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Amerikos vokiečiai 
atstatys Ragainę.

Prūsų lietuviai Ru
sijos nelaisvėje.

Princaf Oskaras
Lietuvos karalium?

Profesorius Eugen Kueh- 
nemann rašo New Yorko 
“The Vatherland” (vokiečių

ANT SLENKSČIO KARĖS 
SU MEXIKA.

Juo tolyn, tuo blogyn. 
Pasirodo, kad ištikrųjų Me
xikos gyventojai baisiai ne
apkenčia tų Amerikos karei
vių, kurie, Įsiveržę Mexikon, 
gaudo razbaininką Vilią.

merikos
Mexikos

u

, nes

vo padaryta sutartis, jog 
Amerikos kariumene, vyda
mos Villa, stengsis apsilenk

. ti su miestais. Mexikieciuo- 
se pakilo gandas, kad Ame
rika nori užimti Parral. 
Miesto majoras paprašė A- 
rnerikos karei viii tuo jaus

da, kada Amerikos kariu- 
nienė ėjo iš miesto, į ją pa
leista šūviai. Kilo suirute 
ir prasidėjo tikras mūšys. 
Laike mūšio iš abiejų pusių 
žuvo keli žmonės.

Subatoj po pietį) iš San 
Antonio gauta žinių, jog 
tarpe mexikieciu ir Ameri
kos kareivių kilo naujas mū
šys, kuriame žuvo daugiau 
žmonių, negu pirmą sykį. 
Tačiaus ta žinia dar nepa
tvirtinta oficiališkai. Apie 
likimą majoro Tompkinso 
rotos absoliutiškai nieko ne
žinoma. Apie tai įvairiai 
šnekama. Tūli net sako, 
kad visi Tompkinso karei
viai nužudyti.

Prezidento Carranzos' 
valdžia išreiškė pasigailėji
mą Washingtono valdžiai 
dėlei incidento Parrale, bet 
išreikšdama savo pasigailė
jimą, Mexikos valdžia vis- 
tik reikalauja iš Suvienytų 
Valstijų, kad šiosios tuojaus 
atšauktų savo kariumenę iš 

V Mexikos.
Iš Washingtono oficialiai 

pranešama, kad Amerikos 
kariumene nebus atšaukta 
iš Mexikos ir jeigu reikės, 
tai generolas Funston turi 
teisę pasiųsti Mexikon dar 
18,000 parubežio kareivių, 
kad išgelbėjus generolą Per- 
šingą. Viskas išrodo, kad 
debesiai ant padangės susi
rinkę lemia didelę audrą, 
jeigu tik ne karę.

Dalyką galėtų išgelbėti 
prezidentas Wilsonas, jeigu 
jisai sutiktų atšaukti kariu- 
menę. Bet nei jis, nei jo po
litikieriai to nepadarys.

Amerikos laivynas, sto
vįs Cuantanamo, Cuba, esąs 
pilname prisirengime, kadi 
bombarduoti Mexikos pajū-

Amerikos kariu menė, ku
ri randasi Mexikoj ties Ca
sas Grandes, Colonia Dub- 
lan, El Valle ir Daderą apsi
tveria vielų tvora ir rengia
si prie apsigynimo.

Šiaip dalykams stovint, 
led valanda galima laukti 
audros. Šiuo momentu nau
dojasi Amerikos kapitalis
tai, kurstanti šią šalį prie 
karės.

Paskutinis Carranzos rei
kalavimas yra tas, kad A- 
merika turėtų Mexikoj tik 
1,000 kareivių ir tai tik per 
penkias dienas.

IŠGRIOVĖ KOMPANIJOS 
NAMUS.

Parrall išgriauta namai 
amerikiečių Alvarado Mi
ning and Melting Comp. 
\ uostolių padaryta dau
giau, kaip ant 2 milionų do-

>

VOKIETIJOS.

z i dentat

/\merikos vokiečiams išpuo
la. garbe atstatyti Prūsų 
Lietuvos miesteli Ragainę 
(visai netoli Tilžės). Ame-

Relief Fund” ir tasai fondas ■ muose. 
lūpinsis Ragainės atstaty 
mu, nes ją labai nuteriojo !linkiniuose 
rusai laike savo antro isl- >eimisia pa

I lėšomis atstatyti tą ar ki 
Gauta' Prūsų Lietuvos miestelį 
d pre-1 sodžių, mi kentė jusi nuo k

rimo pasažierinio laivo 
“Sussex”. Manoma, kad į

mis bus užbaig

Kaip žinoma, Vokietija 
sako, kad ne jų submarinas 
tą laivą paskandino, tuom 
tarpu Su v. Valstijų adminis
tracija turi dokumentus, liū- 
dyjančius, kad “Sussex” pa
skandino vokiečių submari
nas.

Kuomi tie ginčai užsi
baigs, sunku pasakyti.

Austrai laimėjo.
Berlynas, 15 d. balandžio. 

—Austru karės štabas ofici- 
ališkai praneša, kad austrų 
kariumene sumušė italus 

'ties Melivrh ir užėmė italų 
tianšėjas. Austrai sako, 
kad italai turėjo didelius 
nuostolius.

KARDINOLAS IR KAI
ZERIS.

Vokiečių kardinolas, Koel- 
no arcivyskūpas von Hart
man apsilankė kaizerio sto
vykloj ir atlaikė dievmal- 
dystę, išreikšdamas kaize
riui ištikimybės jausmus. 
Mišios buvo iškilmingos. 
Kardinolas privedė kaizerį 
prie altoriaus, o vėliaus pa
sakė prakalbą.

Kalba buvo patriotiška.

H. MAURUŪ.

New Yorko kapitalistų 
laikraščiai pradėjo varyti 
prieš J. Maurerį juodašim
tišką^ agitaciją, sakydami, 
būk vienoj iš savo prakalbų 
jisai pasakė: “po velnių su
Amerikos vėliava”. Vėliaus 
jie atšaukė tų savo įtari
mą.

griuvėsius

“Nauj. Lietuvos” kores
pondentas rašo:
KAMIšYNAS (SAR. GUB.)

Kamišyno mieste yra apie 
100 lietuviu belaisviu, iš Ma
žosios Lietuvos. Bent keli 
šimtai lietuviu belaisviu 

aplinkiniuose kai- 
Kaip pačiam Kami-

yne esantieji taip ir ap- 
d sodžiuose dau- 
icina iš Smaliniu-, ant Gediminkalnio. 
lio. Kaip

i Inij) ir čia didžiuma tų lie- j ticija, kurioj prašoma

International News Servi
ce praneša iš Paryžiaus: Itn

Princas Oskaras, penkta- s: 
sai kaizerio sūnus, apšauk- j s] 
tas Lietuvos karalium. vi

prisiartinančios

(Urnas Oskaro ir von llin-'vi :: 
denburgo, pribuvo Vilniun. I būti.

vistu

man. Prūsų Lietuva uanar 
bus švaresne, negu ji buvo'

Amerikos vokiečiams iš

rėš miesteli ir pavietą. Sa
koma, jog 4,000 ragainiečių 
tapo pavilkta rusais į Siberi- 
ją. Pavietas labai išpusty
tas. Manoma prie istoriškų 
Ragainės tradicijų pridurti 
ką nors charakteristiškai a- 
merikoniško. Taip, dauge
lis Ragainės gatvių bus pa
vadinta New York, Milwau
kee, St. Louis, Chicago, Cin
cinnati, Cleveland ir Detroit

VOKIEČIŲ KALBA LIE
TUVOS TEISMUOSE.
“Kownosche Zt.” prane

ša, jog Kaune nuo kovo 1 
dienos pradėjęs veikti vals
tybinis teismo rūmas. Visos 
bylos, teiravimas, nuspren
dimai .vedami vokiečiu kal
boj. Jei viena iš pasidavu
sių į teismą pusių nežino 
vokiečių kalbos, gali reika
lauti vertėjo.

