviui, 
’'‘-naujų tėvynės'gynėjų skai-

bandoma neva gamtišku bū- 
• du tai atsiekti. Kiekvienas 

tėvynės gynėjas prieš išei
siant ant karės lauko buvo 
verčiamas apsipačiuoti ir 
palikti savo vieton įpėdinį, 
naują tėvynės apgynėją... 
Rodos, Kiaurus, meilę ir 
žmogaus jausmus sutep
siantis nuotikis, bet žmonės 
--apsiprato.

Kadangi karė tebesitęsia 
ir pabaigos dar nesimato, 
tai reikia j ieškoti naujų bū
dų gaminimui vaikų, kurie 
nors už keliolikos metų ga
lėtų užpildyti tą žmonių 
stokos.ruobą, kurį padarys

vojama, daroma nauji plo
nai.

Globe Democrat” 
iš Washingtono 1: 
riame nurodoma, 1 
sa n t stokos sveik

iu'U

ma padauginti gyventoj 
skaičių su tam tikru mok 
lišku išradimu.
autorium v ra
Folkmar. Ji yra persitik
r.us, kad netik gyventi

Mano nuo
mone didžiausia problema,

apsivedimo ir asmeniško 
pasižeminimo.

“Klausimas yra: ar Eu ro

m i jos, ar pavartos šių laikų 
moksliškas metodas?

“Mokslas darodė, jog mo

priemonišką apvaisinimą. 
.Ar moteris, kuri jaučia savo 
pareigą link valstybės,duos 
pirmenybę tai metodai, o ne 
poligamijai? Aš manau,kad

ta, ar priemoniškas apvaisi
nimas yra su pasisekimu 
pi aktizuotas tarpe žmonių.

“Taip”, atsake ji, “jis yra 
praktArnotas, bet publika a- 
niė tai mažai ka žino. Moks

įpie savo pasisekimus, 
buvo pasekmingai prak-

įsitikri- c

man žinoma—tiktai 
žmonių šeimynose”.

Dr. Folkmar yra 
mis, jog Europos
bėms ateina proga ne tik at
naujinti, bet ir pagerinti 
žmonių veisle. Atmesdama t i

išsireiškia, kad atsitikime, 
jeigu priemoniškas apvaisi-

vyras būtų 10 kūdikių tėvas 
daugelio motinų, negu 10 fi
ziškai silpnų vyrų 10 tokių 
kūdikių tėvai, nuo kurių ga
li įgyti įvairius rieda teklius;

Dr. Folkmar išsireiškė, 
jog atsitikime, jeigu visos

mentaliai teorijai, kurios 
misekme būtu išsigimuši 1 c. '

ai

minti
k ] L I J I 
vaikus

su
pa-

Inai netik te 
To laiškai bet

Dr. Elnora.vei:
r i o

lė
ž m o g a u š pa. ž e m i n i j m > 

negali būti ! Bet kapi- 
tiškoj draugijoj, kur 
•is yra augščiausiu ide-lias su moksliškų

pagelba, tarp kurių priemo-lalu, cinizmui rybų nėra. K 
r.iškas apvaisinimas esąs pitalistai tiki/kad ši ka 
pirmoj vietoj, bet ir veislės neims paskutinė. Už kok 
pagerinimas, kurio negali- laiko bus reikalinga 
ma atsiekti per daugpatystę naujas rinkas, naujas kol] 
&rba fiziškai silpnų vyru pp-1 ui jas. kur. būti) galima įgt 
sivedimą su tvirtomis mote- dyti kapitalą, kuris galė 
r; mis.

• Kalbėdama apie 
.padėjimą pasibaigus
Dr. Folkmar sako taip:

“Labai aišku, kad Euro-11.la rūpintis, kad ji) kuodau- 
poj reikia kas nors daryti,! t 

ddant padauginus gimimo Li;e mato, jog

atnešti didesni pelną. To 
moterų tikslo atsiekimui bus reika-

*~1 ‘ l

todėl iš anksto rei-

ausi a

toj prasmėj moteris turi di
delę pareigą link valstybės. 
Kaip tai geriausia atsiekti 
—tas, mano nuomone, pato
giau aptarti moksliškuose 

. susirinkimuose, o ne viešai.
Tačiaus, aš noriu viešai pa
aiškinti tiek, jog aš esu ab
soliutiškai priešinga poliga
mijai (daugpatystei). AŠ 

’turiu pripažinti, kad tai yra pasipriešinti,sukilti prieš sa- 
vienas iš tų būdų, kaip pa
dauginti gyventojų skaičių, 
bet toji metodą nėra atsa
kanti.

“Kada įvyks taika, tai Eu
ropos tautos atsidurs prie

. fljįenksčio didelių problemų.
Tų problemų dalį sudarys

interesams, jie skurdą ir ba
dą kenčia, vieni kitus žudo. 
Tat kodėl gi jie pasibaigus

vaikai būtų daromi p Demo
nišku būdu, su mašina...

Darbininkų minia, apsvai
gusi nuo patriotizmo, ji ge
riau sutinka mirti už kapi-

Pirmoje savo prakalboje 
gerb. A. Bulota gana pla
čiai užsiminė apie veikimą 
Lietuvių draugijos nuken
tėjusioms nuo karės šelpti.

Visųpirmiausia jisai kon
statavo tą faktą, kad ta 
draugija šelpianti tik 70,000 
pabėgėlių. Tuo tarpu, pa-

gos, todėl prie darbo!
L. š. F. Sek re tori ja tas. 

Adresuokite:
M. M. Ricc-Herman, Sec’y,

140 E. 19th St, 
New York City.

Nėra tokio žmogaus, kuris nepažintų 
kaltunuoto, apskritu pilvu ir limpančiu, 
bjauriu kūnu vabalėlio. Tas sutvėrimėlis 
tamsiuose kampuose, kur mažai yra švie
sos, susiveja sau lizdą. ( tą jo lizdą ir pa
puola vargšė, neatsargi musė ir ten žūna.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

ilgom, iš priešakio užlenktom kojom, rodosi, 
taip ir sutverta, kad pagriebti ir smaugti 
papuolusią j jo lizdą nelaimingą auką. Ta

didesnis ir juos negalima už
miršti. Amerikiečių duos- 
numui čia atsiveria plati 
dirva.

A. Bulotos nuomone, Lie
tuvių Ceritralei draugijai santi raudona, kiti, kaip štai kurį būtinai turi įsipainioti silpna 
nieko negalima prikišti, ant montelliečiai, ištaisė vėliavą

—žalia, mėlyna ir balta, ant 
raudono vidurio su

kiek ji iš teisybės .rūpinasi 
pabėgėliais, teikdama me
džiagišką pagelbą, tačiaus 
tos draugijos veikime yra

sius.

taktas, kad
ei ves Voronež

ciamo.

< 11

čia ir go
gai i už-

Krausimas apie mūsų fau

na,

kaip jis neprasišalindamas ir nejudėdamas 
gludi savo lizde ir sergsti, kuomet užklys į 

Vieni prisimygę tvirti- jo karalystę nelaiminga auka. Ir kaip vel
niškai gudriai jis mezga mirties tinklą, į 

i, nelai
minga muse ir ten palikti savo gyvastį.

širmu

*

* *

Draugui Raulinačiui

8, O. K.
Mat, 

nėra. ’
ten gera, kur

■k

* *

Būdamas Bostone

mm

aš ir

tu ta'ų> liepi”.
Įdomus vėle u faktas apie

gimnazijas

rai, bet gyvendamas Brook- 
lyne atradau, kad Bostone 
geriau.

Voroneže.

vardas? Juk tos gimnazi
jas įsteigtos ir užlaikomos, 
lietuviu komiteto. Kodėl€ / I

firmos? Bene bus čia p. M 
Yčo noras pasireklamuoti?

Kaip žinoma, klerikah

toriją, kur bus gydomi 
moksleiviai, Centralio Ko
miteto globojami. Žinoma,

geras daiktas, bet nebuvę 
didelio reikalo mėtyti tokius

bei negerai bus, 
•■cnt 1 m iš gyvena

inio". p;.t!;ū'’i"
■ I ■ 1 • > > < > V. > ! 1

k j z

kad kaip tik jisai pribuvo i 
Erooklynan, tuojaus pas jį

A e o:o

rimo rei

mill, turbūt, nebuvo.

si kalboj imas, męs neskeL 
biam jo turinio.

LIETUVOS ŠELPIMO 
FONDO MARŠRUTO

, REIKALUOSE.
Gerbiamiems svečiams A

kus Amerikon aukų rinkti 
nukentėjusioms nuo, karės

ir tai mūsų, amerikiečių,pri

prigelbėti šiame naudinga
me darbe. Todėl, kurie da 
nesate nutarę surengti pra
kalbas svečiams, malonėki-

su 1a o. r. ou- 
apie tai, idant

eilėje rengiamojo maršruto.

talistų klesos reikalus, negu j visos aukos, kurios bus ren
kamos nukentėjvisiems nuo 
karės lietuviams, eis tik į 
Lietuvos šelpimo Fondą.

Naujosios Anglijos rengė-

\o išnaudotojus, prieš žmo
gaus bjaurinusį pažemini
mą. Todė1 kapitalistų klesai 
lengva daryti įvairius ple-l jai, kuogreiciausiai teiksitės 

j susinešti šiame reikale su
L. Š. F. Sekretorijatu, nes 
už dviejų ar trijų savaičių, 
kuomet pasibaigs New Yor-

nūs ir juos įkūnyti gyveni
mam Vergai viską kant
nai nesą

Barabošius

kol numezga mirties tinklą pagal naujausią 
techniką, su įvairiausiom gudrybėm. Pir
miausiai jis pratiesia vieną siūlą, paskui ki-

pradeda tiesti siūlus skersai, surišdamas su 
pirmaisiais. Tą jis daro todėl, kad ir pati 
narsiausia auka, pakliuvus i jo tinklą, ne-

gelbėti. Voras grįžta į savo tamsų kampe
li ir laukia, kada nedrąsi, lengvatikė musė,

Neilgai jam prisieina laukti. Musė tuojaus 
atlekia. Vargšė, visur jieško maišto ir štai, 
staiga užsiduria ant užtiesto tinklo ir isi-
painioja į ji

i jo tinklą

kuomet francūzai su vokie
čiais kelia peklą ties Verda
mi ?

Turbūt football lošia!
*

♦ *
Kada pradeda kalbėti že

maitė, tai publika taisos 
verkti.

Išanksto prisirengkite!
Čiru-Viru.

RUSŲ VANDALIZMAS, 
i

Laikraštis “Deutsche O- 
i ■ i e n tk o r r e s p o n d e n z ” p ra n e-

iiiimo neapmokamai bran-

;s Galicijos rūmuose, 
s buvo padirbtas atsi- 
kiaučios rusų kariume- 
Galieljos sąjungos di-

r y paviečių bei liekanų dau
gelio sugriautų pilių ir senų 
dvarų rūmų, rusams bėgte

bę žiūrėjome į sudraskytus, 
brangius vaizdus, sudaužy
tus brangius senovės dailės 
(laikius. Įvairiais senovės 
raštais pakreikti kazokų 
arklių tvartai; architekto
niški paminklai bei orna
mentai balsiame įnirtime

la
r šimtai

jos-Lenkuose,. Lietuvoje ir

barbarizmuirusu oarnarizmui tekusiu 
brangiui dailės bei istorijos 

Žolkicvoje buvorinkinių.
neapmokamai brangi ii len
kams garbingojo Jono III 
laiko paminklų. Tai buvo 
daugybė aukų laikomos lie
kanos kitados garsingi) ka
raliaus Sobieskio rūmu. Ne- v

riisiškiej)i Lenkijos “išva
duotojai” uždegė šiuos dide
lius, puikius rūmus ii visiš
kai sudegino. Lubų vaizdai 
didžiojo Piepolo bei senojo 
Ricci bus veikiai pataisyti. 
Bet niekas negalės lenkams 
atlyginti tų nuostolių, kurie 
pasidarę, ne tiktai žemę iš- 
pūstijąnt, bet dar labiau su
naikinant švenčiausius jų 
turtus, y (“Dabartis”).

kojas, žingsniuoja prie aukos. Nėra reika
lo ir skubintis! Tas niekšiškas sutvėrimas 
gerai žino, kad pakliuvus nelaiminga auka 
į jo tinklą jau negalės nuo. jo pasprukti, Jis

v uju, nori išsigelbėti, blaškosi, trankosi, dė

Visas triūsas, visos pajiegos nieko nepa-

voratinklius Įsipainioja, vis daugiau naujų

ka arčiau ir arčiau. Uždusus, netekus pa
jiegų, atsiduria priešo naguose. Tuomet 
tas bjaurus sutvėrimas palengva ištiesia 
savo ilgus nagus, pagriebia nelaimingą au
ką ir pradeda kankinti. Jis pradeda iš dre
bančio aukos kūno čiulpti sultis. Užgesinęs

fa i p jis muse kan

iMiieia

Ant galo muse

i ima

alio papūlimas 
i nežinia kur— 
it amžių... So-

savo tamsų kampelį. Jis užsiganėdinęs sa
vo gyvenimu, užsiganėdinę; visu pasauliu 
ir mano, kad dabartiniu laiku gabus žmo
nės labai gerai gali gyventi ant balto pa
saulio...

Musės, iš kuriu pirmiausiai iščiulpia

jūs, kaimo ir miestų darbininkai. Jm

fabrikų darbininkai, jūs, jaunos, drebančios 
mergaitės ir silpnos, pavergtos moteris, visi 
jūs, kurie neišdristate reikalauti savo tei
sių! Jūs, nelaimingi kareiviai! žodžiu, vi
si jūs nelaimingieji, apiplėšti, kuriuos išmo
ta laukan, kuomet tik negali daugiau iš
čiulpti iš jūsų gislų kraujo! Jūs, gyva dar-

rimu mirti kankiniu mirčia kokiam noi c *

nupenėjot savo viešpačius ir prispaudėjus— 
š’ykštuosius vorus,—savo krauju, savo pra
kaitu, savo triūsu, savo jausmais ir savo

Vorai—tai ponai, piniginiai tūzai, plė

visokių rūšių parazitai! Vorai—tai prie-

kurie mus smaugia, tironai, kurie mus pa
vergia!... Tai visi tie, kurie nieko nedirba, 
bet maitinasi ir turtus krauna iš darbinin
kų triūso, kurie mus mindžioja po kojų, ku
rie žaltiškai tyčiojasi iš mūsų Vargų ir kan
čia !

Musė—tai suvargęs darbininkas, kuris 
privertsas pildyti visus žiauriausius įstaty
mus, kokius tik kapitalistai sugalvoja para
šyti, —jis priverstinas pildyti tuos įstaty
mus todėl, kad nenumirus badu, nes kapita-

pn dolerį į dieną už katorginį darbą!
Musė—tai paprastas darbininkas, ku

ris aukauja savo gyvastį troškioj kasyklų 
atmosferoj, kad iškasus iš žemių tas bran
genybes, kuriomis pats naudotis negali.

Voras—tai akcionierius, neužsiganėdi
nęs dvigubu ir trigubu savo akcijų pakyli- 
mu, bet trokštantis kodaugiausiai užgrobti 
pelno, kurį besąžiningai vagia nuo darbi
ninkų, paliekančių be pajiegų. Bet jeigu tie 
darbininkai išdrįsta pareikalauti pakėlimo 
algų, tuomet kapitalistas pašaukia kariu- 
menę ir paliepia ginklu numalšinti nenuo
ramas.