RUSIJAI KARĖ LĖšAVO 
12 MILIARDŲ RUBLIŲ.
Petrogradas, 14 d. balan

džio. — Rusijos finansų mi- 
nisteris, kalbėdamas Dūmo
je apie naują karišką biu
džetą, pasakė, kad Rusijai 
karė jau lėšavo 12 miliardų 
rublių. Bet ministeris Dū
mos nenugązdino, nes pa
naikinus svaiginančius gė- 
lymus, taupinimo kasos ir 
bankai padidėję ant 2 mili
ardų rublių.

Ar negeras išrokavimas? 
Vieton 2 miliardų sutaupan
ti, išleisti 12 miliardų.

s tarp- tuos dokumentus.
"mato-! Laiške taip-pat pabrie- 

taikos žiama, jog Vokietijos žmo- 
žmonės nes ištroškę taikos.

Jau FRANOJA NORI PINIGŲ.
Francijos valdžia veda ta* 

iybas su Amerikos Morga
nu ir nori užtraukti čioa 
nauja paskolų ant 200 mili-

ramas su kilu švelniau Kal- 
Kaip jau mūsų skaity- 

j -gra-, tojams yra žinoma, paskuti-' 
kuni- ■ nė prakalba pirmojo Angli- 

užlipo jos ministerio Asquitho da-1 
ais \e progą Vokietijos spaudai vijo 
pe- prašnekėti apie taiką.
su-. Du žymus Anglijos 1: 

grąžinti Lietuvai neprigul-‘ i-.u^eiai “The Economist'

senu c
berg, Fran- 
atstovas A- 

merikoie patvirtina, jog čia 
ištikrųjų norima gauti pa-

Į tuvnj belaisvių — moterį
'su vaikais ir 60—80 metųjmybę ir pa 
seneliai. Jaunesniųjų, ypač p arą Lietu1 

Ivyrii, tikra retenybė.
j Lietuvių belaisvių padė- 

Nusanidy-jj:nias gana vargingas. Mū- 
P su pabėgėliai toli gražu ne

mato tiek vargo, kiek anos 
pusės buvusios sienos lietu- 

A:ai. Jų vienintelė paspir
tis—tai iš Amerikos konsu
lato Maskvoje gaunamoji 
pašalpa. Tos pašalpos tu
rėti! būti skiriama po 10 ru
blių kas mėnuo kiekvienam 
žmogui, bet ištikrųjų taip 
nėra, nes pinigų dalis palie
ka visokiose įstaigose ir 
rankose. Pavyzdžiui gali 
būti toks atsitikimas. Ka
mišyno belaisviai 11 mė
nesių yra gavę tik po 40 
rublių, t. y. po 3 su viršum 
rublių kas mėnuo. Bet lai
mingi tie, kurie gavo nors 
tiek, kiti ir to nėra gavę. 
Mat, toji pašalpa dalyta 
tiems, kurie gyvena pačia
me Kamišyne, tie gi, kurie 
gyvena aplinkiniuose so
džiuose, kuriems pinigus tu
ri padalyti visokį “ponai-po- 
neliai”, dažnai jokios pašal
pos dar neregėjo. Maitinasi 
tuo, ką iš vietinių gyventojų 
susielgėtauja....

Iš pradžių belaisvius pa
dalino tarp vietos gyvento
jų vokiečių, bet staiga belai
sviai nuo tų vokiečių ūkinin
kų buvo atimti ir padalinti 
tarp rusų valstiečių.

Prie belaisvių pašaliečių 
neprileidžia. Ir kai Kami- 
šynan buvo atsilankę Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
daktaras su keliomis gailes
tingomis seserimis,.............
daktarą prileido prie belais
vių, .....................   • .. ..........

KEISTI ĮSTATYMAI.
Laikraščiai praneša, kad 

tūluose Vokietijos miestuo
se išleisti įstatymai, neva 
palaikanti “dorą”. Pasire
miant tais įstatymais neku
rtuose miestuose suteikta 
policijai teisės areštuoti ir 
bausti perdaug pasipuošu
sias moteris.

Mat, tuomi norima pada
ryti ekonomiją. Bet polici
ja sukėlė triukšmą. Pavyz
džiui, Muenchene buvo atsi
tikimas, kad suareštavo 
jauną moterį tik už nusipud- 
ravimą. Policijai pasirodė,

Taip tatai yra pačiame 
Kamišyne. Kaimuose gi e- 
santiejį belaisviai yra kur 
kas blogesniame padėjime. 
Ką kas nori, tai su jais ir 
daro: galima juos naudoti ir 
užtai pinigų nemokėti. Mai
tinasi jie kuoprasčiausia. 
Rūbų, ypač baltinių, jau 
nuo seno beveik neturi .... 
--------Dėlei tokių gyvenimo 
sąlygų pusėtinas žmonių 
nuošimtis yra jau po velė
nos palindę. Apie lietuvių 
dvasios reikalų aprūpinimą 
nėra ko nei kalbėti”.

PASNINKAS RUSIJOJ.
Žemdirbystės komisija 

Dūmoje užgyrė įstatymų 
sumanymą, draudžiantį 
skersti gyvulius utarninkais 
ir četvergais. Restoranuose

karaliumi.
:ii susirinkusi neką apie taiką. “r

čio redaktorius pranašauja,

NORĖJO NUŽUDYTI šešis mėnesius, tuomet tūks
tančiai 
žmonija sužvčrės ir įvyks 

įliek neatitaisomų blogybių, 
ve į K. Liebknechtą, ėjusį jog nebus vilties per ilgus, 
gatve. Ji keršijo jam už ilmis metus 
jo politišką aktyviškumą, 
kuris apsireiškė sistematiš- 
kame pasipriešinime val
džiai. Tačiaus jos šoviniai 
neužgavo K. Liebknechto. 
Moteriškė areštuota. Val
džia uždraudė ką nors apie 
ją rašyti.

Haaga. — Raportuojama

NORĖJO NUŽUDYTI 
CARĄ.

Austrui orlaivininkai vos 
tik nenudėjo caro. Caras 
darė apžvalgą savo kareivi- 
jai ties Ivancy, ant Dniest- 
ro upės. Austrų aeropla
nai energiškai pasikėlė ir 
pasileido link tos vietos,kur 
buvo caras, bet juos paprie- 
šino rusų orlaivininkai. Ore 
kilo mūšy s. Vienam orlai- 
vininkui betgi pavyko mesti 
kelios bombos, tačiaus jos 
caro neužgavo.

BALTGUDŽIŲ LAIKRAŠ
TIS VILNIUJE.

Sausio 15 d. š. m. Vilniuje 
išėjo baltgudžių laikraštis 
vardu “Homan biala ruska- 
ja wilenskaja czasopis”. 
Spauzdinama lotynų raidė
mis.

icijos piniginis padė- 
eina blogyn.

JERIAUS VOKIEČIAMS

LIAUDIES REIKA
LAVIMUS išpil

dyti.
Pirmą sykį nuo pradžios 

karės Francijos cenzūra pa
1 (,L1 /11 11 1.1 k Vilkeli ■utys, į veli jo atspausdinti soc. laik-

raščiui “Humanite” žinelę, 
paliečiančią rusų valdžios 
darbelius. “Humanite” pa
talpino ištrauką iš prakal
bos, pasakytos Dūmoj atsto
vo Savenkos. Savenkai pa
vyko surinkti medegą ir 
laiškus, rašytus rusų minis
ter ių Ščeglovitovo,Maklako- 
vo, Taubės ir kitų pas 
kuriuose nurodoma, kad no
rint palaikyti senąją tvarką, 
kogreičiausiai reikia susitai
kyti su Vokietija. Ministe- 

liiai nurodo, kad daug ge- 
Austro Vengrijos užsieninių lriall pasilikti vokiečių su
dalyki: ministeris von Bu- Biustais ir prieš juos nusi- 
rian nuvyko Berlynan tar- leisti, negu išpildyti liaudies

ugrįžti į nor- 
malio plėtojimosi vėžes.

“The Nation” redakto- 
i ius atstovauja radikaliŠkus 
liberalus. Jisai veik nuo 
karės pradžios stengėsi pri- 
skatint taiką. Tačiaus 
“The Nation” mano, kad 
Vokietija turi sugrąžinti se
niems savininkams jų že
mes.

Vienna, balandžio 15 d. —

ties su kancleriu Bethmann 
Holwegu. Spėjama, kad ji
sai išvažiavo susikeisti nuo
monėmis dėl taikos sąlygų. 
Austrijoj ir Vokietijoj da
bar labai daug šnekama a- 
pie taiką. Dipliomatai pra
deda tarybas.

LIEBKNECHTO BALSAS.
Žymus Danijos socialistas 

Paul Lassen rašė laišką vie
nam savo draugui į Angliją. 
Tame laiške pranešama, jog

kad ji perdaug pudros išeik
vojo ir per tai tapo suareš
tuota.

negalima bus gauti 
panedėliais seredo 
nyčiomis.

mėsos
is ir pėt-

TlMtft-TS’.- 
VSEXv Ė, 
T* THAT , ■gycrre-aJl

reikalavimus. Jeigu Rusija 
ir toliaus vesianti su Vokie
tija karę, tai neįstengsianti 
numalšinti revoliucijinio ju-» 
dėjimo ir tuomet reikėsią iš* 
pildyti žmonių reikalavimus.

Dūmos atstovas Savenko 
nurodo, kad prie caro rūmų 
randasi didelė susiorgani
zavus juodašimčių partija, 
kuri deda visas pastangas, 
kad kogreičiausiai įvykdžius 
taiką ir tuomet spėjus nu-

K. Liebknechtas turįs doku- Išlepinti revoliucijinį judėji 
mentųjog tai Vokietijos ka
rininkų partija privertė Au
striją stoti karėn.

ma.
Iš to galima suprasti, jei- 

Lieb- gU Rusija ilgiau kariaus, tai
. knechtas vėliau apskelbsiąs ten kils revoliucija.

Amerikos kariškų rėksnių agitacija.

i.,»

».



Lietuvos šelpimo Fondas ir konferencijų protokolus 
r u tarė pasiųsti “Globos” , ir plačiausius aprašymus, 
draugijai 1,000 rub. Pinigai i Ji rūpinasi Sandoros rei- 
bus tuojaus išsiųsti 
gradan.

Kaip jau aname “Laisvės” 
num. minėjome, L. Š. F. ski
ria ir “Žiburėliui” 1,000 dol.

Tikimės, kad Ameri-

Petro-1 balais, nes jos ir jos skyrių 
nutarimai yra įdomus ir, 
svarbus (begalo, be kraš
to!!!) ir jų tylėjimu negali
ma praleisti. Ji deda į ap-

draugus pasirūpint tuo, o 
kuopos imsis gausiai rink
ti L. S. D. P. aukų, pla
tins jos organą”....

D. P. atstovybe Amerikoj

Paskutinėje savo prakal
boje Anglijos premjeras jau 
nekalba, jog Vokietija turės 
užmokėti talkininkams ka
rės kontribuciją. Vokieti
jos kancleris taip-pat jau 
neužsimena, kad Vokietija
išjieškos iš talkininkų savo perlai.
kares nuostolius. Abidvi i Įn° daugiau medžių, 
pusės pradeda suprasti, kad 
aiškios pergalės šioje karė
je neturės nei talkininkai, 
nei teutonai.

žvalgas tokį svarbų lietuvių i daugeliui žymesnių draugų 
tautai atsitikimą, kaip p. išsiuntinėjo laiškelius su nu- 
Liutkausko pristojimas prie 
“Vien. Liet.” Ji deda p. šal
čiaus,tautininkų partijos or
ganizatoriaus, pasisiūlyji- 
mus kalbėti, ir t. t.

”:s “bepartyviškumo” 
Juo toliau į mišką, 

' ' . Ta sė
ja atneš savo derlių...

“Keleivyje” pagarsintoji 
žinia, jog L. š. F. vienysis su 
tautininku Gelbėjimo Fondu 
iššaukė kelias pastabas 
“Vien. Liet.” ir “Tėvynėje”. 
Pastaroji rašo:

“Keleivyje” pranešama, 
būk Račkauskas apsiėmęs 
tarpininkauti Lietuvos 
Gelbėjimo ir Lietuvos Šel
pimo Fondų susijungimo 
klausime. Ištik rujų gi 
Račkauskas niekur ir nie
kam nėra pasižadėjęs tar
pininkauti ir kad netarpi
ninkauja—gali paliudyti 
patys minėtieji fondai”.
“Vien. Liet.” svarsto:

“Jei klausimas yra seri- 
oziškai pakeltas, tad gali
ma apie jį kalbėti. Męs, 
kaip ir visur stovime už 
vienybę, nes tik vienybėje 
mūsų spėka”.
Toliaus Brooklyno laik

raštis jau ir pienus daro.
Męs galim išreikšti tiktai 

savo nusistebėjimą dėlei to 
amžino būrimo pirštais: 
vienysis—nesivienys, vieny
sis nesivienys... Nepatinka 
mums tie begaliniai šnekėji
mai, tie amžini nesulipdomų 
dalykų lipdymai.

rodymu, kad L. S. D. P. rei
kalinga skubios pagelbos.

Savo rašte Užs. Biuras 
prabįla ii’ apie moksleivių 
šelpimą, tų moksleivių, ku
rie likosi ištikimais darbi
ninkų klesai. Speciališkai 
nurodoma į reikalingumą 
šelpti drg. L. Rimvydą. 
Biuras sušunka: “įsitaisyki
me s.-d. moksleivių šelpimo 
fondą”. I.igišiol męs rėmgm

Męs gavome trumpą pra
nešimą iš Chicagos: Zig
mas Vitkauskas mirė.

Kuomet mūsų skaityto
jai gaus progą perskaityti 
šias eilutes, tegul jie žino, 
jog Zigmas Vitkauskas ra
do amžiną poilsio vietą Chi
cagos tautiškose kapinėse. 
Męs, Amerikos lietuviai, ne- 
matysim daugiau jo savo 
tarpe. Savo neužbaigtą 
gulbės dainą jisai nusinešė 
į kapus.

ką instos žinot, kad šį ru-

Kemėšis:—“Tėvyne”
“Ateitis
Męs dabar atgaivinsim 
vo nusmukusią idėją ir įkur
sim šventą inkviziciją. Ti
kėjimas ir kuniginė dora, tai

mai. Republikonai ir demo
kratai jau gelanda liežu
vius. Jie švelniai kalbės j'vieši tautos reikalai, kuriais 
darbo žmonių minias, siūly-'turi persiimti visų laisvama-
darni rojų ant žemes. Jie 
paleis po visą šalį sugabių 
i o 1 z < 11 I \ i m t y i i n n* iit /n »i 11 A n

meriką. Speciališki tranki 
niai išvagos Ameriką sker

nesigailės šimtu tūkstančiuC f C i.

tu ri

die-

“TARNAVIMAS SVETI
MIEMS DIEVAMS”.

“Dilgėlėse” telpa kelinta 
įdomių palyginimų:

“J. šliupas dabar 
daugiau ka barti už 
navimą svetimiems
vams. Po Rusijos revo
liucijai ilgai niekino socia
listus, kam tie Lietuvoje 
leido lenkišką laikraštuką 
ir—-aršiausiai — žydiškus 
atsišaukimus. Dabar jau 
yra daug tokių ką tar- 

“svetimiems die- 
Neminint 

“memorijalų

Ii fondą nebūtų paranku 
galvoti. Amerikos darbinin
kui sudėtos “Žiburėliui” au
kos, mūsų nuomone, duos 
progą sušelpti ne vieną s.-d. 
moksleivi. Remdami “Žibu-

apgailestavimų dėl nelaiko 
žuvusio gabaus žmogaus. 
Dūsaus ir ašaras lies ypatin
gai tie, kurie palaiko šių 
dienų kapitalistišką sistemą, 
žudančia šimtus ir tūkstan
čius gabių, talentuotų 
nių. Jeigu pasauly 
buvę daugiau saulės 
tiulių, jeigu, pasaulis

Ir kvaili būtu, kad gailėtųsi. 
Juk iie valdo Amerika, o

inn širdys ir smegenys. Bus 
vargas ir dantų griežimas, 
kada laisvamanių kraujas 
persisunks į mūsų kūną.