Musė—tai kūdikis, kuris nuo pat ma
žens turi dirbti pas kapitalistą dirbtuvėj 
arba tėvo namuose, kad išgelbėjus savo šei
myną nuo bado mirties.

Voras—tai ne tie tėvai beturčiai, kurie, 
vargo prispirti, siunčia savo kūdikius ant 
pražūties, bet baisios dabartinės gyvenimo 
aplinkybės, kurios paniekina darbininko 
prigimtus jausmus, panaikina jo šeimyną ir

Musė—tai geros širdies pasaulio mer- 
.♦;::itė, norinti dorai užsidirbti sau duonos 
šmotą, bet kad gavus darbą, tankiai yra 
»riversta užganėdinti fabrikanto arba fab-

da tie niekšai užganėdina savo gyvuliškus 
jausmus, tuomet nelaimingą auką, tankiai 
nėščią išmeta iš dirbtuvės, kad išvengus ne

tai jaunas' kapitalisto sūnus, iš-

mas, suvilioja jaunas mergaites ir tempia 
jas prie paleistuvystės; voras—tai tas, ku
ris skaito sau už garbę kuodaugiausiai iš-

Musė—tai tu, ramus žemdirbį; tu pra
kaituodamas apdirbi turtuolių laukus, sėji 
j*ivu<, kuriais nesinaudoji, augini visokius 
vaisius, kuriuos be-otis dvarponis nuo ta
vęs atima.

žemės plotus, samdo 1 (žemius ir mažaže
mius darbininku-, išnomuoja jiems žemės

nomavima ir numušdamas samdomiems 
darbininkams algas, kad pačiam pertekliuj

kai! ti.
Muses—tai visi tie paniekintieji, nu

skriaustieji, vargstantieji ir pavergtieji!....
Vorai—tai priespauda, apilėšiirras, des

potizmas, nepaisant, kokioj formoj, jis ne

Musės — tai mes visi, biedni ir tamsus 
m'lk'i, iš mažens pripratę ant kelių 

altorių klūpoti ir drebėk «m nusiže
mu b.-.'kti galvas pi’ ’ ' .mėlius, tikė- 
nio'nm: ir bijoti peklos kančių; musės 

kovoja

dvasiški vald m 
žmonių ųrot a i r

ir kiti 
tikinčiu 

ii til ėjimiška 
agituodami 

syti ponų, val- 
: vorai yra tie, 
nt vargšų dar- 

kova pagerinti savo

‘!>ai 
j..

-Kruste. užnuodija ju 
kad reikia nuolank'ai 
donų ir kitokių išnaud 
kurie siunčia vvnl e’.ki 
bininkių norinčių per 
varginga gyvenimą, sakydami, kad visi 
maištininkai turės amžinai pekloj kankin
tis. .

Pirmiau voi vo tinklus tik

monės centrus. Dabar pilna tų vorų visuo
se miestuose. Labiausiai jie veisiasi tuose 
miestuose, kur daugiau randasi dirbtuvių, 
liet neaplehlVa ne'iiviję savo lizdų mažes- 

iūmose, jie vi-urnose

. parduodančiu sa\o jiogą, kur yra 
ikų Įklimpusių i skolas ūkininku, to
se \ i(‘>uatauj:i besočiai kapitalistai 
i beturčiu'-. Visur męs matom už- 
kapltalistų tinklus, kuriuose jsipai- 
arbininkai miršta!... Kokia baisi 

drama, koks baisus reginvs-stoja .prieš mū
sa akis, kuomet per amžius vedė nelygią 
kovą suvargę, silpnos musės su žiauriais, 
nusipenėjusiais vorais! rfai baisi istorija, 
kurioj slepiasi vien tik kančios!... Paga
linus nėra reikalo apie ją nei prisiminti, 
nes praeities jau nesugražinsime... Geriau 
pakalbėsime apie dabartį ir ateitį. Geriau 
pažiūrėkime į dabartino kovą, kurią veda 
musės su vorais. Įsigilinkime į tas aplin
kybes, supraskime sutaisymą tų tinklų, ku-^ 
riuos ant kiekvieno žingsnio tiesia mums 
mūsų priešai: pirmiausiai pasirūpinkime

amat

suprasti jų gudrybę ir tuomet susivienykim 
Į krūvą! Męs esame silpni, kuomet mūsų 
jiegos išmėtytos, bet jeigu visi susispiesi- 
me į krūvą, tuomet, be abejonės, pajiegsime 
sunaikinti visus užtiestus tinklus. Nu* 

(Toliaus bus).
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“Davė dievas dantis, duos ir duoną”— 
sako senoji lietuvių patarlė. Gal būti ir 
teisybę ji sako, bet kas tuomet daryti, jeigu 
duoda duoną, o atima dantis? Sakysite, 
kvailas klausimas. Kad nuodugniau jį pa
aiškinus, gal bus ne pro šalį priminti jums 
dantis, kuriais naudojamės, dirbtinus — 
aukso ir nuosavus—kaulinius.

erikoje labai dažnai mums tenka
matyti priešakyje blizgančius auksinius 
dantis, kaip pas vyrus, taip ir pas moteris. 
Jie įdėti ne dėl papuošimo žmogaus išvaiz
dos, bet todėl, kad be jų negalime apsieiti, 
—negalime valgyti,—ba “Dievas nuosavus 
atėmė”. Kam teko taisyti dantis bei dėti 
auksinius, tasai žino, kiek skausmo ir ne
smagumo reikia nukentėti, kolei pataiso. 
Bet to neužtenka; gydytojas lupdamas dan
tis, išlupa ir pinigų nemažai. Ir visas tas 
skausmas yra žmonių pačių kaltė, būtent 
—jų neatsargumas suteikia nereikalingą 
ligą.

dviejų priežasčių. Tankiai juos sugadina 
nevalymas (nečystymas), nes valgant jie 
apmūsuoja, (apsitraukia purvu), pasidaro

ilgai-
niui nenuvalius jie genda. Tas apsireiški
mas daugiausiai randasi pas lietuvius - 
kaimiečius, kūne papratę Lietuvoje neva
lyti, nevalo ir nepaiso dantų ir Amerikoje. 
Pasakius jam, kad nešvarumas dantų gali 
juos greitai pagadinti, dažniausiai nei aty- 
dos neatkreipia. Mat, j» nuomone 
senas tėvelis Lietuvoj
dantimis, visai jų nepaisydamas, niekuo
met neprižiūrėdamas, tai kam dar čia be- 
teikalinga turbacija užsiimi. Ir tokiu bū
du vaikščioja tie žmones su pajuodusiais 
dantimi, ant kuriui apmūsoję purvai, net

jeigu
mirė su sveikais

ti reikėtų šakės ir lopetos.
Kad duoti supratimą, kodėl Lietuvoje 

ir neprižiūrima dantų, o jie negenda, arba 
labai retai keno ištrupa sulyginus su ameri
kiečių padėjimu, kuomet čia, veik kožnas 
bei vienas žmogus yra sirgęs dantų liga, aš 
pasinaudosiu Daktaro M. Lee patai imu, 
kuris kalbėdamas apie priežastis dantų 
skaudėjimo, viename anglų mėnesiniame 
medicinos žurnale, tarp kitko pasakė:

“Tie, kurie dažnai valgo daržoves: ko
pūstus, burokus, salotas ir t. p., jų dantįs 
visuomet esti balti, gražus ir sveiki, nes 
daržovės užlaiko savyje druską, kuri abel- 
nai visam žmogaus kūnui yra reikalinga, 
bet ypatingai dantims.

“Toji druska nuvalo juos ir užlaiko 
čielybeje, neduoda ištrupėti. Ir kuo tan
kiau męs valgysime daržoves, tuo sveikes
ni bus mūsų dantįs”.

Reiškia, antroji priežasti 
dantų yra. retas \aigymas d'jrzovm 
reikia nei stebėtis, irieu L etuvoic

ačiū jų mm! 
t-..

Pajutus skausmą nelauk, kol pradės 
net galva suktis, bet tuojaus eik pas gydy
toją. Mūsų paprotis “palaukt gal pereis”, 
dvigubai atsiima mokestį. Kolei dantįs ne
esti labai ištrupėję, juos lengviau pataiso ir 
mažiau prekiuoja, gi pasidarius didelei sky
lei, prisieina lopyti sidabru bei auksu, kas 
priverčia datirti skaudulį ir brangiai lė~ 
šuoja.

Tą viską išpildžius, gailina išvengti 
dantų ligos, ir nereikalingų iškašęių. R. Z.

Staigiai nušvito visas užupys priešinin- 
link: priešininko žaibuojanti akis išvil- 
iš tamsiausio nakties rūbo visą užupio 
elinkę, yt drobė baltavo, medžiai, krū

mai, laukai, namai ir t. t.
Mirtinai baugios šviesos žaltys tyste- 

lejo ir nušvietė žemę; šliauždamas tolyn 
smagiai susimetė toli ant pievos, ir atsigulė 
baltas-apgaulingas ant baltai nekalto šalto

ko

šoko, ant tilto.

kamėną, ir tėmijau, kaip ir už medžių ant-

pristojo. Ko j ieškojo jisai, atrado. 
Ito, kuri priešininkui labiau rūpėjo, 

jalo ir dviem sargybiniam ytmirtinai i
stabam sustingusiems.

Tuotaru įsmego tiltan ir antrasai cepe-

švyturio ranki susikibo į tiltą. Jodvi veid
mainingai glostė tiltą, savo auką, ir kaip 
prisiartino milžinas cepelinas, — todvi balti

mūšio

sau 
ties

Na, sargybiniai! — maniau vienas 
nurodamas į dvi juodi žmogysti, mir- 
mėkli, nušviesti mirties šviesa ir be-

lu—tiedvi žmogysti, dievuliau mano,jau žu
vo, nors dar tebevaikščioja yt dvi besivaidi
nanti nabašninku šmėkli.L

trupėjimo
e- >

dantim
kopusi

m ■ 
im

oaugiau-
siai žmones \ Mg » su 
daiktai gi uzhilko s; 
daug vartojimas nei 
sam žmogaus kūnui 
sai kenkia dantims, 
dainius, tuoj netenk 
kime atydą ant amerikiečių vaikų, kurie 
nuolatos siulpia “ker.des”.— iu dantis visiš-

cuKru, r u

aršiausia, ji

s savo dantis nuo sug

der”.

reigas:
Jeigu dantį< tebėra sveiki,—prausk 

juos tyru šiltu vandeniu tuojaus po kožno 
atsikėlus iš

tiš “tooth pow- 
s ir daržoves, 
ko, kaip kad

daugumas daro išsimokinę nuo airišių, ku
rie nešiojasi burnoje “chew.ng tobacco” ir 
nuolat jį žinda. Tas neapsakomai kenkia 
dantims,—daro juos juodais ir greitai ap
traukia rūdimis, kuiios vėliaus uersiūda Ii-

Nekrapštyk dantų nei su adata nei su 
jokiu geležiniu įrankiu. Vartok tam speci- 
ališkus medinius pagaliukus.

Niekados nebandyk dantimis atkimšti 
bonkas, kaip kad daugumas lietuvių daro, 
jeigu nepapuola po ranka kamštukas, ku
riuo atvožiama nuo bonkų (alaus) virše-

minime”, kaimyno krikštynose, tūlas “spor- 
telis” nūvožinėjo nuo alaus bonkų viršelius
girdamasis, Kad jis turi geležinius dantis. 
Tas netik pavojinga, kad bonkos kaklukas 
gali nulūžt ir sužeisti, bet klibinant dantis, 
juos išjudina iš vietos ir jie pradeda gesti, 
sukeldami didelį skausmą.

Nevalgyk perdaug cukraus nei kitų 
saldžių daiktų, ypač patartina vengti pras
tos rūšies saldainių.

MOTERIMS NAUJIENOS
MIRŠTA, KAIP MUSeS.
Teisėjas Lindsey tiktai ką 

sugrįžo iš Europos Ameri
kon. Jisai specialiai studi
javo mažų vaikučių padėji
mą karės apimtose vietose. 
“New York Times” kores
pondentui jisai papasakojo 
apie savo įspūdžius.

Daugiau kaip pusė milio- 
no vaikučių mirė kariaujan
čiose šalyse dėlei maisto sto
kos. Tūlose Lenkijos vieto
se veik visi kūdikiai, iki 6 
metu amžiaus išmirė.

Armėnijoj, kuomet sker
sta vyrus ir moteris,
gailėta ir mažų vaikučių.

Francijoj, Belgijoj ir Ven
grijoj vaikučiai miršta, nei 
tos muselės. Net neutral iš

nesi-

pabrango pienas, mirtingu
mas vaikų tarpe labai ir net 
labai padidėjo.

Karė baisesnė ir už tūk
stančius Erodu, vienok t ’ 
krikščioniška bažnyčia pri-

ku apsireiškimu.

TAI MUSŲ O B A L SIS.

N. S. PITTSBURGH, PA. J, Jonaitis, J. Pečiulis, A.
21 d. vasario vietos lietu- Pakrosnis, A. Balčiūnas, K. 

vaitos parengė vakarą ir 
pelną skyrė sušelpimui nu
kentėjusių nuo karės lietu
vių. Pelno liko apie $40 ir 
pasiųsta L. š. F. l'os lietu
vaitės, kurios prisidėjo prie 
tokio prakilnaus darbo, ver
tos pagyrimo.

tu vos Sūnų draugystė šutei-

gi verta pagyrimo.
Rodosi, tokiam prakil-

mui nukentėjusių nuo karčo, 
negalėtų būti priešingas ir 
atžagarei vi škiausias žino-
gus, bet visgit ) f < '

rui.
Ncperse 

natų buvo

vaka-

vakara

nei
bjauresnio darbo. k.ii| 
girnas baliii privatiškų

Aksomaitis, O. Pcčiuriūtė, 
M. Juraičiųtė, Peklos Var
tai, M. Jansonas, M. Pečiu- 
liūtė, Z. Pulžinauskiūtė ir

lentinas — 20c.; R. Valen- 
tinienė — 15c. Viso $19.85.

Jau n a ved ž i am s linkėti n a

v • aciu.
Tadas.

šioniis dienomis apsivedė 
Fonas Sliesoriūnas su Ona

hesilinksminant,

•v'Įbūlo, nurodydamas da
bartinį Lietuvos padėjimą ir

susiorganizuoti.
Tokias merginas vadinti 

tinginėmis, veidų tėpliotojo- 
mis ir kitokiais žodeliais, jo
kiu būdu negalima. O drg. 
Klimiūtė kaip tik savo

nos, visas lygiai pasmerkia^
Tūli aus Klimiūtė sako, 

būk veik visos merginos 
(.'augiau nieko nežino, kaip 
tik veidus tepti ir puoštis, 
kad patikus vaikinams. Man 
rodosi, kad protinga mer
gina niekados taip ne
sielgs ir protingas vai
kinas niekados nekibs 
prie tos merginos, kuri pa- 
sipuošius ir veidą nusitepus, . 
kaip lėlė. Protingi vaikinai 
iš tokių merginų tik pasijuo-

’‘alintą centu sušelpimui nu-
1 entč’ii ju nuo karės. Sve-

jom užkenkia. Visuomene < 
I turėtų atkreipti atydą į c. 
tuos balius, kuriuos rengia j

Reikia pastebėti, kad mū~ 
m lietuvės inteligentės ne- 
•irūpina susipažinti su tam- 
■csnių darbininkių padėji- 

č>ni tam matare ir smuikavo Į nm,nesistengia ištirt jų dar-
SG.-lt). Aukavo šios ypatos: bo sąlygas, o tik pasijuokia, 
A. Rėža — $1.00; J. Slieso- had jos tamsios, nieko neži- 
riūnas ir Juozas Tamošiū-P'0 nenori organizuotis, 
nas — po 50c.; A. Sliesoriū-1 Rašymas tokių straipsnių 

M. Ij’-hios naudos negali atnešti 
A. h’ tokiais straipsniais 
j. prie tamsesnių darbininkių 
j( prieiti negalima. Jeigu no-

Kazlauskiūtė, rimą, kad tamsesnės darbi- 
D. Matulis ninkės pradėtų šviestis ir 

rūpintis organizacija, tai 
pirmiausiai reikalinga tar
pe jų pasidarbuoti, bet ne- 
I ombarduoti jas už tamsu
ma ir neveikimą.

K. K-tė.

n as
K. Kepei as,

R. Meldeikis,

skrendanti bomba.
Na, sargybiniai ant tilto!

Stiklai balto dvejais gyvenimais namo... 
už 50 sieksnių nuo manęs, suskambėjo.

Viens... du.... tris... keturi. Užspaudė 
kvapą baisaus atsitikimo vaizdas. Išbiro 
astuonios bombos, ištiško ir nutilo.

Du mirtinai išblyškusiu švyturiu, yt 
Šaltomis nabašninko rankomis apkabinusiu 
tiltą, staigiai 

i

mas, 
garo •. o

užgesinę
uizimsKas šliuzas, nerangiai 
l'uotarpu sužiuro i tilta mū-

ta rsi n'ako negirdėję

moko nepešęs, nuslinko sau. Visa sun-

pirmojo vežimo karei-

Uraižomis i-

čiau, stovėjo du kareiviu sargybiniu. 
Kada pirmutinis vežimas privažiavo 

, ir, vt sumišęs, staptelėjo, vienas sar

tęs šilto 
tingia', ;
ko:

greičiau.

pas sarganamį ir ma- 
iielino lietaus, ramiai.

Kad važiuoji — va-

v:esuhi sukdamos ir smulkutį
damas sušvilpė skaudus vėjas. '

Sargybinis gindamasis už
lendančio smulkučio sniego,- s

to, mm mūšių lauko, 
niegą vel-

ją atversti —- SU

Na, kaip sveikas? — užkalbino sargy
bini pravažiuojąs kareivis.

—Sveikas ir gyvas,—lyg nieko blogo 
nematęs, atsiliepė sargybinis, daužydamas 
rankas nuo šalčio.

—Tai daugiausia kliuvo į upę. Va kas 
padaryta!

Netoliese matyt sulaužytas upėj ledas. 
Tiltas dėlto šį sykį nenukentėjo.

(Iš “Rygos Garso”).

BRAVORAI.
Pi ttsbu rgo bravo ri n in

kams nepasisekė. Sufragis- 
tės paėmė juos nagan ir kai- 
tina, jog jų pinigais buvo 1
šelpiama kompanija prieš ( 
suteikimą moterims balsavi-j 
mo teisių. Dabar eina tyri
nėjimas ir bravorininkai ne
nori parodyti atskaitų kny- j 
gų. Turbūt bijosi.

“Žiburėlio” 
vo moteris, 
šimtmeti

Beviltis.

Pokonis,
S. Barauskienė, 
ir Jurgis Tamošiūnas — po 
25 e.

RUMFORD, ME.
aisvės” N18 tilpo iš 

| mūsų miesto korespondenci- 
jja, kurioje tūlas Karklo La
melis aprašo apie veikimą

Per pirmąjį de- Lietuvos Dukterų ir kriti- 
Žiburėlį” ‘ vedė kuoja jų parengtą vakarą, 

moterįs. Geistina būtų, kadi Karklo Lapelis sako, kad 
ir Amerikos lietuvės moterįs Reikalas buvo suloštas silp- 
paremtų “Žiburėlį”.

LAIŠKAS Iš SIBIRO.
Garsioji močiute Rusijo

draugei, gai

mau

Dvasia senelės 1 
hienos nesulaužyta 
čiasi rami ir Įtiki i

kad

ikad mūsų mieste privisę la-

i ji

-U'*.: sulosią VI "U gerai
vei!! ant ra, aš toriai h)Wnė da

uy\ au.ci

mm

ir-būtii nusistebė
mūsų mieste privi

i tos moteris geriau
eneie

tą, kada ji išeina is savo na
mo, būrys poliemanų seka

venimas geriems žmonėms

SCRANTON, PA
b

Felikso ’ Atsilanky- ■ gana daug svečių 
ant pabaigos buvo i ienos sumanyta

mau.

Laisvės

J a u na ve d žia m s 1 i n keti n a 
laimingo gyvenimo, o sve
čiams už aukas širdingai a- 
čiu.

Jonelis.

PR A NEŠIMAS
Liet. Sūnų ir

laikomi Liuosybės

j vieno 
, tu.

Dukterų 
1)1., pra-

PUOLIMAS.

mzacijų ir nesistengia lavin-

mos ir pasiteisinti.
Perskaičius Klimiūtė

čiai darbininku
ikan-

prie organizacijų ?

I ve-tu-iina ir vasara turi būti na- 
• I k

sukviesta ; muose. Jos nežino nei šven-
Po vaka-! čių, nei nedėldienių, jos ne- 

maukauli! rali nueiti i susirinkimus.

do, kaip žydai išnaudoja Tavo šios ypatos: A. B; 
tamsius žmonelius. Aktoriai ■ konienė, B. Kapinska 
savo užduotis atliko labai! Navickaitė, J. šilirius

: nukentėjusių nuo karės. Au-J linksminti ir tam panašiai.!

li parsiduodančios 1V 1 •kurios nuolankiai

nėdino.
Publikos prisirinko tiek

IN’eu ra ii

MOTERŲ VEIKIMAS.
Kur tik spėja susitverti. 

Lietuvių Moterų Progresy-
• * • vten jau pasirodo viesas mo

terų veikimas. Neseniai 
Waterbury, Conn., susitvėrė
I.. M. P. S. kuopa ir jau 
"Kovoj’’ randame sekančią

ii* i su Įtverusi L. 
kuopa turėjo savo 

mn. kuriame dar
na-

rbščios drau-
P rūsčiai tie-

M. Kukaitiene

Jau nulare surengti koncer-

AKUšERKA
Pabaigusi I tn perai t iri Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir

puikias pasekmes 
ie gimdymo, taip

gi serai apsipazinus su simpto
mais visu moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimų. ■ .. .

O. STROLIENĖ
Jau Kiškaitė '

319 Walnut S (..NE WAR, N.J.
3052'1 elefonas „ - Market

lošimui choras sudainavo 
keliatą dainelių. Nuo šio 
vakaro pelno bus apie $150.

Kaip girdėjau, tai po Ve
lykų vėl žada parengti va
karą ir perstatyti kokį nors 
veikalą. ,

Bočių Juozas.

Slankevičius, Bran.ard, V. 
Vakler, J. Pečiulis, I). V. 
Mičiulis, V. Ivanovskiūtė,V. 
Antanas, J. Stančikas, P. 
Dauderis, P. Grabauskas, T. 
Rimkus, K. Lobikis ir J.Bal- 
trukoniūtė — po 50c.; M. 
Paltaraičiūtė4 J. Zvaraitis,

i mus. Apie švietimąsi , apie 
oi ganizacijas neturi laiko 
netik kalbėti, bet ir sapnuo

PATARMES MERGINOMS 
Apie Lyties Dalykus 

PARAŠEM, H SANGER

ti. raganaus, jeigu ir at
sirastų kelintas tokių, ku
rios pradėtų kalbėti apie or
ganizacijas, apie susiorgani- 
zavimą, tai vėl nieko neiš
eina, nes jos visos išmėtytos 
po plačią Ameriką ir negali

labai naudinga ik pamokinanti
K N VGA. Kaina 50c.

ReikalavimuH ir pinigui* riųnkit kiuo itdreau:

J. STROPUS, *
6 Loring St., So. Boaton, Mu*.

Pinigus geriausiai siųst money orderiu, 
kam tas neparanku, gali siųst pačtoa marieti

■■itaMaMMIlibr'
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PHILADELPHIA, PA.

ko laikraščio

lai popieras ėda.

P. A. Dedynas.

SCHENECTADY, N. Y.
kurių pirmu sykiu negalėjo «

Senas Si n gelis.

CHRISTOPHER, ILI

Kalbėtojas publiką pil

kų buvo duodami klausimai
Sužeista

mui B r. Vargšo.

kiame prižadų.
netik minėtose prakalbose,

o

Karalius.

vargingą padėjimą ir kvietė
ir daugiau

nu-
bet j u nei neini- • ’ K

u rinkta

kęs ir visai nesuprantu,kaip 
Žiopsotojui atėjo mintis į

Grynas melas; tokių žodžių 
visai nesakiau ir, rodos, rei-

mones.
Toliaus1 Žiopsotojas sako

ne ir šokius. Publikos atsi
lankė ir iš svetimu mieste-

BINGHAMTON, N. Y.
Kaip fabrikuojama kores-

Vietos lietuviai darbuoja
si gana smarkiai. Nuo 1 d. 
vasario iki 4 d. kovo buvo

Sveiki broliai dai- 
Sudainuota vi- 
ir kaip pirmą

9 d. kovo, ryte, besilei
džiant darbininkams į ka- 
svkja, ištiko nelaimė: lei- v f

•iu ■amoniu 
nėšiu, nes

ai sakinėjo. Aukų padengi
mui lėšų surinkta $5.65. Li-

MINERSVILLE, PA.
7 d. kovo buvo balius Švie

sos Spindulio draugystes. 
Mat, pastaraisiais metais

MAHANOY CITY, PA. . 
Kun. M. X. Mockaus misijos.

27, 28 vasario, 1 ir 2 d. ko
vo buvo 
misijos.

VVAUKEGAN, ILL.
Atsakymas p. žiopsotojui.
“Laisvės” N12 tilpo iš 

Vy a i1 k e ga no korespondenci
ja, kurioje p. Žiopsotojas

CHICAGO, ILL.
Rūbsiūvių judėjimas eina 

savo vėžėmis. Pastaruoju 
laiku buvo kelintas viešų 
mitingų. Tarpe vietos kal-

Į nemažai.
j kilodamas tikėjimą ir kUrU-

čia kun. Mockaus 
Per visus keturis 
žmonių atsilankė

Mockus, kriti-

S. 7 kuopa ir moterų pašel- 
piriė draugystė surengė pra-

lYorko Jacob Panken. Tar
pe žmonių sujudimas gana 
didelis ir laukiama streiko

nė”

laiku išsilavins ir bus geras 
kalbėtojas. Pertraukomis 
buvo įvairių] pamarginirnų. 
Aukų surinkta $7.66. Pir
mininkas pranešė, kad liku-

AKRON, OHIO.
4 d. kovo buvo va 
uaisves” draugijos. J 

ta komedija “Ameril

Mūsų korespondentai, no
rėdami atsižymėti, pradeda 
į laikraščius rašinėti viso
kias nesąmones. Štai tūlas

tu va” ir “ 
nininkai”. 
dutiniškai 
kartą, tai

dalykų, kuriuos

kia: “Nuimk man raudona 
vainiką ir palaidok mane

*
* *

Vietos lietuviai dar mano 
parsikviesti kun. Mockų ir

kasyklose, kur tapo sužeis
ta ir minėtos draugystės na
rių, tai kasa ištuštėjo. Kad 
dapildžius kasą, draugystė 
sumanė surengti balių. Ba-

mikrito žemyn su 16 darbi
ninku. Jie visi sunkiai susi
žeidė; (langeliui sulaužyta

«**£**m

linkimu aukų nukentejn-

rėktas. Jeigu

ka? .0 gal naujas išradi
mas, su kurio pagelba ba
daujančius maitins popier
galiais. Mat, maistas bran

šmeižia mano vardą. Žiop- 
mtojas sako, būk aš savo

ti ir* mato kunigų nešvarius 
darbus.

Viską žinantis.

nėra drąsus, kad jų darbi
ninkai neišeis į streiką, nes

Chicagos kriaučių streikas. 
♦ 

♦ ♦
d. kovo buvo draugiš- 
pasi i inksm in imas, ku r į

ė Liesa, atsirado vienas narys, 
paaukauti po keliatą centų kuris sakė, kad T. M. D. lei- 

v.!........ .... i....- .........1xianti naudingus visuome-

Vakaras buvo be sutaisymui įnešimų būsian
čiam seimui. Suprantama,

^g^gg^MgBV;|9aBaBnBg0cgaKSRMEXEaS&

(KORESPONDENCIJOS
_■ . -......... -"'"T,< ■ , —'“' ”'--'■"--^~s»*—' ' <■■■■■—

Kriaučių streikas jau už
sibaigė; pasekmės nevisai 
blogos: darbininkai gavo po 
$1 į savaitę daugiau algos ir 
sutrumpinta darbo valandos. 
Dabar čia dirbs po 51 valan
dą į savaitę. Kompanijos 
pripažino uniją. Visi Phila- 
delphijos kriaučiai, išėmus 
tik lietuvius ir tai neku
rtuos I. W. W. unijos na
rtus, priguli prie A. G. W. of 
A. Būtų gerai, kad ir pas
tarieji prisidėtų.

kad gerai. Publikos buvo 
daug. Matėsi ir Račkaus ar
mijos narių, kurie laike lo
šimo ir dainų kėlė triukšmą. 
Tokiais savo atsižymėjimais 
vyčiai netik sau, bet ir ge
nerolui Račkui daro gėdą.

5 d. kovo buvo prakalbos 
L. S. S. 116 kuopos. Kalbė
jo drg. Ambrozaitis temoj 
“Kodėl bažnyčia priešinga 
socializmui”. Kalba pavyko 
vidutiniškai. Antras kalbė
jo drg. K. S. Urbaitis. Jo 
tema buvo: “Pažink pats 
save”. Kalbėjo silpnokai. 
Tiesa, jis ir pats pasakė,kad 
dar neturįs užtektinai drą
sos kalbėti prieš publiką.

<* V* ■■ "■ * ’■ -1* -

tuvninkų” rašo:
“Vienas netoli kapinių gy

venantis lenkas turėjo išsi
kraustyti iš triobos, nes ten 
nėra ramumo. Naktimis ten 
vaidinasi, ateina kas žin ko-

suojama klausimas: “Ar ta 
ynata ga.li būti socialistu, 

su žmonėmis. Jis spėja, kad; Kuri nepriklauso prie socia- 
tai kokia lietuvaitė, kuri:lįstų organizacijos?” Dėl 
ten palaidota, ją traukinys stokos laiko šis klausimas 
užmušė. Tai kokių priuta- likosi neišdiskusuotas. Bir
ių esama”. i rnininkas žadėjo greitu lai-

“Socialistas” stebi -’i, kad 
dar tokių prie tani esama, o 
aš stebiuosi, kad tarpe mū
sų tokių korespondentui e- 
sama. Tam lenkui nedavė 
ramumo ne “šešėlis”, bet tei
singas žmogus—narni] savi
ninkas, nes lenkas nemokė
jo randos, tai savininkas ir 
privertė jį išsikraustyti. 
“Socialistas” gi rašo, kad 
lenkas išsikraustė iš prie
žasties vaidinimosi.