Ši rvydas:—Tie netikėliai 
socialistai klaidina darbo 
žmones. Broliai darbinin
kai, sekite Kristaus pėdo
mis, nes tuomet galėsite pa
derinti savo mizerna gyve-

Tris metai atgal, laike'tl< 
didžiųjų tvanų, Pruseika , 
vos neprigėrė Ohio. G da
bar Michelsono traukinys 
tik per plauką išsisaugojo 
nuo katastrofos.

Kalbėtojai, atsargiau su' 
Ohio!

*
“Keleivis” 

dai vienysis.
Iksui išpuls garbė būti krik-

*
sako, jog fon-
Jeigu taip, tai

veninio.

reikaluose ir tuomet lietu

prikaišioti mūsų mokslei
viams, jog tik ji viena juos

nauja 
vams”. jau 

ir 
Chicagos lietuvių rusiško 
savaitraščio,—tie daro tai 
dėl savo biznio, — reikia

retkarčiais rašo į angliš
kus laikraščius Jurgelio
nis, Pruseika, 
Baltrušaitienė,

zmo- 
būtu 
spiri-

kad gavus miliona?! c» v
Bet kaip su So

pasaulis apsvaigo, tik socia
listai dar turi galvą ant pe
čių. Ir jie nepasiduos. Jie

ne?

devynerių ta ry

stipriems, tuomet žiaurioji 
žiema nebūtu nustelbusi mū
sų mylimo talentuoto žiede
lio.

darni šimtiniu ukau

Yra baisi nuožmi karė,ku
rios męs nematome. Toje 
karėje nevartojama zeppeli- 
nų, skodų ir kitų sunkiosios 
artilerijos instrumentų. Ta 
karė siaučia mūsų industri-

zidentas amerikoniškos ap
sisaugojimo draugijos, pra
neša, jog pereitais metais 
Suvienytų Valstijų industri
joj žuvo 35,000 darbininkų. 
Sužeistųjų skaičius pasiekė 
net pusantro miliono skait
linės.

Amerikos piliečiams tai 
yra baisesnė žinia, negu vi
sos žinios iš Europos karės 
teritorijos. Ji parodo, kaip 
menkai tevertinama šioj re- 
publikoj žmogaus darbinin
ko gyvastis. Buržuazinė vi
suomene ir jos reikalus gi
nančioji spauda nusiduoda 
nematą tos žaizdos mūsų in
dustrijoj. Bet užtat darbi
ninkų visuomenė, kuri pri
stato kandidatų į numirė
lius ir raišus, turėtų pasi
mokinti labiau susirūpinti 
savo klesos reikalais. Ko
dėl kitur prameni joje nėra 
tokios karės, o tik Amerikos 
pramonijoj? Todėl, kad A- 
rnerikoje, neapsakomų tur
tų šalyje, mažiausia tepai- 
soma darbininkų gyvasties.

vydas ir k.; dabar kun. 
Kaulakis su stud. Šlekiu 
pradėjo leist laikraštuką 
anglų kalba. Bet Šliupas 
vietoj anatemų pats para
šė anglišką knygą. Kiek 
mums žinoma, tai jau yra 
trįs jo knygos, “tarnau
jančios svetimiems die
vams”. Prieš tai šliupas 
nieko neturi. Turbūt dėl
to, kad ne žydiškos.

Bet jis pats neseniai 
New Yorke kalbėjo žydų 
net gi socialistų kuopelėj. 
Ir paskui važiavo į Wa- 
shingtoną, ir džiaugėsi 
“Tėvynėje”, kad žydas 
socialistas kongresmanas 
Meyer London įnešė kon
gresui rezoliuciją, kad A- 
merikos valdžia dalyvau
tų būsimame santaikos 
suvažiavime, užtardama 
už mažasias tautas”.

L. S. D. P. UŽSIENIO 
BIURO BALSAS.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Užsienio Biuras 
praneša per “Kovą”, jog ba
landžio mėn. išeisiąs jubilė- 
jinis “Socialdemokrato” nu
meris (būtent trigubai di
desnis) iš priežasties 20 me
tinių sukaktuvių L. S. D. P. 
Prie progos L. S. D. P. Užs. 
biuras rašo:

“Visiems Amerikos 
draugams, rėmusiems iki- 

tariame
Be to 
sunku 

tvirčiau
Tiki-

nuoširdžiai ačiū, 
parėmimo mums 
būtų buvę kiek 
ant kojų atsistot, 
mes, kad ateityje ne tik
pavieniai nariai, o ir visa 
L. S. S., pasiskubins mums 
į pagelbą, nes vis aiškiau 
matome, kad vienų pasi
sekimas daug priklauso 
nuo kitų pasisekimo. Y-

Paskutiniame “Kovos” 
num. telpa įdomus ir gerai 
apgalvotas straipsnis drg. 
N. Januškos iš So. Bostono. 
Jisai prišaukia: “nesidangs- 
tykim svetimais lapais”,

nori, bet męs, socialistai, 
šnekėjome ir šnekėsime sa
vo: būk pasauly daugiau tei
singumo, daugiau užuojau
tos ir meiles, daugiau lygy
bės, tuomet Zigmas Vitkau
skas nebūtų šiandien kapuo
se. Juk džiova, tai vargdie
niu liga. Patogumas, švaru- 

laimė

si skubinki t su
fondan Socialistų. Partijai 
dėl renkamosios agitacijos.

Ž i ii rė k i t. k a s a u k a uja:

būjimo ir Autonomijos Fen
ilas jau mirė, per tai melski
mės už jo dūšelę. Fondo 
atmintis ant popieros amži
nai pasiliks mūsų atminty, 
o darbas ir nauda mūsų pil-

žinau, ar išgirs kas nors ma-

Straipsnio dvasiai męs 
pritariam ir, negalėdami vi-

name savo skaitytojus atra
sti jį “Kovoj”.

“DRAUGAS” TYLI
Jau kelintu sykiu nekurie 

laikraščiai praneša, kad tūlo 
Maliausko renkamos “Vil
čiai” aukos einą klerikalų 
dienraščiui “Draugui”. Tą 
žinią atkartoja ir “Kelei
vis” :

“Visiems jau žinoma, 
kad nekoksai kunigas, at- 
sibaladojęs neseniai >iš 
Lietuvos, rinko ir vis da 
teberenka “Lietuvai gel
bėti” pinigus. Per pra
kalbas pripasakoja žmo
nėms apie baisų Lietuvos 
išnaikinimą, įgraudina 
tamsius žmones iki ašarų 
ir ant galo sako: “Niekas 
Lietuvos neišgelbės, kaip 
tik geras, katalikiškas lai
kraštis!” Tuo laikraščiu 
esanti “Viltis”. Ir paėmęs 
kepurę tas jėzuitas eina 
rinkti aukų. Šitokiu bū
du surinkadvo gana daug 
pinigų.

Dabar gi laikraščiai ra
šo, kad šitie pinigai būsią 
suvartoti Amerikos kuni
gų organui “Draugui”,nes 
jie nori padaryti iš jo 
dienraštį.

Žmonėms, kurie klauso 
kunigų, tas bus gera pa
moka”.

TAUTIŠKAS “RAŠTI
NINKAS”.

“Tėvynėje” randame kur-

las A. Ramanauskas iš Bro
oklyno “Tėvynės” persona-

Gerbemėje ponai, pdnios

mas, saulė, meilė ir 
šluote šluoja džiovos bakte
rijas.

Zigmas Vitkauskas mirė 
džiovininkų sanatoriume. 
Tai tylios giltinės vieta. 
Tūkstančiai žmonių palydi
ma' iš sanatoriumų į kapus, 
o tai tįję todėl, kad atėjo gy- 
•dyties tada, kada jau buvo 
pervėlu.