Gėda tokias nesąmones 
rašinėti. J. Kaminskas.

savo užduoti? it I i ko gerai

geriau negalima ir n

blika labai prisijuokė.

ginimai, kaip tai: 
deklamacijos ir t. t. 
atlikta labai gerai. < 7

išgirdo savo gyvenime. Puh-Į (iškurnu: 
lika misijomis likusi pilnai Įsi apsim 
užganėdinta, ir ramiai užsi-’ Labai ra

gaičių, kurios no 
ma sukelti, but non

m

mano
i u

)amar-j Dabar paminėsiu, kai)) 
:lainos, darbavosi mūsų priešai, kad 
\ iskas tos misijos neivi ktij, Kleri-

tunutė, 
ir turi

Mat, toji nepavelytų Mockui kal- 
draugystė sutverta ant lais
vų pamatų, per tai jai ge-} 
rai ir sekasi.

Negalima nepraleisti ne-; 
paminėjus ir kito vakaro. 
Mūsų fanatikai, kad užken
kus “Laisvės” draugijai, tą. 
patį vakarą surengė savo 
baliuką. Suprantama, užsi- 
erderiavo keliatą. “baksų” 
alaus, keliatą galiom] deg- ‘ S; 
tinės ir pradė jo linksmintis, j p 
Besilinksminant ] 
vieni kitus buteliais hom- (’IU 
barduoti ir peiliais badytis.j paaiškino, kad jiems kimi - 
Vienas fanatikų nugabentas nupavelina svetainę duo- 
ligonbutin ir ten keliatą sa- ti, nes, girdi, gali ir čia tokis 
Vaičių turės pagulėti, pakol triukšmas kilti, kai)) kad

bet jai gerai sekasi 
gana daug nariti.

jos rengiamos, tuojaus nu-

fuomet jie .su-1 
geresnį šposą.

tinti.
gaunama.

nuo kaules lėmėjų laisKą, 
kad jie svetaines mums ne- 

, duos. Komisija nuėjo pas

itsako svetaini 
praoejo J.jH-i jall virš dviejų savai 

nusamdyta. Leidėja

gai va sugis. Kitiems pei
liais tik drabužiai supjaus
tyta.

Draugijos Narys.

misija paklausė, kas dabar 
tuos iškašeius apmokės, kil

M. Lankeli

Eit, 5J
V

WORCESTER 
Atsakv mas S. V.

r. V’'.
maus-

mūsų 
i, k li

, ra

SK;

ATHOL, MASS.
8 d. kovo buvo prakalbos, 

kurias surengė vietos kleri
kalai. Kalbėjo kun. Maliau- 
skas. Jis pasakojo apie Lie
tuvos vargus, ape lietuvių 
badavimą ir t. t. Bet aukas 

akyse, kaipo netei-įlinko sušelpimui klerikališ- 
Vilties”. Ar

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER* 

NI JOSE, KURIAS UžėMe VOKIEČIAI.

*
j

gailaus, kada komitetas 
siuųtinėjo atskirom draugi
jom laiškus bei atsišauki
mus? Čia aiškiai pasirodo, 
kad Bakanauskas, rašyda
mas tą korespondenciją, no
rėjo mane apšmeižti visuo
menės
s.ingą žmogų.

Kad taip supratau rinki- tai nepuiki klerikalų liogi- 
mų tvarką ne aš vienas, bet 
visi senojo komiteto nariai, 
tai galiu pristatyti visų jų 
parašus, jeigu būtų reikalas.
Pertai bereikalingai Baka
nauskas ant manęs vieno už-

užimtoHa vit-fon® vokiečiais. Męa turima

SUTARTĮ SU VOKIETIJOS KANKA

Barlina, todėl galima penduBtl plnlgua J taa vlataa ant 
nnaug^čiau 8(>0 markių (apia f>26 rubliai).

MCSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRI»- 
HURA, TODfeL TAVO PINK,AI GVARANTUOTL

Norėdami gauti daugiau Inforwiaidju braipkitfa rpatii- 
tai ar rašykite )aiJk< paa

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

Kovo 6 d. buvo susirinki
mas komiteto fėrii surengi
mui. Nutart a su rengt fė- 
rus 29 d. balandžio ir tęsti 
iki 6 d. gegužės. Fėrų pro
gramas bus labai įvairus. 
Bus balius, koncertas ir kas- 

į diena naujas veikimas. Nu- 
sunkios ir užmokestis visai PLl. kLptjs P1?.' , 
maža.

Visuotino streiko

sėtinai. Kliubas—tai stip
riausia organizacija ant na
rių ir turto, bet ant kiltes- 
nės visuomenės dirvos yra 
labai nerangus. .Yra jaunų 
vyrų it aržuolų, bet jie dau
giausia darbuojasi kliubų 
smuklėse, (kurie nedėliomis 
pardavinėja svaiginančius 
gėrynius) bolių ir kazyrų

lietuviams dieną, kurioje ga- dirvonų, šiaipgi lietuviai 
Uėtų ant gatvių rinkti, au- visi gyvena gražiausiam su-

• c buvin I Kadangi vietiniu lie- tikime.
’mėn pasibaigia kone puvių.kolektorių būtų per-j 5 d. kovo L. S S. 39 kuo- 

iCa fir mazai> ^ai ^įtarta kreiptis pos vakaras. State ant see- 
pageriu- l”'* '"p 
’ - • • įmokvklu v v

vakarėlį su įvairiais pamar- 
ginimais, kaip tai: monolo
gais, dialogais, deklamacijo
mis ir tt. Publikai viskas 
patiko.

L. A. Kliubas parengė šo
kius. Publikos buvo mažai. 
Žmonės linksminosi labai 
dailiai.

Šv. Kazimiero draugystė

ti savo darbininkų būvį ir 
padarys naują sutartį, tuo
met, be abejonės, streikas 
gali prasitęsti ant toliaus. 
Bet jeigu tik minėtoj kom
panijoj iškils streikas, tuo

Vietos L. Š. F. komitetas 
buvo sušaukęs 5 d. kovo vie
šą susirinkimą, kad apkalbė
jus, kaip pasekmingiau bū
tų rinkti aukas nukentėju
sioms nuo karės. Kadangi 
žmonių atsilankė nepapras
tai mažai, tai tas klausimas 
atidėtas ant toliaus. Rei-

i rinkimas

t''.‘s ir tuojau

y u męs jų 
mosime, ta 
du numirs.

im

li

s pu r r.

CLEVELAND. OHIO.

S. E. komi- nesirūpino 
neteisingai | reikalais.

pranesęs dalykų stovi. i\:į 
aš tuomet parašiau, tai ii 
dabar pasakau, kad rašiau

mus, kad 1915 m. komitetas

lovų.

ir rašė. Jis rėmėsi

visuomeniškai

užsiganėdino tik tuom, kad< > 7

vaite susirinkimus, bet na- 
i lai nesilankė, žodžiu, ma
lusi didelis narių nerangu-

buvo susirinkimas, kuriame

Iii mus kiekviena serialus va

DETROIT, MICH.
4 d. kovo buvo vakaras 

Dailės Mylėtojų Draugijos. 
Sulošta komedija “Apsiri
ko”. Šį sykį lošėjai išsila
vinę gerai ir savo užduotis 
atliko puikiai, už ką verti 
pagyrimo. Po perstatymui 
D .M. D. mišrus choras su
dainavo šias daineles: “Su
keikime kovą”, “Sudiev Lie-

spausdinant ir juos plati-

nešdinti laukan.
Suprantama, komisija iš

ėjo ir misijas surengė nau-

pas Bačkauskus svetainė 
buvo užimta ant trijų dienų.

Tokiu būdu visas klerika
lu triūsas nuėjo vėjais. Mat, 
žmonės jau pradeda protau-

• it >

mis, kurios jau buvo .1914 
m. O juk 1914 m. buvo su
šaukta viešas susirinkimas 
ir išrinkta komitetas. Šių 
motu rinkimams buvo tai
soma tam tikros taisyklės, 
kad viskas sparčiau eitų, 
per tai komitetas ir atsišau
kė, kad draugijos išrinktų 
po vieną narį ir padidintų 
Pildomąjį Komitetą. Tai 
kur čia Bakanauskas galėjo 
matyti nepraktiškumą? Pa-

tas. Tam tikslui išrinkta 
komisija, kuri pasirūpino 
surengimu paskaitų; 4) nu
tarta sulošti dramą “Gady
nes Žaizdos” ir t. t.

Kaip matot, kuopa sukru
to darbuotis, tik geistina, 
kad nariai lankytųsi į susi
rinkimus ir stengtųsi dar
buotis, nes visas kuopos vei
kimas priklauso nuo kuopos 
narių.

D. Petrauskas.

Veikalas nusisekė pu- 
vai- sėtinai; ypač gerai atliko sa

kams rinkti aukas visokiais \o rolę tarnas (kareivis), 
būdais. Ta-i manoma leng- Po perstatymui buvo kelios 
vai atsiekti, nes vietos lie- deklamacijos ir bekalbis 

Barberšapė”. 
Linkėtina komite- Iš pastarojo publika turėjo 

labai daug juoko. Vakaras 
'nusisekė ir, matomai, kuopa 
turėjo dar pelno.

Darbai pirmiau ir dabar 
urna labai prastai; kurie tu- 
li darbus, tie dirba ir ne
mato pavojaus, bet kurie ne-

tuviai turi gerą vardą šiame pers 
mieste.
tu i nesnausti.

WORCESTER, MASS. .

parengė Muzikos Mylėtojų port kitko išrinkta komisij 
Ratelis.
svaiginančių gėrynių ir jau 
nuomonė linksminosi labai 'kuopa reikalaus, kad būtų į- 
dailiai. Apart kitko buvo ir j vestas referendumas. Kuo- 
prakalbų; kalbėtojai išreiš-!pos pirmininkas Dedynas į- 
ke gerus linkėjimus minė-!nešė, kad susiartinti su L.D. 
tam Rateliui. Tūlas Ratelio Į L.D. kuopa ir sykiu veikti.

u
sykiu veikti 
e ai ima.

Buvo i

i-' 
i.1

i

i io neturi j

A Ū

Pirmą kartą westlynieciai 
turėjo progą pamatyti lietu
viškus “klaunus”, kurie lie

kad daugumas net

publiką savo dainomi.
V e n g r a i č i ū t ė puikiai 
be pora eilučių. \ 
l uvo balius.

$
k

draugijos buvo 
mass susirinkimą,

kus. Pakol kas geriaus bū-

i ’ i — i ' i ‘km laidu ne-L

kad ir šios tau 
sja antenom’ ios

i

įme autono

Buvo ro-
—Airijos

re. Kad visos nciiivią srove 
turėtų į savo progrnmus 
verti punktus apie iškavoj. 
mn Lietuvai aulouomi jos.

tuviai, nes ir tie patys vis iš
važinė ja.

Daugiausia čia yra japo- 
niečių, kurių p r iškaitoma į-' 
50,000, o visoj Californijoj 
apie 100,000. Žiūrint į japo- 

; iš praktiško atžvil- 
i jie, lyg išrodo, kad 
o gi i rengiasi. Tan- 
O 'Oiečiai, ypač tarnai,

t

I priverčia- su automatiškais 
j i' veiveriais turtingųjų pa- 
imus juos mylėti, kuomet 
j \yrų nėra namie ir tas atsi- 
■ kartoja labai dažnai.

Daug labai yra žymių ja- 
ponų, kurie žymiai tyrinėja

ciai v ra labai bendri tauti
ninkai; jie viską veikia dar 
stipresnė} konspiracijoj, ne-

ES, C A L.
Jau ganėtinai seniai laivo | 

išaras žinių iš šio miri-to ir net ne-,

tokios medegos, tai bandv- 
siu pranešti lietuvi:] visuo
menei.

kurį parengė Liet. Lais- 
Kliubas. Perstatė am

/javo . \ eikalas atlošta vi- 
mtiniai; tik tūli aktoriai ne

romi,

Keliauninkas.

NORTH AltlNGTON,

• )7I d. vasario pas G. šid

mo vakarėlis. Svečiams be
silinksminant sumanyta pa
rinkti aukų nukentėjusiems 
mm karės. Aukavo šios y- 
natos:: G. Šidlauskas, T.

Zulenis, G.
V a Įeik is, P.

Cesevičių?

engt forus. Laike mitin 
kalbėjo F. J. Ragučius 
česnuliavičius ir Liet

o kalbose nurodė dabartini

no, kad musų giminėms už

nu-Garnienė—neliek 
davimus, kiek žii
sufliorių. Po perstatymui

Sawich deklamavo apie ka
le, Smulkštienė pasakė ei

bant, daugumui ašaros by-1 damos tūlų aktorių žodžius 
rojo. Forams buvo renka-jį žemus ciniškus žodžius, 
mos aukos; surinkta 90 do- Reikėtų tokioms ypatoms 
lerių. Puiki pradžia. Pel- gėdytis ir vengti, ypač da
nas nuo fėrų eis sušelpimui gi prie savo vaikučių. A- 
nukentėjusiu nuo karės. belnai, vakaras nusisekė pūnukentėjusių nuo karės.

' /v,./ ~ :.T<. J v/ ■
r.

si.00; O. Vitkevičienė, J. 
Pcletskis, T. Šidlauskas, A. 
.sidlauskas, V. Butienius, O. 
Biiiienienė, J. Černis ir M.

Piavinskas, J. Kunšis, S. 
Balčiūnas, S. Valeikiūtė, J. 
š aluntis, F. Mečius, J. Pat> 
kauskas, T. Baltrenienė, O. 
Perekšlytė, K. Manikiūtė ir

Viso labo suaukauta 
$15.75. Persiuntimo lėšos 
10c. Lieka $15.65.

Visiems aukavusiems ta
riu širdingą ačiū.

P. Reševičius.
$15.65 priėmiau.
K. Šidlauskas, L. Š. F. iid.
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JUOKŲ KĄSNELIAI
vau didelius ponus,
ne pas tokius, kaip tu.

Kodėl?
Vaikas:—Močiute, kiek

met'i turi mūsų katė?
Močė:—Tik vienus metus, 

vaikeli.
Vaikas:—O kiek aš turiu 

metų?
Močė:—Tu turi keturis.
Vaikas:—Tai kodėl katė 

turi ūsus, o aš neturiu?

—Ko verki, mažyte?
—Kad aš užsistojau ant 

liežuvio.

-LAISVĖS” ORAKULUI

stot?
—Viršutiniais dantimis. 

Viens.

Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

SE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IAB®-

TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANĘS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINlMUIant 4% metami nuo šimto. 

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS
BTEITO NEW YORK, užtat jūi pinigai gvarantuojami 

PARDUODU farman, lotus ir namui. PADARAU Ir Už 
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJ1EŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDA VOJ U BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM ATOM S.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—SIPKORČ1Ų.

Kas nori parsitraukti savo gimines iš icno krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus užganėdintai, 

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Ir«lpxit.ės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
_ _ „ , A Filia: 155 CLINTON AVE.,3C Grand Street, maspetu. l. i. n. y.
NEW YORK, Borough of Brooklyn.