Zigmas Vitkauskas buvo 
jaunas, gabus publicistas. 
Jisai paveldėjo nuo J. Šliupo 
“Laisvąją Mintį”, laikraštį 
blogą, negerą,bekraujį. Vit
kausko rankose “Laisvoji 
Mintis” pagerėjo, tapo šva
resnė, bet ją išgydyti buvo 
jau pervėlu. J. Šliupas per
daug ją nubąnkrūtino. Ji 
turėjo tik kelis šimtus skai
tytojų, kuomet šliupas ati
davė ją Z. Vitkauskui. Čia 
jau ir genijus nieko nebūtų 
pataisęs, todėl ir Z. Vit
kauskas nepataisė. Susivie- 
nyjimas “Laisvosios Min
ties” su “Jaunąja Lietuva” 
negalėjo išeiti ant gero, nors 
ir dėl tos pačios priežasties, 
kad abiem jom buvo persiau- 
ra vietos. Galbūt, kad Z. 
Vitkauskas pyko ant A. 
Rimkos už suvienyjimą 
tų dviejų laikraščių, bet 
tai nebuvo nei Z. Vitkausko, 
nei A. Rimkos kaltė. Tai bu
vo jau kaltė gyvenimo sąly
gų.

Lietuvių visuomenė žino
jo, kad Z. Vitkauskas beser
gąs, bet niekam neatėjo į 
galvą, kad jisai serga, nepa
gydomai serga, džiovos li
ga. Nieks nelaukė Z. Vit
kausko mirties, bet ta mirtis 
atėjo, nešdama persergėji- 
nią, jog lietuvių inteligenti
jos vargai dar nepasibaigė,

Mary Stoliūtė iš Roches
ter siunčia 10 c. A. Gracas 
iš Rumford, Me.—10c. Sta
nislovas M. iš Pittsburgo

nepirksiąs, bet 10c. aukauja. 
F. Laurinaitis iš Lewiston, 
Me.,--10c. Adolfas Budrai
tis iš Brooklyno pasirodo 
puikiu vyru, kada surinko 
agitacijai 40c. Patersonie- 
tis Beliauskas—10c. Iš Chi
cagos nuo Balicko gavom 
85 centus (aukavo Žemaitis,

Draugas J. Mažeika iš 
Hartford, Conn., siunčia 70 
centų ir sako “męs neprigu
li m nei vienas prie Socialis
tų Partijos, bet pilnai at jau
čiam ir trokštam soc. surė
dymo” (sudėjo St. Stepona- 
viče 20c. ir po 10c. Vitartas, 
J. Mažeika, Mažeikienė ir 
Mažeikutis).

Iš Scrantono J. Medelis, 
Giraitis — po 10c., o Katke
vičius—20c. J. Butner iš 
Danville, Ill.,—10c.

Plymouth ,Pa., ir atsiliepė 
J. Dranginis, J. Sinokaitis,

si po 10c.
Iš Akron, Ohio, auka

vo: P. Ruzinskas, O. Ru
činskienė, J. Bulevičius, J. 
Kunigonis—po 25c.

A. Milaševich iš Washing
ton, Mo., —10c. J. Stankaitis 
iš Springfield, Ohio—10c.

Iš Bustino A. Sabutis — 
20c., J. Griciunaitė, A. Sa- 
bulienė—po 10c., K. Didas

Išviso šiame num.

Kcmešio apiekoj, šaukiuo

skirk mane nuo tautiečių!
Liutkauskas: — Lietuvos 

šelpimo Fondas daro biznį

nerių partija, pripirkom 
galybes knygų ir rąžan
čių. Lai gyvuoja klerikalų 
galybe, lai skleidžiasi tam
sybė, lai mus veda prie juo
dų kunigų balto darbo!

Karuža:—Amžiną atsilsį
ki i s vai dvasiai, o 
tamsybė lai šviečia 
amžinai.

Sirvydas:—Amen!

Paterson, N. J.

mums

Kas aš esu?
Aš esu turintis daugiau 

spėkos, negu susivienijusios 
armijos viso pasaulio.

Aš nužudžiau daugiau y- 
patų, negu visos buvusios 
karės.

Aš esu daugiaus mirtinas, 
regu kulkos, ir esu sugrio
vęs daugiaus namų, negu 
stipriausios kanuolės.

Aš pavagiu vien Suv. Val
stijose daugiau $300,000,000 
kas metai.

Aš neaplenkiu nei vieno 
ir randu mano aukų tarpe 
turtingų ir beturčių; lygiai 
jauni ir seni, stiprus ir silp
ni, našlės ir našlaičiai žino 
mane.

Aš veikiu su tokiu platu
mu, kad užmetu mano šešė
lį ant kiekvieno darbininko 
dirvos, nuo paprasčiausio

toju gelžkelių traukinių.

NE, JI NE TA TAUTIŠKA.
Ne, ji ne tautiška toji 

New Yorko “Tėvynė”. Ji 
bepartyviška pilniausioje to 
žodžio prasmėje. Ji skelbia 
apie tai urbi et orbi. Ir kad

be jos sunku bus kiek la
biau atgaivint L. S. D. P. 
darbas. Be spausdinamo
jo “S-to” jubilėjinio nu
merio, Rusijos lietuviai 
draugai mano leist tam 
tikrus s.-d. rinkinius. Vei

Šiomi, kaip ir visada, 
nuors ikšiol ir ignoravoti 
mussu pakvietimus prė 
Lietuvos Gelbėjimo, mel
džiame pribūti Lietuvos 
Gelbėjimo Konferencijon 
Balandžio 1-ma d.,1916 m., 
nuo 7:30 vai.vakare,Drau-

. Ši kon-Brooklyn 
ferencija itin yra svarbi

čaičio ir Biliūno gyvenimo 
kelias dar neužžėlė usnimis 
ir žolėmis.

Gyvenimo piktumas, žiau
rumas ir skriauda ne vieną 
inteligentą išrovė iš mūsų 
tarpo ir išraus jų dar (lan
giau, jeigu, tos sąlygos ne
persimainys.

viems reikalams. Socialistų 
partiją nešelpia nei Stan
dard Oil; nei United States

darbininkų.

tūkstančių algos darbininkų 
per metus.
Aš įlomiu j tamsiausias vie

las ir dirbu daugiausiai pa
lviems. Jūs esate persergū- 
jami prieš mane, bet jūs vis- 
tiek neapsisaugojate.

Aš esu be pasigailėjimo.
Aš suteikiu pažeminimą, 

ligas ir mirtį, bet dar neku- 
rie bando apsisaugoti nuo
manęs

siunčia

“Naujienas” galima gau
ti pirkti New Yorke, Brook- 
lyne ir Newarke ant standų.

Aš suardau, sulaužau į 
trupinius, net atimu ir sąna
rius žmonėms. ' ,

Aš neduodu nieko, bet imu

mą, ji, “Tėvynė 
savo korespondentus į tauti
ninkų suvažiavimus, į kon- 

Jtrenctfa*. Talpina seimų

liuos ir Lietuvos draugai 
Vienok visi jie visiškai ne
turi iš kur paimt lėšų, ii 
čia Amerikos draugų pa
reiga ateit mums į pagel-

O tas Ramanauskas tai 
didelis” tautininkų lyderis I

Sawtelle 
miestejy Mrs. Ellen Aldrich, 
seniau, gyvenusi Dayton, 
Ohio, išrinkta majoru.

Siame
Draugai, 
vienintelį dienraštį. Jisai 
nėra nei kiek blogesnis, ne
gu kitų tautų darbininkų 
dienraščiai.

savo
Aš esu tavo bjauriausias 

priešas.
(Iš ‘Shoe Workers Journal’)

Ex-Kareivis.

*
* *

šneka, kad Amerikos dar
bininkų spėka yra labai ma
ža. Maža, ba jie išsiskaidę. 
Duokime sau, kad socialis
tą partija, socialistų darbi
ninkų partija, I. W. W. ir 
Amerikos Darbo Federacija 
veiktu išvien, kokia tai di-

l /.mokėkit geriau inteli
gentams ir jie daug ištiki- 
i liau. daug geriau jums tar-

+ *
Tūli vadovai nemyli kuni

go Mockaus, bet visi kores
pondentai eina už jį. O kas- 
gi pas mus nustato visuome
nės nuomonę, jeigu ne ko
respondentai ! ♦

* ♦
Worccstery susitvėrė 

koks tai Progreso ratelis. 
Jeigu jis taip smarkiai 
veiks, kaip anuomet pagar
sėjęs Brooklyno Progresas, 
tuomet bus tik didelis muilo 
burbulas.