S4Ž1NIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Al u o ml pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų ilaaa 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk del dviejų aptiekų, galime

kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon
ka 25 ir 50c, 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGIN1MO PLAUKŲ Ir TONIC’AS. C. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

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

Skyrių": 745 Driggs Ava., kampai Ind 8t.„ Brooklyn, N. Y.

tu-

NIJOS MUZIKANTŲ
BENAS

šiuoml pranešam visoms draugi
joms ir visai Lietuvių visuomenei, 
kad BROOK LYNO LIETUVIŲ MU-

LIETUVIŲ

ZJKANTŲ UNIJA sutaiso kuogro- 
žiausj beną ir orkestrą už prieina
miausią kainą dėl teatrų, koncertų,, 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiaip 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai’ 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma* 
lor.ėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisui 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y.

Of BROOUnt. N T.
TI*' u

Mr-----------------
U • member in g<x>j Heading vptil

APRIL 1,. 191___
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Sveikas-gyvas, Orakulėli 
Kaip gi tau einasi ant šios 
ašarų pakalnės? O, džyzus, 
kiek dienų, kiek naktų, kaip 
mudu nešikai be j o m! Su 
mano malonybe atsitiko vi
sokių trobelių ir kaip ateis 
kaleina, tai žinos ir tavo 
skaistybė. Bet kas su ta-

—Ar tu skaitai romanus?
—O kam man skaityt, juk 

aš pati romansuoju.

Lietuvoje.
Karta nuvažiavau i Luk- 4 V

vim? _ Per tokį baisų. plotų ' 'Kuni(,a
laiko ir nei gu-gn. Net ir’ ' 
sapne nesapnavau. Kodėl?

Taigi šiuomi duodu žinoti, 
irkad aš sveikas ir gyvas 

bereikalingai manęs nejit 
kok. Spaudžiu tavo dešinę, 
o sykiu ir savo ir laimingos 
kelionės, nes aš šiandien tu
riu daug darbo. Pabaigiau 
popierą, tai reikia važiuoti 
j miestą nusipirkti. Dar y- 
pą atsisveikinu ir apznaimi
nu, jogei neužilgo kreipsiuo
si prie tavęs su normališkais 
reikalais.

Su koznadiejų pagarba

t'k jie gali lėkti. Pasukus Į 
hemą roges apvirto ir ku
nigas pasinėrė į sniegą. Ka-

ukeikė: “Asile! Leki, kaip
1 - » /s, • . . f 1 e 1

vatkos, pamatę snieguotą 
kunigą, pradėjo mane barti: 
“Tu balvone, ap vertei tris

Aptieks
Teisingu! ■ u taisomi veistai 

prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draugą, • būkite ai- 
ganždinti.
N. MOSKOWITZ

Aptiekoriua ir Chuniitai 
111 Roebling St., Or. Se. lai 

BROOKLYN, N. Y.

311

Plėšikai

$3.45!

po

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH Eli'MAN, M. D.
Specialistas Moteriškų Ligų
E. 501 h St........ New York, N. Y’.

OE1SO VALANDOS:
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai.
ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

rVedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

i)R. J. LIPMAN 
314 N. 50th St., NEW YORK, N. 

Kalbame lietuviškai.
Y

Privalo bijotis. Apiplėšimas ir ap
vogimai atsitinka kožną dieną, beabe- 

į jcnesTamsta skaitei vakar laikraš- 
• čiuose apie apiplėšimus, 'fu nežinai, 
Į gal rytoj tau tas pats atsit ikti, jeigu 
neliūsi apsisaugojęs. Geriausia apsau
ga—tai geras revolveris. Turi rastis 

kožnoj stuhoj savo 
apsigynimui-
Didelis išpardavimas

F W W tik ant trumpo laiko į

Detekty viskas automatiš
kas Bc'.’clveria, 32 ar 38 
kalibrų vertas $15 tik už
Detektyviškas dubeltavas^K 
7-niu šūvių revolveris ver-\. / ZjLH 
tės $8, tik už

Didelė vertė už mažą sumą, tad 
nelaukdamas indek 20c. stampomis į 
laišką, paminėk kurį revolverį nori 
prisiųsim tau tuojaus tiesiok į šlu
bą. likusiąją sumą ‘užmokėsi kuo 
met tau priduos. Dctektyviški re.vol 
vėrini yra geriausi pilnai gvarantuo 
ti Jeigu butuin neužganėdintas, mę^ 
HUgrąžm.sim pinigus. Pasiskubink pri 

užsakymą tuojaus. Adresas:
HAMMOND SALE CO.,
R 31, ST. LOUIS, MO

siųsti

DEP.

25,000 KATALIOGŲ DYKAI!
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK G5 CENTAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. partinę markę, o 
risi didelį ir puiki; katalogą, kuriame rasi visokių gerinsiu ARMONIKŲ
SKRIPKŲ, TlilUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKU 'INSTRU
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5xGį su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pus 
tikrą -lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. 
Škaplieriai 60 c. tuzinas. Sapnininkas uOe., agentams duodame 60%.

WC HZ • J !• 112 GRAND ST.,. Waldens, BROOKLYN, n. y.

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

lietuviu kalboje veikalų',

“MOTERIS IR SOCIALIZMAS”

: ! V? ŠOCMUZMis

Ml

!!

knygą

Socializmas

skaitei vieną-kitą store 
ns nemaža pasimokinai 
i perskaitęs “Moteris

du dienų draugijinėj

ir

•rsti į vi>ų kultiniu- J 
Vertimas' puiku-, ,• 

>a at spausdint a am |- 
turi išviso 4.-0 p\i-l ; 
'Moteris ir Socializ- p 

mas” tapt? išparduota net 50 laidų (viso >

kurio 
gujų

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimus, 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at~ 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantų; 
reikalaut urnėt L. M. 
kurias įsteigė L. M. 
savo pilnam nariui, 
ta’ nHuri viršmintos ! 

ne unijistai.

Unijos kortų, 
U. kiekvienam 

Kurie muzikan- 
kortos—tie mu

zikantai ne unijistai. Viršminėtoi* 
kortos yra išdudamos kas trjs mėne
siai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarom todėl, kad: 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų, 
kurio nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bot pasivadina unijistaia- 
it grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikoa- 
»ei repeticijos būna kiekvieną sere- 
io.- vakarą po N73 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

DAKTARAS

Matulaitis
111 BOYLSTON ST.. BOSTON.MAHM 

Netoli didžioje eolente knygyee.
Jfflre valandai: cue 16—12 vaiaadai

dfvnlafi nue.lA—4 • n« v<*tl

Orakulo prierašas. — Iš 
tavo laiško aiškiai matosi, 
jogei pas tave, byatku, arba 
galvoj kas nors susidvilinko- 
ją, arba slapstaisi su sveti
ma boba, kad nei apie Ora
kulą nieko negirdi. Šiaip ar 

. taip, bet tavo arbūzui, (o 
gal ir tau visam) gresia di
delis pavojus. Aprašyk ko- 
greiciausia savo trobcllus, 
gal gi Orakulas, tau kiek 
nors pagelbės.

Parapijos foruose.
(Ti k ras a tsi tik i mas). 

įėjus vienam biznieriui

jo dvi jaunos patogios mo
te rįs ir sako:

—Imk pas mane čenčių 
ant pečiaus už kvoterį.

—Kad perbrangu—prata
rė biznierius.

1-

DYKAI dvt Jer/js Mitkssv' 
lr Katalioftų visokių ma iį 

,7,7h i e\\Vl t'.il'ką sinkų ir kitokių visokiu V 
UaljTų. kinių tu laba, nori. o|.

r 1"” nezi,,ai kar j'I ti’’1*'* Atsiųsk® V / | savo pilnų ir aiškų adresų ir -tžI į 6centusstempų dčl uždengime « į f ) J prisiuiuimo kaštl), o tnęs tuojaus į
f kr Z tų K. taiiebą ir Stukas tau tutsių- SĮ / (dm oyka“ /^dresuok, 2
V-f JUOZAS J. SZLIKAS, J

(MAGIUAS) į
3261 S Kalsfcd St Chicago. Hl ?

Jonas MATHUSf
popicros. Ji 
pati sveria. 
“MOTERIS

ms ptipmisunu I avo namų, 
labai gražiai ir ant g<T<>s 
yra verta tiek aukso, kiek

IR SOCIALIZMAS 
Apie moterų gyvenimą praeityje; išaiškina senovės graikų,

” rašo: 
romėnu

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETU VIAKA

A P T I E K A

Į GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 5 
£ IR ŠVARIAUSIAS SALIO- į 
INAS VISAME SO. < 

BOSTONE. \ į
Sveiki geriausiofl rūšiei firy- $ 
m.vi ir užkandžiai. Patamavi- 
maa prielankus. Atailankykita, ’ 
o periitikrinaita. ą

JONAS MAT1IUS I

(Lietuvi! Savininkas) J

312—341 W. Broadway | 
So. Boston, Mass. Į

(Dešimti žingsnių nuo Lietuviui 
Labdarystės Draugijos namo.) t

mokslininkų pažvalgas į moteriškę.
Rašo apie moterį dabartyje ir praeityje
Visa knyga yra padalyta j skyrius, kurie
Moteris, kaipo lytiška esybė. Jugtuvės. Įvairus jungtuvių varžymą 

ir aprubežiavimai. Skaitlinis lyčių skirtumas. Prostitucija, kaipo reika 
linga socialė buržuazijos draugijos įstaiga, Moterų uždarbis. Jų pro 
tiškas gabumai. Darvino mokslas ir draugijos stovis. Valstybė ir vi 
suomene. Visuomenės socializacija. Tarptautiškumas. Gyventojų skait 
lingumas ir ju persidauginimas. Socializmo įkūnijimas, kaipo gamtiš 
kai-istoriškas žmonijos atgimimas.

(Ši mokslo ir teisybės knyga kaštuoja tik $1.00; gražiuose aut 
apdaruose $1.50. Pinigams siųsti adresas:

šitaip:

leklc.il!

KOVA” 229 N. 6»th St., Philadelphia, Pa.

įtaisau receptui* nu tlidžIaurJ* 
’. :’,h, n*f;iėr/nt, ar t'» receptai

vien«t 
cnt-- -r

j'

-;y

vr
’ 4>

Airi": iKOS 
Eet ,. riška

- Mi tin..cit:
kokk 

oj/.moiA.
per la.;.'.€d», o H prUiųulM (
-A" 4. )

(Ir k t v.rų 
S [.tu k* 

VMb-t IjoJ. 
,x tik pa- 

Galit. r«I-

budns
b'ictiter’io

Ižui ti’i ‘ "o metu j ra vienu iš n

Telrpb'ine Yards 551 or 155™^HtSTKA APTIEKA
Vaikina 

brangi Onute,pvisic ’. m 
tą dangišką žva’gždult 
gei neapleiriu tavęu Iki 
bui.

Mergina:—Ne 
las, aš norėčiau, 
siektum korte prieš teisėją

latino ii1

i\arva.

5- ėj ’ " H

A rfi.s tr S z. .'.nlnk.n

BrGvdv m, kamp. C Street 
SOI TH BOSTOr*. MASS.

r«i. ^u.Bostcn 21014 Ir JIDIŠ.

aine pa ;ati!yj. 
.ti su pažymet 
“IK A RA”

■. ir .. ;e. l uti i.m vi
. st ėltli t.

!•. At). RlCdi?
■IO VVsnnut Slrt-.i-l.

.'c co.
New -t

.1. 885 Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS

Mc* n/l.'ikoine kuogerbiu-tus vai-ltts. Su didele 
r»'cepttiH kaip Amerikos, taip ir l iiropos diktarų. 
laiškus suteikiam dykai.

3G01 SO H\|
G>«, -ni.no Telephone Brovei 77'1

at yda išpildom
Patarimus- per

ivin nk’is ir Pro'isorius
K A.. .JOZABAITIS
ITREET, CHICAGO, 11.1

ČIA GU.I'IA

Girtuoklio fik/zofija.
Girtuoklis, pamatęs žmt 

mazgojant galvą aikohu 
sušuko:

—Kibą tu durnas, kad 
Ii ant galvos alkoholi?!

' (lavosi

.mm o r-

motin

enmerpc

alkoholiu galvą 
kai gėriau aū 
žmogus.

-i nugirdo, ko ji nori. 
Vi 1

1 Jei i U mm
alkoholio augt i 
mano gerklė 
plaukų. < 9

liškos kal
bu mokyto- 

............. $1.00
Vaikų Ihaimas arba kaip 

mokintis skaityti ir 
šyti be .mokytojo . .

li raina t ik a 
bos mok

ra-

ra

SHRUPSKi T

w syti l>e mokytojo . . .
d Aritmetika mokinimais!

’ k ūmių, su
R apdaryta) . .

ro-
paveikslais

10c

35c.

Viso $1.60

Kas atsiųs iškirpęt 
garsinimą iš “l.aisvū.- 
money order 
4 knygas 60

yčią, Į>asislėpė 
r laukia. Mer-ira

ir $1.00 
tai gaus visas 

pigiau.

B. M1ROLAINIS
R. E. 1)., Route 2 

HuiiSOii, i"G Y. j

».vo malda:

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

61 S. 2nd fit., Brooklyn.

? 4 T0R6:

w • •

kv.
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k>iik!u.j k. t J
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Dy
nia

t)ji pana

ar t

nes
po

uis surasti man vyrą.
čia šlavikas norėjo at!,a-

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS. p o
”d 
p

Prie pečiaus 
Motina:—Jonuk, 

mokykloje nešalta?
Vaikas:—Ne, mama, 

aš visuomet sėdžiu prie 
čiaus.

Motina:—Tai žiūrėk, vai
keli, nesudegink ten savo 
drabužių.

Vaikas:—Nebijok, mama, 
nes pečius visuomet būna 
Šaltas.

našus Į kūdikio baisa.

maldos,

Prasitarė.
Tarnaitė:—Jūs, poniute, 

negalite su manim taip žiau
riai apsieiti. Atsiminkit, 
kad ir tamsta buvot tarnai-

Ponia:—Už tai aš tarna

Senmergė iš piktumo pa
šoko ant kojų ir manydama,
kad jai taip Jėzus atsake, 
kurį motina švenčiausia lai
ke ant rankų, sušuko:

—Kas tau galvoj, sn...! 
Aš ne tavęs prašau, bet tavo 
motinos!...

Svirplys

Kas užsirašys 
pas mane 

dienraštį 
“Naujienas”, 
ta. ai gaus se- { 
kančias (lova- I 
nas: .“Laisvę” j 
ar “Keleivį”ar : 
“Kovą’’ar “Tė
vynę” ar “Vie- ; 
nybę Liet u v- ■ 
ninku”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikos > 
arba knygų ver- j

- i c:
S”-<

c 
-i<

p
r, I P w. —

CC -o <0 c

N

o
tn

p
er

c 
3 
p

N

H? G TĮ') t /v

fečS h

Lietuvį” ar “šakę 
tės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 ( 
gauni dienraštį “Naujienas” 
galit pasirinkti prie “Naujienų

'. F : i ir dar
.,,.<IV Į/U.'U l< I a l l ĮSI IV? . . «l O J l l 11 dien- |
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai J 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta- 
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
jienas”gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson

Rochester, N. Y.

/y
J-4

■

i.’iė 
j V 
y;-«

Ypatiškas
Pranešimas 
Vilties.