Aš sakyčiau Worcesterio 
progresistams: tuoj vienyki-, 
tės su Literatūros kuopa, ki
taip išnyksit ir gana.

Bagočiau, suvienyk, tams
ta, juos. *

♦ ♦
Kas bus su Wallingfordu, 

kuomet J. Stalioraitis išra- 
žiavo į Waterbury?♦

♦ ♦
Proporcionališkai, sulyg 

gyventojų skaičiaus, ligišr 
svečiams iš Lietuvos dau 
giausia aukų sudėjo Yon
kers, N. Y., lietuviai.

Aš tikrai to nesitikėjau.
čiru-Viru.

Tarpe lietuvių dr u 
tuolių.

P. žilinskis (Michailovas) 
rašo “Laisvės” redaktoriui 
iš San Francisco, jog jisai 
prabusiąs tenais kelis mėne
sius, o vėliau grįžšiąs Chi
cago n.

A. Kundrotą lankėsi Bal
tinio re je, ir kaip rašo “The 
Baltimore Star” ėmėsi Mo
numental Sporting Klube 
su Lewis Strangleriu. 
Strangler apveikė Kundro-

Brooklyno Lietuvių Gim
nastikos Kliubas buvo nuta
ręs sukviesti visus lietuvių

rališkas imtynes. Bet 
nes turės būti atidėtos

gene

broliai

Vienas iš jų ser-

Drūtuolių Draugas.

NAUJA KUOPA.
Nauja kuopa Lietuvių 

Darbininkų Literatūros 
Draugijos įkurta 
III. To miestelio
verti didelio pagyrimo, nes 
jie labai uoliai darbuojasi

Kewanee.

soči

kūrė kuopa.
Literatūros Draugija
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į. Polius 
Tokiu bu
rnos pra
to lą prie

Jeigu gyvenate New 
ke, Brooklj 
apygardose
i New Amsterdamo teatrą

vaistai gali būti gei 
Jiem sykiam, bet ne 
mui nuo chroniško

Daugelis Bittsburgo 
rdės lietuviu 
i-btuviu ir kas\

—Visgi aš norėčiau žinoti, ar tamsta 
neturėsi kokiu nesmagumų, jeigu aš sykiu

asinius, kas 
Igymu daug 
b? j u, geru iš
kas diena ii

n uos 
hron 
dviračiai, ; 
jus, žibalo 
snirit: 
maine

—Kaip tamstai patinka, taip gali ir pa
sielgti, aš visai nepaisau.

—Ar tamsta tuoj aus nori eiti gulti?
—Taip, aš noriu eiti, nes mane miegas 

apėmė

p netvarus 
kitokių lig 
čius, yra

Poliui pasakiau:
Mielas drauge, tau 1 
re mane.

bus pašėlusio žmogaus tonu paša

Gyvenimas Kauno Ivir 
tovės rajone.

kalkėmis ap- 
ei duobukių, 
užpudruota, 
tai nuo jos 

aš vos neap-

□usivienyjarnas L
Argenlinij

tarpe liutir 
vieta ir ka 
ir stinrvn.

valdžios atstovui Henry 
VIII. Rolę Henry VIII, sti
praus, bet ištvirkusio kara
liaus lošia Lyn Harding. Iš 
kitų lošėjų reikia paminėti 
Miss Edith Wynne Matthi- 
son (karalienė Katarina is- 
panietė) ir Miss Willette 
Kershaw (Ona Bullen).

Shakespeare veikalas ne
tik tuo įdomus, kad nagrinė-

>pearo King Henry vili , 
l’ai vienas iš puikiausių ir 
kibiausia suprantamų Sha
kespeare veikalų. Lošime 
dalyvauja Sir Herbert Tree 
iš Londono, kuris yra sykiu 
managerium. Jisai lošia ro
lę kardinolo Wolsey, galin
go dvasiškio ir gabaus poli
tiko, kuris visgi, galų-gale, 
turėjo pasiduoti svietiškos

uris yra per nakt 
Tūliam ligoniai: 

rti agar-agai 
ištemptos i

u mumis sykiu eiti, bet pir
mūno .draugas nori žino- 
ar mano, tamsta eidama

Jei to uorei 
tankiausia 
mažai mė 

algyt,—mai 
daržovėm

tu inaMi. 
a žmo- 
nevalgė 

k i t ko

nemaloniame padėjimo 
užmodamas parašiau i “Uiti 
nitą, kad paliktii mums tuš 

ner tai nosinei

kis konstitucijos naująjį 
•dą kiekvienas samdyto- 
turi atlyginti purę algos 
) nuolatiniam darbinin- 
(samdininkui), kada tas

da jau neklapatmo. Protes
tuoki t prieš ligonbučius, kad 
įleidžia tokius šalavalkas!

Nepasirašykit nei už jo-, 
ki u s pi n i gus! Je i n o rėš a t- 
mokėt, tai kreipkitės į tam 
tikrą valdišką “Compensa
tion” biurą Pittsburge, Phi- 
ladelphijoj ir k. Gali apsieit 
be advokatų.

(“Dilgėlės*’)

Y or
io ar artimose 
būtinai nueikite

taip gražu elgti 
elgdamiesi 
prie vienybe: 
greso keliu?

Suprantama, perdaug to
kių narių negalima kaltinti, 
nes jie mažai apsišvietę, ma
žai supranta visuomeniškus 
reikalus. Jeigu jie mažiau 
rūpintųsi socialistų šmeiži
mu, bet daugiau skaitytų 
knygas ir laikraščius, tuo
met, be abejonės, panašiai 
nepasielgtų ir dar kitus su
draustų nuo tokhj darbų, 
kurie tarpe lietuvių 
vienybę.

. i ptimim 
\U r i \ ra t 
gadynės aj

Kauno komendantas baro
nas von Esebeck rugpjūčio 
.12 d. išleido tokį paliepimą:

1) “Kauno miestas ir 
tvirtovė perėjo Vokietijos 
valdžios. Aš paskirtas ko
mendantu.

2) Kviečiu vietos gyven- 
ikytis ramiai ir dirb- 
darbus? Kares sar- 

laliepimus reikia pil-
prieštaravimo.

‘ivat’nįams asme- 
lei ūžiama gatvėmis 
)ti tik nuo 6 vai. ry-

Suprantama, ne visi tokie, 
yra ir susipratusių narių, 
kurie darbuojasi dėl labo 
Susivienyjimo, bet dalis el
giasi priešingai.

Draugai, jeigu norime, 
kad mūsų Susivienyjimas 
bujotų ir progresuotų, tai 
paliaukime užsipuldinėt vie
ni ant kitu, bet visi -išvien 
dirbkime,nes tik išvien dirb
dami galėsime susilaukt 
naudingų vaisių.

M. Dagilius.

turi reikalingų 
<os savo tuaele- 
ji randasi ko- 
. tartum per
nakt į. atenšiau 

išėmiau is jo šepetį dėl pa
pui į dėl dantų, nes aš į ke
lius visuomet pasiimu net 
pielyčėlę ir kitokius galus. 

Paskui atkimšuu du buteliuku perfumų,kad 
kurie jai geriau pa- 
kurioj buvo pudra 

ena mano plonų ir 
udota muilo šmote-

rmlo Rotušės laik rodys \zie- 
šamjnme nleeiuje.

■J) Bus Imudžiami mirties 
!m'.:sme arba 10 metu kator
ga: a) ('•■autieji miesto arba 
tvirtovėje rusų kareiviai, 
kurie neatvyks tuojau į ko- 
memkilurą; b) slepiantieji 
rusu kareivius arba žinan
tieji apie jų buvimą ir ne- 
pranošantieji komendantui; 
c) susektieji piešime; d) 
sužinojusieji apie keno nors 
mirtį ir nepranešusieji apię 
tai per 3 valandas.

5) Visi gyventojų karve
liai turi būti užmušti per 2 
diena paskelbus ši isakyma.

1‘eėnsylvanijos darbiniu 
ū, nepasirašykit kompani 
ijns ar šiaip kokiems dari) 
iviams, kada susižeidžia

iu “mica”. Bet 
įdūriau:
nu nusipraus-

pajautimus, iškelia aikštėn 
visus sielos virpėjimus, bet 
ir tuomi, jog atvaizdina tos 
gadynės dvasią. Henry 
VIII atsimetė nuo Rymo. 
Prie jo buvo sutverta savo
tiška anglikonų bažnyčia. 
Priežastys atsimetimo nuo 
Rymo buvo giliai ekonomiš
kos, bet motyvai buvo ypa- 
tiško pobūdžio. Karalaitis 
neapkentė karalienes Kata
rinos, dūktos Ferdinando 
Ispaniečio. Jisai įsimylėjo į 
Oną Bullen. Bažnyčia ne
duoda ner iskyrimo. Kardi-

i patarnautoju, kurie 
\('žinodamas, ką da

linas kitur eiti, pasakiau sa

’ Jlcl> > > J 
enčia Onos 
it u metmenų

Tab yra taip vadinamas 
yidurių užkietėjimas, kada 
teigtos sulaikomos žarnose 
ilgiau, negu reikia, ir kada 
prisieina vartot vienokią ar 
kitokią priemonę jų išvary- 

didelis 
nami- 

rengia 
noriu

šautieji privatinėj 
ybėj metalai (varis, 
, niekelis, misingas), 

uitomobiliai, alie- 
visokių rūšių 

odos, kailiai, dides- 
jkaičiuje medvilnė 

Ina), vai gi) m i e j i d a i k - 
ašaras, cigarai, papį- 
yra areštuojami ir 

i /išdaviuoli uždrausta.

varo, todėl jį reikia gydyt 
tik ne pilė m ir kitais a p gar 
vintais vaistais/) pagal p’ ie 
žastį, kurią pats žmogus ži 
no arba gydytojas dėl jo ai 
»;>do. Tūli gydytojai per 
daug peni vaistais ligoniu 
ir todėl neišgydo,.mat. ligo 
niai už patarimą nenori mo

įaugi tu manai sykiu su savim imti 
Ii sudarkys visą mūsų 
ime turėti jokių sma

rm atsidūriau 
Mat. aš jau iš\ 

J T > • M *de l aris vies 
čius kambariu: 
tu. r.

mui. Šią ligą turi 
žmonių skaitlius ir 
niais besigydymais 
sau negerovę, todėl 
tarti vieną-kitą žodį

Prietvaras arba vidui 
užkietėjimas ne pas visus i žmonių 
paeina nuo tos pačios prie- eiti 
žasties 
išsivystė dvi naujos teorijos 
Viena jų prie t v 
esant pasekme 
ko žmogaus stovėjimo, t. y. Tia, 
kad jis stovi ant dviejų ko-įgydi 
jų ir tiesiai; jis yra buvęs,sos. 
keturkojis ir jo organai su- tinti 
budavoti dėl gul/eio stovio; i pi: h 
kada žarnos tu i i 
taip, negu jos ga 
retų, jos negali 
bo taip gerai ir 
tvaros išsivysto, 
orija yra, kad p 
keliais- šimtinei d’ 
keliom dešimtim 
rietu civilizuoti :

Iii jau pa
ti imi uiti 

pas juos neįleidžia, bet kom
panijų agentai tankiai ten 
daina ir vis kalbina, kad pa
prašytų

Vien

kiaušinių, rūrio ir t. t ), ku
rie lieka kūno priimti ir žar
nose veik nieko nelieka, ve
da prie prietvaro.

Riebus žmones, kurių pil
vo muskulai lieka silpni dėl 
diktumo, visada gauna prie
tvara. Moteris po daugelio 
gimdymų irgi gauna pilvo 
muskulų silpnumą ir priet
vara. Žarnos gali likti nu
silpnintos ir sugadintos ko
kios nors 
stumti maisto tolyn 
kančiai. Nauju mos

šlmke-penre, apie kurį męs, 
ietuvia’, tui ime tik menkutį 
upratimn. Kas kita Ame- 
ikos visuomenė. Ji brangi- 
m Shake^pearą.

Patarčiau ir mūsiškiams 
niėiti i New Amsterdam ir

mano prašymu.
Jis skubiai nuėjo į viešbutį, o męs pa

lengvėle žingsniavome paskui. Jis įėjo | 
viešbutį, o męs apsistojome kitoj pusėj 
gatvės ir laukėme jo sugrįžtant.

Pagaliaus sugrįžo ir Polius, bet jo vei
das buvo toks liūdnas, apsiniaukęs, kaip 
kad ir mano sankeleivės.

—Na, viską padariau,—tarė jis 
priima, bet tik du liuosi kambariai: dabar 
daryk ką nori.

Męs visi įėjome į viešbutį.
Tiesa, męs gavome du miegamuoju 

kambariu, perskirtu nedideliu valgomuoju. 
Aš užsakiau šaltą vakarienę ir paskui nusi
minęs tariau italei:

—Mums pavyko gauti tik du miega
muoju kambariu, taigi dabar malonėkite 
vieną jų pasiskirti sau.

Ji vėl man atsakė amžinu “mica”.
Aš paėmiau jos nedidelį čemodaną, pa

našų į tarnaitės čemodaną ir įnešiau į kam
barį, kurį paskyriau del jos—dėl mudviejų. 
Prie čemodano huvo prilipinta korčiukė su 
tokiu užrašu: “Pranciška Rondoli-Gerue”. 

tokį užrašą, užklausiau: 
s vai das Pranciška?
neat akydama, patvirtinan-

greit prieitai k; 
jų ir modifi 
pervirinimo. 
nes nevalgė bulvių, 
tiek daug mėsos it 
Jeigu dar pridūrt, 
civilizacijos gadynėj męs 
priversti esame vajgyti da
žus ir visokius chemikalus 
su maistu, tai bus supranta
ma; jog viduriu užkietėji
mas yra neišvengtinas.

Apart čia paminėtų .teori
jų, kurios išaiškina, kodėl 

randasi net pas 
pu. žmones ne turi n- 

ama,- kad tū
li atsitikimai 
\ ieni dalykai

įmiginsi vis 
moteries ne 

i prieš visu

Gui de Maupassant

Seseris Rondoli
Vertė švenčioniškis.

Mekui mus ėj( 
nuisų d.liktus 
r ik'n o i ėi 
•mią.ui:
--'l'au vertėt ii nueiti i viešbuti ir p ra 
kad mos jau atvykėlėm. Paskui ti 
suprasti viešbučio savininkui, kad a. 
drauge, ner tai noi'ime liauti atski 

nieko bendro neturinčius si 
Jis supras ta dalyku ii 
oriau pasielgt'. O ga

—Suprantama, kad taip, aš noriu, pa
sakyk jai, kad męs ją imame su savim, kur 
tik ji nori.

Valandėlę patylėjęs, jis vėl drebančiu 
balsu pradėjo:

—Visgi pirmiau vertėtų sužinoti, su 
kuriuo mudviejų’ ji sutiks eiti: su tavim ar 
su manim.

Pakol mudu su Polium kalbėjome, italė 
vėl įpuolė į pirmą savo liūdėsi ir sėdėjo pa- 
sipūtus, kaip povas ir rodėsi, kad visai ne
klauso mudviejų kalbos. Aš ją vėl už- 
Idausiau:

—Męs būsimo labai laimingi, kad tam
sta. su tin
miausiai negu eiti 
t i, keno rankos, jc 
Į/anorėsi prisilaikyti?

pažiūrėjo į mane savo juodom dide 
<im ir, tarimu neužs.itikėdama, paša

oiilaisyti. Jeigu jau nariai 
mažai į tai atkreipia at ydos, 
tai nors išrinktasis komite
tas turėtų tuomi rūpintis.

Reikia pažymėti, kad tūli 
komiteto nariai neprielan
kiai atsineš i liidaii pirmei- 
vlų, o tas kaip lik ir užken
kia tolimesniam Susivienyji
mo augimui.. Pavyzdžiui, 1 
d. kovo buvo vestuvės tūlo J. 
šutino. Tūli Sm’ivienyjimo 
nariai, dalyvaudami t-su 
\ estuvėse, stengėsi visokiais 
būdais apšmeižti socialistus 

u augi ją. Argi 
Ar taip 

manote prieiti 
s ir žengti į)ro

mane. Tumiu
—Kadangi i 

uoju kambariu
man savo kambary

r.eimnę, mc 
gumų. Ir ko tu nori nuo moters, kuri die
vai žino, kaip išžiūri? Juk su ia mūs neisi- 
leis nei į vieną geresnių viešbučių.