I Akuserkai
§ Pabaigtini kursą Womans Medical k 

College, Baltimore, Md. £
S' Pnsekmlngal atlieka savo darbą prie 2 
įR irimdymo, taipgi suteikia vlsokiaa rodau ir * jį pagolbą Invairiose moterų ligose. s.., 2 

f F. Stropiene,tm'™: g
Į 80. BOSTON. MASS. J

jiiiių ir paliii

seipilims ir nusiminęs vyras bei motelis 
savo negales man atneštų. AS jiems teisin-
Kai patarsiu. Leiskite man Imti jūsų ilrnjiRU 
ir geradariu, l’arsis-ųs.linkite mano Pykai 
Puodam^ Knygą ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

PARMOS.
Norint pirkt ūkę, tai ne

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

M. WALENCIUS
State Saving Bank,

Scottville, Michigan.

r«l. Greenpoint 1907.

DENTISTAS
Vkl maro darbu užganėdinti. 

Dariai gvarantaotai.

t ra. t

‘jin'as kepuraitėm 22 k. ... 
um- avimiB 50c ir augščiiu 
yni.-t.s ............................................. f>Oe.
u.ūbavimas aukcU ........... $1.0<>
> Un'i dantį duok tuojaui 11- 

ikism 1 a jokio iksui-k

popsija ir Ne\iriu 
, Priatvarius, Kai
inat.z.iiias, Tuataras, I)

Suiri
nan; 1

• u' ( bi'.oniskit !"■ 
j imas, Odos Liy 
Bukrekčjimo St

k a

DR. A. FRIEDMAN
ĮGEBI i NG ST.. BROOKLYN

kampas So 2'd
7t h <t.. NEW YORK CITY, 
Htdaras visada.

ti širdies

' mnsu

nuodi-n p
Nūsilpnimas, 

sies bei Inkstą Negalės 
iapimo organu, kurios vyrus taip

1 Kr

9G PUSLAPIU KNYGA 
SrUNtlUlA DYKAI.

stipry ue ir Į.yvimuim: 
dykai duoti ima knyt

igtl norite 
bukų svai- 
r.-isiustl int i 
iii.’ tokias

knpono, .■.~.in.Jo ;tp;u 
pii i:jns už niel.tim nexeilus veiktus, 
kata ir pasinaudokite ,į<‘- laiku pa 
kenti jiim.i priežastis ir !>aip ju>ą te

ugii siuskite tiktai savo I 
m t dykai duodamos knygos

it 1 brangu vadą į avel
is. Jus patirsite savo 
'tašaliuamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
<1114

i-l.iipk ir siusk mums šiandien, 
as mus ateitų greitai.

Dr. J. Russell Price Co., l. iico—20a n. 5tb Ave., Chicago, 111,u.s.a.
Gerbiamieji:—Meldžiu man timjaus jiasiųsli visai dykai, apmokėta 

pačia jūsų brangią mcdikališką knygą.

Vardas ir pavardė........................................................................
Gatvė ir No. ....................... /
Miestas Valstija

)i4u;W

leklc.il


Atskaita A. P. L. A. kuopų už tris mėnesius 
Gruodį.Spalį, Lapkritį

cd
C
C/J

co
G3
m<x>

CD

><Z)

3

2

9

308.00 169.30
454.50 152.00
121.75
208.75

97.50
46.50

297.60
193.45

60.00
1,788.05 657.30 1,130.75

63.00
89.50 
90.00 
11.00
56.00

2.00 
24.50

138.70 1,955.53
302.50 1,138.27

25.48
709.77
126.80
210.00
696.85

119.25
7.50

35.50
241.60
191.45
35.50

21.20
2.84

12.65
11.04

16.40

1,461.97 1,461.97 
87.07 

841.67 
145.34 

92.00 
864.85 
191.45

87.07
841.67
145.34

1,772.70 139.87

864.85
191.45
35.50

6,043.32 5,85432

P. S. 5 kuopos prie nuošimčių kartu pridėta ir už 
konstitucijas.

TRIMe n esi N e atsk ai 
TA A. P. L. A. CENTRO 
ĮPLAUKĘ IR IŠPLAU

KĘ Už SPALĮ, LAP
KRITĮ IR GRUODĮ, 

1915 METĘ.

Sekretorius J. I. Alexis

Aukos L. Š. F
Įplaukų buvo:

buvo nuo seniau
A. P. L. A. 9 kuoj 

siuntė .......... 24.50

siuntė 26.40

Laisvės Pašclpinė drau
gystė, Akron, Ohio, per pra
kalbas suaukavo $13.06. Iš
imant persiuntimo lėšas 10c, 
lieka L. $. F. $13.06

Aukavusiems tariu širdin-

iso labo
gą aciu.
Fin. sekr. A. P. Dundulis.

Mr. domenu Raduchn, 824 Palmor st., Detroit, Mich., var
tojo Soveros Vaistų Inkstams ir Kepenims savo kėbluintuns bu 
Inkstais, ir Štai kų jisai pnniftO mums: “Art'sirgau dauginus 
negu pusantrų metu. Taškui nS sužinojau apie šį vaistų ir li
kau išgydytas. Todėl aš galiu patarti jį kiekvienam, kuriu 
Bergu nuo inkstų."

Ar Jums Skauda Nugara?
Tai jie.školdte priežasties. Skaudėjimas gali būti ki
lęs dūlei inkstui netvarkos, ir lodei imkite

Severn’s Kidney and Liver
Iftą 1 (Severos Vaistą Inkstams ir Kepa-

jį Top;.! nurodo inkstu arba pūslės už- 
" degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš

to .šlapumo, skausmingas šlapiavimas, t.ulinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kilantis dėlei keblumų inkstuose, gelt
ligė ir surūgęs, slcilvis. šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę palaisyme lovos šlapinimo pas vaikus.
KTv1| o _ ° _ __ papra.itni eina greta nu inkstų li'/iunin,U zkieteji.m as
ot T,ifo) dažnai yra pasirodęs pageibingu padėjėju Sevcron Vaistui Inkstams

Kaina Severas Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 centų ir $1,00. 
Kaina Severus Gyvybės Balzamo: 75 reniui.

Savo aplinkoje reikalaukite Severos Vaistų. Jeigu Jūsų aptinka jų netu
ri, tai užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau pažįstamos Agotos Ruz- 

ilkų gub., Naumiesčio pa- 
Vladi.-davovo, I lobrovalos 

Zopiškiu parapijos arba 
kaimo Liekičin; 3 ar 4

vieto

gyvena apie New York, N. Y. 
Vincas Kaunas ,

817 Trombley Ave., Detroit, Mich.

668 Northampton St., 
Kasos Globėjai:

Alex Biga,
1021 Elm St., : 

And. Meškauskas,
1222 Pine St., 

Maršalka Juz. Tarvidaitė
1019 Elm St., 

Susirinkimai būna kas 
nyčią kiekvieno mėnesio 
ruime, 439 
Pen n’a.

Northampton

Easton,

Easton,

Easton,

Pa.

Pa.

Pa.

Easton, Ba. 
pirmą yet- 
anglą soc. 

St., Easton,

l’ajieškau Elzbietos l’aslavičiūti' 
Kauno gubernijos, Panevėžio paviet

( hicago, 111.

Už spaudą “Laisvei” 
(Raportinių blankų 
su prisiuntimu) .... 8.57

rungus priėmiau vasario 
16, 1916 m.

K. Šidlauskas.

atviručiu.......................2.00
Už spauda“Laisvei” bal

savimo blanku...... 2.34
Už knygos viršus .... 2.25
Už finansų knygos la

pus—spaudai .... 30.25

Muskegon, Mich.
L. S. S. 216 kuopos susi

rinkime sumanyta paaukau
ti nukentėjusioms nuo ka
rės Aukavo šios ypatos: 
po $1.00—J. Bagdonas, M. 
Punis ir J. Tamošiūnas; po

Viso ... $45.41 
Buvo viso A. P. L. A.

centro kasoj ........  477.27
Išmokėta................ .. 45.41

J. Bimba, J. Kvasčas, A.Sta
siūnas, T. Matukaitis, P.Ma- 
teikis, J. Butkus, A. Vainu-

Fasiliko A.P.L.A. centro 
kasoj .................. $431.86

Abelna sutrauka.
i. P. L. A. kuopų 
vesta i cent-

ir P. Leitonas; po 25c.—B. 
Joskus, O. Stasiūniene, F. 
šiliškis, P. Mickus, A. Ma- 
tečiūnas, F. Misiūnas, Ig.

Buvo A. P. L. A. centi'a- i$l 1.75. nųsta L. 
Šidkius- 
Dumtuli.kui pei fin. sekr. T. 

e badaujančių 
tariam 1 širdinga ačiū

vienetui
Fill €

Viso A. 1>. L. A. turto

randasi
Mažiukna,

A. P. L. A. centro sekr.

S. S. kuopos draugams už 
pasidarbavimą.

Aukas priėmiau— $11.75.
Dundulis.

vo išduoti taip ilgai, nes ne- 
kurios kuopos nepridavč

raporto būtinai buvo reika
linga. J. K. M.

Aukos Br. Vargšui

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

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

Knygius O. Radzevičiūtė.
26-1 N. State St., Ansonia,

Knygiaus pageliu
103 Liberty

Knygiau.s

Conn.

Conn. A T Y D A
Conn, 
štys, 
Conn, 

raštininkas F. Labanauskas
Main Si., Ansonia, Conn.

Ansonia,

3-. SUNŲ IR DUKTERŲ 
l - G ii, WAUKEGAN, ILL.. 
<!'ieift vardai ir adresai:

111.

in.

in.

in.

List) So. Sheridan Rd., Waukegan,III. 
I’lrnt. pageibiti-.r.kas M. Ambraziiinas,

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekroicrius St. Deikus, 
721 ('umnrrg;. Ave., Waukegan, 
bin. S -k f< i orius .). Vaičis,

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

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

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

Maršalka K. Navickaw,
1420 Victoria St., Waukegan, Ill. 
I’agelbininkas J. Werdauskis.

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

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

in.

m.

« Draugystėms, Kaoporas ir KliabamsI 
Išdirbu visokias

KUKAKDAS, “BADGES”, GUZI3.U1 
j IP ŽENKLELIUS

Visokiems pikn.kams, 1/
tt. ■'Darau visokius Medalius Ir vi- 

£ F.okivs antspaudas draugystėms 
S Ant kiekviem paroikalavim® >H- 

siunčiu «~mp»liut».

f A. STRUFAS
i Novelty Manufacturer

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

AR NORI Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS?

Jeigu taip, tai viiuo

109 GRAND ST.

J. MARTINAIČIO 
ČEVER1KŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. T.

Brooklyn, N. Y.
Kovo 6 d. buvo vestuvės 

p. Povilo Vitkaus su p-le Ju- 
iijonaPetrikauskiūte. Sve
čiams gražiai besilinksmi
nant p. J. Šertvytis sumanė 
ar svečiai nebūtų malonus 
paaukauti kiek dėl gelbėji
mo nuo karės nukentėjusių 
Lietuvoje. Svečiams prita
rus, surinkta $21.10.

Aukavo šios ypatos: J. 
Merkevičius ir A. Vitkus — 

iždo I po $2.00; M. Venckus, P. 
K. Norviliūtė, K. Viršeliūtč,M. 

Jos. Vitkiūtė, P. Lenkauskas, A.

N. S. PITTSBURGH, PA.
Aukos Br. Vargšui surink

tos L. S. S. 55 kp. buvusiam 
susirinkime vasario 20 d. 
kuopa paaukavo iš 
$1.00; St. Gumauskas 
Bogužas, St. Petrikis, 
L Alexis, A. Kaveža, St. Se- Metrikaičiūte, P. Olekas, P. 
nionis, J. Kamseviče ir J. i Vitkus, J. Vitkiene, M. Nar- 
Baluikas—po 25c.; P. Kau-'viliūtė T T”'"~..... T)
čius, M. šnapštys, A. Tamo
šiūnas—po 15c.; J. Kaževa, 
A. Simanaitis, J. Čėsna, P. 
Bernatavičius, A. Savickas, 
F. Mitkus ir K. Jedlauskas 
—po 10c.; J. Barčauskas — 
5 c. Viso $4.20 . Susirinki
me A. P. L. A. 1 kuopos, ko
vo 5 d. surinkta aukų: A. P. 
L. A. draugija aukavo iš iž-

, J. Ivanauskas, P. 
Lauraitis ir O. Vitkiūtė — 
po $1.00; A. Jokubauskas, 
M. Šertvytienė, J. Nauda,O. 
Naudienė U. Venckienė ir J. 
šortvytis — po 50c.; A. Vit-

S. Rinkevičius — 10c. Viso 
$21.10 Aukos paskirtos 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui.

Stelmokas ir F. Senulis — 
po 25c. Viso $5.75. Viso la
bo surinkta per abudu susi
rinkimu $9.95. Atėmus pa
siuntimo lėšas 10c., pasiųsta

Prezidentas A. Atkočiūnas, 
Box 566, Steger, 

Vice-prozidcntas W. Stoškus, 
Box 435, Steger, 

Protok. raštininkas J. Dambrauskas,
364 L. Box, Steger, 111. 

Iždo raštininkas A. Salaseviėia,
Lox 141, Steger, Ill. 

Iždininkas (kasierius) T. šnekutis,
Box 482, Steger, 111. 

Knygyno raštininkas F. Slriške,
Box- 566, Steger, Ill. 

Knygyno i'dininkas J. Darnidavičia,
Box 407, Sieger, Ill. 

Susirinkimai alsibūna po pirmam 
kiekvieno mėnesio nedėlioj, P. A. Sa- 
I ase v ičia u s svetainėj.

se-juv-jew

Ar nori mokintis?
UĘS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI Už |5.M.

Arltractlką( rokKadą) cž Lletvvią kalbos gramatiką ai 14. Irai 
ntjysię wž ii.

Dxr pirmu Karta ifi toklan kaina* mokinama. Atalfiauk ilasiim, aaa 
Mtsr.a apg&rslnlmaa gal dauglaa aapaairodyt—Rcndekia proga.. Vid Uk 
-ųokntA, kas tik pagal Bftfuų nittodą K»okinaai. įdėk Btaaapą ataakjiaal.

LIETUVIŲ K.ORFSPONDBNC1JIN® M01YBLA
1S17 N. Robey St, Cklearo, Tik

D1DŽIOJO 
VIŠKŲ

I’A.IIEŠKAI 3 KRIAUČIŲ. |
Vieno koanieikerio, vieno kelinių ir ■ 

vestkill siuvėjo, ir vieno bušelmono. ! 
Už koatus mokame po $7.00, o už ko- | 
li’iOs-—po $2.00. Darbas pastovus. 
z\įsišaukite tuojaus.

WM. A. KAIRYS,

PITCAIRN,

I’ajieškau brolio Petro Bakčio ir 
didės Juozo Gedaraviėiaus ir brolio 
Antano Gedaravičiaus. Malonės pa
lių atsišaukti arba-žinantieji pranešti 
šiuo adresu:

120 Long Hill Ave.. Shelton, Conn.

dailės, pir-
Meldžiu at-

pra-
ma gyveno Chicago, Ilk 
sišaukti arba kas žino meldžiu 
nešti, už ką būsiu Ibai dėkinga.

826 Roger St Milwaukee, Wis,

Riverton, III., šv. Jono KrikŠL 
draugyste pajieško Katarinos Latozi- 
kės, pirmiau gyveno Brooklyn, N. Y. 

'Yra svarbus reikalas, paliko brolis 
. I.iudvikas savo posmerlinę, kuris mi- 

)-■ urieš Kalėda. . HH5 m., ai. išmikiisi

Jau ir pasiųstos minėto
Fondo Central. Komitetui.

Aukautojams širdingai 
ačiū.

P. Lauraitis

ut :

m

W.

F.

Malitiavičia

Kauno red., I;a. cinui ] 
I ar., I kiutorlu kaimo, 
taip Amerikoje. l’ajii 
na iš Lietuvos.

Meldžiame ai. išauki i

N.

N. Y.

NEW YORKO LIETU- 
DR A ŪGLIŲ S4JUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
j. Neviaekas, pirmininkas,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y 
I)eveikis, sekretorius,
283 Wythe Ave., Brooklyn, 
Vikertas, iždininkas,
110 Ainslie St., Brooklyn, 

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

. Kazlauskas,
268—40th St.,

Liutkus,
131 Grand St.,

A. Zaperiackas,
183 Rtebling St., 
Kreivėnas,

550 W. 52St.,
Simaitis,

174 Broadway,
Draugijų Sąjungos rekomenduoja

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirb Bush

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

V.

K

K.

J.

s< kreto

111.

uiskiene 
paeina

molai 
mot i-

šiuo antrašu:
M. Surviliukė
, Bayonne, ’N. J.

DRAUGUOS,
kario®

savo organui ‘ 
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 

KOMITETAS:
K. Gugis, 1840 S. llalsted St., 

Chicago, III.
Vice-Prezidentas S. Maukus, Cor.

13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 
Susinėsimų Sekretorius 1) M. M. 
Riee-Herman, 110 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. Čėsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28' W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J. J. Gerdauskas, 73 Welles St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York. N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 

pasiųsti Finansų Raštinin- 
Dunduliui, Box 511, West- 

kuris yar po kaucija

1 UN D ir 
kui T. L. 
ville. III., 
$1,000.1)0, . 
iždininkui, 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
tą nei pam išlyti nenorėsite. Ture- 
vių draugijos ir šiaip visi rengėjai 
kortos yra išduodamos kas trįs mėne-

LIETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STfiS 
“LAISVĖS”. EASTON. PA.

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas M a r. Urba,

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

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

1116 Jackson St., Easton, Pa, 
Finansų Raštininkan F. Vyturta.

139 So. Bank St., Easton, Pa, 
Kasierius F. Malkaitis,

Brooklyn,

Brooklyn,

Brooklyn,

N.

N.

N.

New York City.

Brooklyn, N. Y.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

Repeticijos atsibūna kas pet nyčią, 
Sokolą svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va-

I LIETUVIŲ SAVIŠELPINĖ IiRAU- 
| GIJA “VARGDIENIS” ARGENU
! ’iTnoTl.*
i
i Valdybos vardai ir antrašai: 
I’iimininkas Viiicfis Opanskas, 
F. C. S. Berisso, Calle Montevideo 318 
Iždininkas Simonas Čiapas,

i*'. C. S. Berisso alm. “La Flor”. 
Susinėsimų Sekretorius F. Makauskas 
b’.C.S. Berisso, Calle Montevideo 312.

i Fin. sekretorius Antanas l’akulnis, 
F. C. S. Berisso, aini. “La Flor”.

Protokolų sekretorius T. Žebrauskas, 
F,.C.S. Berisso, Calle Neu York

esq. Marseliu altu, “El Sol”, 
Knygininkas Jonas Bagočiūnas,
F, 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”.

LAISVES SŪNŲ DRAUGYSTE, 
MA H ANGY CITY. PA. 

Valdvboa adresai:
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 E.
Pirmininko pagelbininkas 

815 E.

■tCentro
P. Ysoda.
Centro St

Protokolų raStinin. A. Ramauckaa, 
1025 E. Pino St.

Finansų raStin. P. Petčiulia,
1227 E. Pino Rt

Iždo trustlsal: A. Račkauskas, 80
Tenth St., J. Baubus. 1121 E. Ma- 
hanoy Ave., W. SimniSkia, 1227 E. 

Mahanoy Avė..
Maršalka W. Svintickas,

515 W. Pina St.
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa

riedėti kiekvieno mėnesio 7 vai. va
lka re Juozo Margelio svetainėj, 60 N 
j Main St., Mahanoy City, Pa.

LIETUVIŲ KELIONEI PASELPOS 
DRAUGIJOS. CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas,

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

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

183 Roebling St., Brooklyn,
Kuopą Sekretorių adresai: 

kuopos M. Viltrakiūtė,
292 Manhattan Ave., B’klyn, N.Y. 

Kuopos Brooklyne—V. Vitkevičia,
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

N. Y.

N. Y.

N. Y.

1

ANSONIA. CONN.. VIRSI 
NINKU ADRESAI.

Pirmininkas A. Mureika,
113 Liberty St., Ansonia,

Vice-pirmininkas J. Mockaitis,
P. O. Box 128, Ansonia, Conn.

Nutarimų raštin. S. Tiškevičius.
P. O. 176, Ansonia, Conn.

Conn

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE. 1lL„ VALDYBA:

Pirmininkas J. čebenaaskan,
420 S. Chesnut St., Cdllinr.vilU. 

Pirm. iinyelhinnituM M. Rxžok»J!,
Vzmdxii* Box 160, CollinBTill©, 

Nutarimų Rašt. ?». Dzidolikam, 
858 E. Weckliff Avė., Collinavilin, 
Fin. Rašt. J. Baronais'.

600 S. Clinton St., ^>llin»ville, 
Iždininkas J. Wiliumat,

837 Central Avė., Coli Iną villa, Ill. 
Organo užžiūrčtojag V. Raudoniui,

306 Strong A (•»}., Collinaville, III. 
Susirinkimai būna kiekvieno mėna- 

ido 1-mą ir 3-čią ncdėldienį, 1-mą va
landą po pietų, 8all®l naiėi.kampaa L. 
Main ir N.Morriuon Av«., Collinsvilitt, 
Illinois.

II!

I’J

I’d

LIET. SUNŲ IR DŪK TEKŲ DRAU
GYSTES, ROCKFORD. ILL., 

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Petroniu,

719 Lincoln At«.
Vice-Prezidentas B. Čepaitė,

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

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

Av«.1436—7th 
Iždininkas S. Buzinskls,

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė.

Av«.
1109

So Winnebago St.; K. Rimšiukė, 1118
So. Winnebago St.
Maršalka F, A. i vikiu,

316 Wail
Organo prižiūrėtojas A. Kelly,

St.

St
A. P. L. A. DR-JO’S CENTRO VAI 

DYBOS IR KUOPĘ SEK KEY O-

Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 
2025 Colwell St.,

Pittsburgh, Fa. 
Pirmininko pagelbininkas T A. Kukas 

3015 Stayton St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

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

Turtų Kontrolės Komisija:
M. Urlaida,

818 Sixth St., 
Charleroi, Pa.

Urnežis, 1429 R.-edsdale St., 
Pittsburgh, Pm.

Markūnas, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh 

sekretorių a^Vesai: 
I. Alexis, 
344 North D.amond Sta.

w.
W.

N.

p«

i
Kuopų 

kuopos J. 
P. O. Box

2 kuopos P. Francikevičius,
222 Sagamore St., Esplein, 

Pittsburgh, Pa.
3 kuopos, J. Galginus, 1*. O. Box

118, Laupurex, Pa.
4 kuopos Ig. Rasinskis,

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

Cuddy, Pa.
6

7

kuopos, J. Pūkas,
Box Lock 476, Export, Pa. 

kuopos, S. Kirmius,
2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa. 

kuopos A. J. Normanas,8
2317 Cherry All., S. S. Pittsburgh,Pa.

9 kuopos, K. Stasinskas,
Box 283, Arnold, Pa.

St.

St.

St.

St.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO’’ DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS. 
Pirmininkas A. Pakais, 

462 Jennn 
Vice-pirmininkas K. BrazeviČia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

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

Slidžia A. Bubelis, 313 Quince 
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 

< 'aledonia 
Main St.

ir J. Jurevičia,

st
301
162

A M A LG A MATED C LOTI H NG 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS:

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

Protpkolų raštin. J. A. Bekampis, 
-^83 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

F'inansų raštininkas VI. Jiečius,
67 Stagg St., Brooklyn, N. Y, 

Iždininkas Kazimieras Šimkus,
538 Lorimer St., Brooklyn, N.Y.

« tx-3 
į 5 4 .3 y .t; s m

S * 2

-..X, KJ,

EVYNERiCS

TH^JANKA

Sutaisyta su dagtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vai-1 u aria b-Atfiu 

vytsu dc'. Ak'hio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, -TVUIiėriį, 
dieglius Šonuose, krutinije ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio, ligas. Geriausiai 

pataiso rtpetirą.
VA1\T’)JIMAS: V’eną pakeli lity gydančią 

at:.’r<tių ii.'. A:. | vkiu Kvorta Čvm.>
i tt. k į ..c vu: > ns c<-a iš-.nti čyptame van- 
de'o o , ■' v ' .lų gerti po puję stiklelio

1A, Apliekorius 
„r. klyn, N. Y.

c 3 -j
£ T3 <y

> 0 a□ M *3* .T O/ **
O £ c

tsmarar—----------------------- --- ........................ ...................... .or™*-*, j..

GAUJAI ATIDARYTA KIJEVU KRAUTUVE
GRAMAFONQ

kainots ant trumpa laika. B* 
»1ok ublnkita įgyti ii tų

kaštuoją tlUWi»5 adltų,
Graranluotae ant 10 mat*.
tą gramafoną eiunėiame ktatk 
vienam bu tiesa apilftrtjlaN 
v riet užmokėjimą pinif*.

nepatiktų, gąjitę aw

te II.00. vtaebMBl
aplnikę tartu#. Pritikimu, M

aiganėdintl

Ktevski Phonograph

NEW YORK. W. W

SERGANTIEJI!
AR NUSTOJOTE SVEIKATA IS 

Diena po dienai, metas po metui 
užsiimu gydymu sergančių Žmonių. 
Persistatykite sau, kiek 
d/.iau, 
Jeigu 
ti'jant 
nuolat

aš išgy- 
kiek palinksminau gyvenimą, 
jumis gyvenimas jkirejo var- 
visokias gyduoles ir jaučiatės 
blogiau, tuomet, nieko

laukdamas, kreipkis pas gerai 
prantantį daktarą ir specialistą 

DR. LEONARD LANDES 
Jis jums be pinigų patars, ką

ne-
BU*

da-

kinu apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis. kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių. jaknu ir (t.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką

PRIEŽASTIES LIGOS.

apartų ir X-spinduIiai, per kurią, 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to. 
kad labai brangus. Chemiškas išty
rinėjimas šlapumo. Neat įdėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
girai žinomų

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 Ave.)
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04d. kovo buvo draugiš-

Brooklyn, N.

Geriausia žemėsu

73 Grand St.. Brooklyn, y ■ r

eina
V. Januška.

kare

JUOKIS
JUOKSIS.

bet

lu-ra

1 iki'i'Mi N

$1.98

<V,-

Supatnosios 
kėdės

pa
pa- 

vie-

knygų už 50c. 
dar prisius už 
knygų už 5 
gaus knygų

malonus
ir jos

A

Męs turime šimtus 
iš- 

su sodais 
derlingiausia:

tavo akims 
matymui, at- 
išegzaminuoli

Misevičk 
AIRDIfDt 
LIGŲ

N«*
Nu*
Nu®
?7t BERRY ST., BROOKLYN, FC. 1

Juozas Garšva
GRABOR1US 
(Undertaker)

Telephon* 2334 Greenpolnt
Puikiausia lietuviam* vieta pa*

PETRĄ

niu laiku, būdami užimti

CA

E

s to 
l.u- 

Nusipirkite mūsų ko-

198-200 Grand St
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues.

'Telephone 2372 Greenpoint

a p i »■ 1 i n k ė- j e p i i • k I y b i 11 i o 
lle'ės ir paėtavo mic: 
i, Mich.

Tulislarčiai Žmonių! j

PERSKAITYK!

•'Tai yra sena pat 
teisinga. Jeigu męs 
tai ir kitiem.-, linksmiau, todėl 

būti nuliūdusiam, 
iva rbiausiu movų

erzinimas, tai ak: 
Jeigu jauti, kai 

ia kas nors 
pas mus

aus tame
koncerte. Taipgi dalyvaus

“V r

I.3 
5a

VIETINES ŽINIOS.!IX™.taT" “ “G~"
2 d. liepos bus ekskursija. 

Tokiu būdu kliubas meldžia 
visų vietos draugijų minė- 
tose dienose nerengti jokių 

nariai

DIDELIS KONCERTAS.
Vietos L. š. F. komitetas 

rengia labai didelį koncertą, 
kuris bus 26 d. kovo Mc(’ad
din svetainėj. Rengimo ko
misija gavo nuo gerbiamo

ponia Bulotienė.
yra užkviptus daugeli žymių 
veikėjų ir iš svetimtaučių. 
Tokiu būdu manoma toki 
koncertą surengti, kokio 
dar Brooklyne niekad nebu
vo.

National Biscuit Comp, 
darbininkams.

Šį četvergą, 7:30 vai. va
kare, Manhattan Lyceum, 
(ant 66 E.4th St.) bus mass- 
mitingas National Biscuit, 
Comp, darbininkų.

Visi lietuviai teikitės at
eiti, nes kalbės ir lietuvių 
kalboj.

Vietos kalbėtojams reikė
ti) kokiu nors būdu susior-

streikas po streikui. Į “Lai 
svės” redakciją! labai tankiai 
atsišaukia, prašydami kal-

K akarų, už ką kliubo 
'bus labai dėkingi. 

Sek r. A. A. Ankut

“Gosudarstvennuju 
gatclnuju Kassu”. 
kada rusų pinigai

Dabar, 
nupuolę,

“LAISVĖ”
183 Roebling Street,

Liet, Gimnastikos Kliubo. 
Vakarėlis surengtas tuo 
tikslu, kad pavaišinus pilie-

Vyrams Įžanga $1.00, 
o merginoms dykai. Vaka-

JOHN KULBOK CAFE 
kad 

biznieriai 
blauj gl-

< -įgaras, 
kaip ko- 

l&pas, 
gardžiai 

kvepia. Nebūt 
kokis gorimas, 
kaip raugalaH, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos.

a, tai nereikia 
vieta atsakanti dėl 

Kambariai su visais 
I’rašau kreiptis į tą

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

I.

.’91

LAIDOTI VIŲ I>1 REKTORIUS. 
Išbiilsamuoju ir laidojo numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Vesrlijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST.

C. Brooklyn, N. Y.
111 N. 51 h ST., 
Brooklyn, N. Y. 
Tol. 2820 Green point

Telephone 7867 Main

geriausius lietuviškus 
Pietų* galima gauti po 15c, 

20c ir 25c.

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

BROOKLYN. N. Y.

■A-

4 KA

P*1<?1 Wyth* ,v

4 ‘

DRAUGELI.
Skanu*

e.liun, visokie 
^vynaa, kv«p«n- 
t tt c įgarsi Ir 
puikų* užkuri- 

I tižiai. Sal* džl 
(mitintų. Na 
pamirškit.
atšaki nčUfl 

vietos,o bilnitr
MALONI, 

.‘lįs turi rūpintis 
ai išrūdytų gražus, 

jai pačiai, taip, kaip 
svečiui.

Męs turime daug

Žinoma, 
visi 
nava 
ria. 
nors 
pūst o

'Is. Žinoma.
'velevingų.
ran kūmais.-
'ą, o būsit, užganėdinti.

JOHN K ULBOK Locnlninkas
Wythe Ave., Corn. So. 1st St. 

BROOKLYN, N. Y.
Green point

GERIAUSIOS FARMOS.

Parmos

Macys & Marcin Furniture Co

?C

.rAOAM I i'.PIGD SUITE

-U »

Kodėl hrooklyniečiai negali turėt kas jam patinka ir reikalinga.

"■ t»'?ų j- 'ftliib

s’Atf' ■ ’•'■’’■J*
E ■

!/;

vaikę vežimėli* $2.95 ir augŠCiau.

Kiekvienas nau
jas skaitytojas, 
kuris užsirašys 
pas mane “Lais- 

ant metų Ir 
užsimokės $2.00,

Pirkite pas mus farmas didžiau
sioje Lietuvių T'armerių Kolionijoje 
Amerikoj. 'Ta kolionija yra mūsų už
dėta l!)05 motais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiaus’u būdu, išduo- 
d;>m pirkėjams warantuotus popierius. 
Deeds ir čyštus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių.
visokio didumo farmų parduoti: 
liibtų, su užsėtais javais, 
.r budinkais. Žemė 
lygi, su judžemiu ir moliu, ir moli.- 

gera smielžemo.
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės noišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
•SG.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokei i, įgydamas tokiu būdu ge- 
riausią fariną! Pasiskubinkite nusi
pirkti žemes nes ji greit eina bran
gyn. Atvažiuokite pas mus. męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa- 

vo norą, ir už ką būsite mums 
j. Kviečiame v 
us ir biztiieri 
me ir sveikame 
aplink vaikams mokyklų, baž- 
geležinkelių ir gerti žvyruotų 

mie 
to

T*’*ph*n* IMU Gr*nep*ini

Daktaras J.
HPMCIJAL1STA8 

PLAUKIU 
Valandoai 

B—ryt* 
12—-2 p® plot 
6—1» Takar*

visokių 
PUIKIŲ FORN1ČIŲ, kurie pa
puoš jūsų namus pagal jūsų 
skonį už labai žemą kainą. Ne
pamirškite, kad MALIAUSKO 
ir VIDŽIŪNO išmokesėių išly
gos vienos iš lengviausių.

knygų vertėt 
1 dolerio arba 
•‘šakę” ant me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gau* 

Kas iš neskaitančių 
Keleivį” $1.50, gaus 

senas skaitytojas 
už 25c. Kas prisius už 

’“Kovą” $2.(M), gaus knygų už 75c.; 
I.as prisius už “šakę” $1.(10, tas gaus 
knygų už. 35c., senas skaitytojas už 
L’.’ centus.

Todėl. visi užsirašykit tuos laik- 
rašičius per mane. Tiek pat mokė
dami gausite gerų knygų paniškai- 
tvmui. Būtinai pasakyk apie tai sa- 

draugui ir pažįstamui. Knygas 
ošiu tik “Laisvės” laidos.
Pinigus siuskit šiuo adresu:

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

bjmMWtAB

't P Ar>>

gyventi

Darbas užtikrin-

G. A. BARONAS
MkKI'ES R()(’K8. PA.

A. KIED1S & CO

Musu

i k z/muausias.

it: i an-

tą

/.v-

SCOTTVILLE. MICHIGAN.

ir tau* toliaum 0
’•antis siūti kelines ir vest

kalais, męs nevisuomet gali
me išpildyt reikalavimus.

tojai turėtų susiėję pasikal
bėti.

Rusai

kieriąms, negu mūsų lietu
viai. Pas muą veikia tik 
atskiri asmens. X.

PRANEŠIMAI.
Subatoje, 18 d. kovo, bus 

balius socialistų 14 distrikto, 
Njeju Plaza Hali svetainėj, 
kampas Havemeyer ir 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Balius bus nepaprastas, bet 
su pamarginimais. Apart 
kitko dainuos “Aido” cho
ras ir L. S. S. 
“Vaikų Draugi j

Visi vietos ii 
lietuviai kviečiami

2 d. balandžio Tautiškame 
Name, 101—103 Grand St.,

vakaras Lietuviu Moterų

Lai
mės”. Kas nor pamatyti tą 
puikią dramą, lai tą vakarą 
būtinai ateina į

Račiūtė. Įžanga tik 25c. y- 
patai. Komitetas.

į liovus siuntinėti j Lic- 
tuvii pinigus. Dabargi 
pranešame savo gerbia-

<§bą, tai yra siunčiame pi- 
J n i gus ir į tas 
Svietas, kurios 
įppo vokiečiu. Kas turite 
J antrašus nuo savo gimi- 
inių, gyvenančių po vo- 
T kiečiu, galite drąsiai 
Įsiusti per “Laisvės” Re-įį 
ędakciją pinigus.
f Taipgi siunčiame be- 
įlaisviam į Vokietiją ir į

|M. J. POWELL (Povilaitis)

' Subatoje, 18 d. kovo, bus 
prakalbos White Eagle Hall 
svetainėj, 335-7 Newark 
Ave., Jersey City, N. J. Kal
bės A. Bulota, Bulotienė iri 
Žemaitė. Pradžia 7 vai. va- Į 
kare. Įžanga dykai. Visi 
vietos ir apielinkių lietuviai 
malonėkite atsilankyti.

Rengėjai.

Pėtnyčioj, 17 d. kovo, Jef
ferson Hall svetainėj, 83 
Ave., Central Brooklyn, bus 
prakalbos L. S. S. 83 kuo
pos. Kalbės ką tik iš Lietu
vos atvykę svečiai A. Bulo
ta, Bulotienė ir Žemaite. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
vietos ir apielinkių lietuviai 
malonėkite atsilankyti.

Komitetas.

Pajieškau Kazimiero K Ubarto, 
Kauno gub. ir pavieto, Žvirblėnų kai
mo. Seniau gyveno 1 motus Jersey 
City, N. J., vėliau persikėlė į Ix>ng 
Island City, N. Y., kur išgyveno 6 
Kietus, bet pereitą rudenį nežinia kur 
išvažiavo. Jis yra vedęs, su pačia 
pragyveno 12 mėnesių ir ją paliko 
blogam padėjimo. Kas sužinos ir 
man praneš, tas gaus dovanų $5.00.

Mrs. M. Kalibartienė 
281 Jackson Ave.,

Long Island City, N. Y.

BKOOKLYNO IR APlELiNKftS 
ATYDA1.

Lietuviškas Kontraktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

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

P. GRAŽYS
<»Q etn 2nd Rt. Brnnklvn. N. Y

Liet. Gimnastikos Kliubas 
turi užėmęs sekančias die
nas: pirmoj subatoj po Ve-i 
lykų, t. y., 29 d. balandžio, 
Palace Hall svetainėj, 89-93 
Grand St., Brooklyn, N. Y

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

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

Prisiųskite $1.00 o apturėsite 
knygą apmokėta ant jūsų pačtos.

Adresuokite:
NORTH END PHOTO CO. 

376 Selkirk Ave., Winnipeg, Man.
CANADA.

(17—25)

eik 
aki?

Jeigu, nereikalingi bus akiniai, 
tai bus tesingai pasakyta, jeigu 
bus reikalinga, tai męs pritai
kysime už. prieinamiausią kainų 
nuo $2.00 ir augščiau. Viską 
gvari.nlnota ir su pilnu užganė

AL FROMAN

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, UI są.-iuvmys.

Telpa šio.-' dainos: 1) Gaudr
imus; 2) Darbininkų Marselie
te; 3j Suktinis; 4) Kad dievu- 
l' o duo''i: 51 Bi jūnėli; 6) Dega 
ugnį. Chorąrns atiduodama 

už $5.
Išleido

LIETUVIŠK A MUZIKOS 
KONSERVATORIJA 

Adresuokite
M. PETRAUSKAS.

395 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

80

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPfOSHJ 

ANT LYTIŠKU ORGANU

Priclunskite mums tik 50c.
Nusllpno.llo ant Iviljku organu 

kaip tai nervlu, paliks Išg.vUynti ant visa
dos pi-r vartojitna. geduollii NOVO. Tai 
yra, galima pasakyti, ciuliune gyduole, 
kurios Išgydo Jau lukstanf.iUH vyru ser
gančiu lytiškoms ilgoms. Jei esate ^<-r- i 
gani! ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia Jums betvarke tierv lu, lc'<i nešt -et 

i vyriškumą, kad osnte ntisilpnejesiam 
I pidejlmę, šaltos rankos ariat kojos, galv s 
i sopėjlnrii, u?k<-toJlnml viduriu, nevirini- 

mai skilvio, Inkstu Ilga ariat kitos livras 
nustos, iio-nbltis sapniai, tinimo sutiki! 
J.monlus, 1 Ip tai d iro neku’lc, p i'lkste 
iĮS’rvdyntl per vartojimą gvduollu NOVO. 
Gyduoles tas i trumpa laika padarls Jus 
sveikais, tvirtais Ir laimingais, tad t gi ; 
galima bus nauduo'ls gyvenimu Ir Jo 

i yt>at;l oras. O-l ;>tyd->s, idttit pertikrini 1 
jus note t tl. kad NOVO gyduoles ta p;>d t-

I ris, Ifslnnsmc Jums DYKAI komn'ctiJSI--ą 
kursi tu irvdttoliit, užtektinai ant 15 dienu, 
kada *rl prlslunsto mums s->vo nntrnSa ir 
pavard"'. itin iri syk'u 50c krosas ’ženkle
les nrh-i sidabru del apmokei'nvt llo*t 

, persiuntimą. Malonėkite ritkr,'in,l atvda 
ant to. kad tol nėra nK'^n. d°žuto b-t 
komleti./i'-’s Vt>rs°s f5sl<Tvdvm’tls užteki|- 
nnl ant 15 dienu, lab’i tanko yra užtci-tl- 
mi l‘xs'"’vdyv"ti|. To p ryra vien 
svarbia ant trumno lolka. Hn8vkito mums 
neatldnilol'lto. falp-Kl n’-nnekulto kokiom 
lai'rroi'-n..fVnltlto ta. pn<”’rsl,’in'si Ir mos 
ISslunsmo jn-->s tnoinos tos gyduoles.

NOVO COMPANY,
Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, Pa

Pirkt ir drūta vaikams^ -v 
lovuke verta $5.00 už*r*-' • *

Lovuke, kaip ant pa- 
vdk-do. stora ir gražiK OQ 
verta $8.00 už................7O

farmas, ir jums taip pa
mušu farmų. kad apie mies- 
pam išlyti nenore.-it e. 'I’ūse- 
farmos sau užtikrintą gerą 

gyvenimą: trumpu laiku farma pati 
iš įmokės visokias skolas, ir jūs lik
site į keli? metus turtingais farme- 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
viu Kolionijos mapą ir farmų k 
lopą dovanai. Tik įdėkite už 

ištampą dėl pačtos kaštų.

••LALSVli” lik ui 11.20m
Kurt* užsirašys pat man* “La!» 

rę” metams ir prisius $2.00, tas ap 
turės dovanų knygų ▼rrtės t<n cen 
tų Rašykite* šiandien, nes neliga 
bus duodamos tokios dovanos!

Kiekvienam atsišaukur laro pritių«l» 
kataliogą, iš kurio galėsit pabirinkP 
tinkamų knygų. Adresuokite

L P. CHUPAS
P O. Bor H30. ' Anemni* Ceaa

$2.49
$2.98

Geriausiu 
d i i b y sė i u

g ft

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

LIETUVIŠKA

AF-^TiEKZ A
<j'.1w*l~* g; <11 ra r.

At-ik pirkt! vyriškų aprrdalų 
kaip tai skrybėlių marškiniu 
kaitMorių ir tt. Pas man* ta- 
▼erai garaa ir kainoj ž.-cia*

R rnujo Vai j tojam 
» /.tunų Kt^alMt\> 
i'rojtnk* .................

................ s: .o
____..... ę1 .tn

» ..................... J: l
24e, btk Ir 81.Ut

BROOKLYN, N,
(Arti B*rry Wt.)

Vienatinė, mokykla amatų, I®- 
f*rių lenkiškoj kalboj. Rude
ni visada yra reiklaaujanaa 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima at
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
tofrrlu. Mta mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias n®di- 
Ua«. Galima mokintis d<»n»- 

!> ir vakarais. Gvarantuaja- 
c, Jog laisniue gausit*.
Kaštuoja tik $15.00.

IN I ERNA DON Ai. SCHOOL 
OF tUTOMORILB 

ENGINEERS
147 E. 40th St., New York.N.1.

Šokių ”gu kūrina čia <i».r 
Apturėti por pact s«

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avimus

BROOKLYN. N. V
PARSIDUODA K LINIKŠTORIS. UŽGANĖDINTAS

Gvarantuotas ant 20 metų 
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 

Už.plombavimas 50c ir aukščiau.
Išvalymas .................   50c.
Už plombavimas auksu ................. $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti ry- 
, o .vakare apžiūrėt.
SANITARY DENIAL PARLOR 

307 Bedford 'Tarpe 2-ros

BROOKLYN,
Kalbame lietuviškai

Geru pa tai
symu! v

INKVIZICIJA”.
Yra tai nauja, labai svarai knyga, kokios dar lietu

viai neturėjo. Taigi, jeigu tamsta dar nematei ir ne
skaitei tos knygos, tai ją dabar gali gauti mano kny
gų sankrovoje už $1.00. Apdaryta $1.25. čia galima 
gauti ir kitas visokias knygas. Prekyste dauguma ir 
pavieniai,

F. MILAš AUSKAS.
25—2nd Street, So. Boston, Mass.

& los
Tik ką išėjo iš spaudos

JUSTINO TUMĖNO

RUIMAI ANT RANDOS.
Tšsirandavoja geri keturi ir trįs 

kambariai, kurių randa $7.00, $8.00 
. ir $9.00 ant' mėnesio. Mūrinis na- 
Į mas, jtalsy+nas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti sakaunės, 
kur dirba 5.000 darbininkų. Su ran
da duodu štampas. j

V. J. GIKNIS, superintendent
518 Morgan Avė., Broklyn, N, Y.

Arti Neeker Avė. ir Nassau Ave. 
Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Greenpoint.

Mylėtojams Muzikos *r Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

instrumentų arba dainuoti be moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tikj yra sudėtos j 8 lek
cijas, mokytojas ima po $1 už lekci
ją. 8 lekcijos—knyga $1.5'0, parduo
du už $1.

LAISVĖS
KALINYS

® C?3 iįj (Jj

Reikalingos merginos.
Reikalingos merginos į fab- i 
riką siūti ant mašinų: ap-1 
siūlė t nosines ir jas prosy t. 
Darbas lengvas ir čystas. 
Priimamos mokinės.

William Holland
145 Roebling St., Brooklyn 

Įėjimas iš jardo.

Kiekvieno Amerikos lietuvio dorini* 
privalumas sujieškoti šioje karėje sa
viškius ir gimines ir pagelbėti jiem®.

Vietiniai atvykite į mūsų Kontorą 
ypatiškai. Iš kitų miestų rašykit* 
laiškus.; Męs patarsime, kokiu būdu 
galima i sujieškoti.

MAFFEI & STEPONAITIS 
385 Metropolitan Avė., kampa*

Havemeyer St.
BROOKLYN, N. Y.

■

šitas veikalas turi rastis kiekvieno 
inteligentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus vardas patsai už save kal
ba. KAINA 30 centų. Kreipkitės j 
“I AISVE”. 183 ROEBLING STR., 
BROOKLYN, N. Y.