Bet man išrodė itale daug geresnė, ne
gu aš apie ją buvau pirmiau manęs, per tai 
pas mane atsirado noras imti ją sykiu su 
savim. Aš džiaugiausi, kad atėjo noras pa
imt,! ja su savim ir jaučiau, kaip mano gjs- 
los pradėjo drebėti ir širdis smarkinu plak
ti belaukiant naktinės laimes ir meilės. Pa
jutęs tokius kūno apsireiškimus, atsakiau 
savo draugui:

stovėtų. Žymiuose prietva- 
»uo‘^ prisieina priemonišku 
būdu vidurius iŠčystvt ilei- 
džiant į žarną vandens su 
muilu, bet geriausiai alyvų 
aliejaus, 
laikomas 
prisieina 
jei jų žarno 
negali varyt maisto. Ag( 
agar išpurpsta ir lieka sli 
t >del varo sykiu ir mais' 
Iš vaistui Rtisijos miner:1 
nis aliejus yra pripažint 
guriausiai veikiančiu, I 
ji verta vartot tik tada, !•: 
dn tiks,; ž’uia, jog užkiel

kad jas jos slegia; žarnų su 
siaurėjimas, apsisukimą; 
vienos žarnos apie kitą ii 
keli kiti daly!
prietvaro.
priežasčių daug ir todėl gy
dytis reikia sulig priežas
ties: kartais reikia operaci
jos, kartais maisto sutvar
kymo, kartais išsimankšti- 
nimo, kartais vidurius pake
pančios juostos, kartais kitų 
organų išgydymo. Pirma 
reikia rasti priežastį, o tik 
paskui galima žinot, kaip 
gydyt. Todėl niekad nerei
kia gydytis visokiom piiėm, 
vynais ir kitokiais vaistais, 
kuriuos aptiekose galite 
Suti ir kurie per laikraš-

Mi garsinami vidurių už* t** *.»•;

Imp, su itale. I< 
gatvine, o ne kunigai] 
tas man visai neapeina 
tau imtink'a.

turiu draugu 
rus kambariu 
kitais gyventojais, 
pat.‘irs, kaip mums 
visai lieps neateiti

Bet Polius piktai man atkirto:
Ačiū tau už sutelkimą tokios g'irbes, 

tik atsiprašau, man ši role \ įsai nepritinka. 
Aš ne su tuo tikslu atvykau, kad jieškoti 
tau kambario ir rūpintis.tavo reikalais, iš 
kuriu tu tmėsi malonumą.

—K1 a u sy k, m i el as d ra u ge,—tariau j am, 
—nepyk. Juk tu pats žinai, kad smagiau ap
sistoti geram viešbuty, o ne prastam ir jau 
nėra taip sunku užsakyti tris atskirus mie
gamuosius kambarius ir vieną valgomąjį.

Aš pabriežiau žodį “tris” ir tas jam 
pridavė datigįau energijos, kad sutikti su

dyti žarnose arba pilve žlu
gimą, praplyšimą ir tuomet 
žmogus miršta. Juo ilgiau 
imate taip vadinamus vidu
rių vaistus, tuo daugiau jų 
reikia ir paskui visai jie ne
dirba. Užkietėjimą jie da 
padidina paskui. Abelnai 
patentuotieji vaistai nėra 
verti niekam ir jais daug 

nuodijasi. Reikia 
gydytoją, kuris pri- 

Pastaruoju laiku valo atrasti prietvaro prie- 
Kada ji atr'asta, gali 

irą aiškina ivikėti ką išpjaut arba žar- 
nenaturališ- mi paliuosuoti.

prisieina 
'tis maistu 
kiaušinių ■ 
> vaisiai* 
i. žodžiu, likt vegetari- 

jonu, kiek galima.' Jei be 
mėsos negalima apsieiti, vis
gi reikia valgyti retai. Bal- 
t'>j' du- na tuomet irgi ma
ža' t u i būti vartojama, se~ 
lenine dumia geriausia šia- 
i u* atvūiyj. Angliškai -ji 
' 'įbua ‘' ’an biCTtd. JuRui

uti. tuojaus prie stalo 
Jane nradūjo kankinti 
me> rtvitvarkvsime su 

ims la'greičiausiai už- 
pišėjau prie itales, pa
meilini pabučiavau. Ji 

< g a n ė d i n a n č ia i p a ž v ei gė 
iš tariau:
/ turime tik du miega- 

nepavclvtum tams- 
ykiu pernakvoti?

Kors neseniai susitvėrė 
usi\ ienyjimas I ietuvių 

bet jis (labai* 
ų užima pirmą 
lien eina didyn 
Jau dabar turi

mus < ** 7 •'■.V’
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Motina
Vertė J. Valutkevičius

(Pabaiga)
Štai silpnutis, graudulingas vaikelio 

verksmas, suskamba virš Marės vaitojimų, 
ir ji ūmai nurimo, drąsiai per ašaras besi
šypsanti. “Jisai jau pabudo”, ji pratarė. 
Nuėjus už medžio, jinai atsinešė gabalėlį 
žmogiško kūno, kurį glamonėjo ir bučiavo, 
myluodama jį, glaudė prie savo nuogos 
krūtinės. Vaikelis godžiai žindo, o Marė

siaustą būreliu tų pačių vaikinų prie pirmo 
savo šokio. Ji matė Povylą, savo žaidimų 
bendrą, susiedo sūnų, kaip jis išrodė nau
jojoj uniformoj, tą dieną, kurioj atsisveiki
no, ir kaip išdidžiai jis tada kalbėjo apie ė- 
jimą į kovą už tėvynę, ir su drebėsiu ant 
lūpų, jinai pajuto vėla jo pirmąjį bučkį, jo
jo vienintelį bučkį sode alyvų krūmo, tą 
naktį, kuomet jis atėjo paskutinį sudie pa
sakyti.

Dabar Povylas buvo jau namie, su a- 
biem nukirstom kojom ir neregys. Jojo 
motina raičiojo jį krėsle. .Kada Vanda pa
matė ji vėla—pabėgo, ir savo kambarėly už
sidarius raudojo visą naktį. Vanda regėjo

KAS KALTAS?
New Yorko miešto valdy

ant jo žiūrėjo su amžinu žvilgiu Madonos 
visiškai užmiršdama ant valandėlės visus 
širdies skausmus, nelaimes ir vargus, mąs-

savo ir i •-stą, seną skrynią, kurioj 
litis. Tai ėmė josios mo-

ba ir įvairios labdaringos į 
staigos skundžiasi, kad ka:

tinai metų metus, pakol suruošė, sutriūsė, metai turi išeikvoti po milio

MOTERIMS NAUJIENOS

jos nevaro ir nevaro.
'Poliaus p. Vaitkus misi

se, vaidinasi ir susirinki- tas už išžaginimą ponios 
muose. Juk tamsta už vai- Buss.

jo ypatą pasakydama, kad .S 17 kp. išbė 
jis absoliutiškai nieko nesu- pei kanapėse.

josios gyvybe.
Sentikė Elzbieta ištiesė ranką ir man

dagiai užgavo kūdikio mažą, minkštą gal
vutę. —- “Tu neesi taip jau nelaiminga, Ma
riuk”, ji tarė. “Tu visgi -turi bent savo 
kūdikį. Pažiūrėk ant manęs! Esu jau nu- 
senus ir nei vieno neturiu. Mano vyras 
kaip numirė jau dvidešimts metų. šeši 
gyvieji mano vaikai yra už okeano, Ameri-

ir motina išdidžiai vis kalbėdavo apie jį 
jog jis tiktų net karalaičio merginai.

na dolerių suse pranta apie dailę. Man ro- M. Vinkšnaitienė.
Van- niynų, kurių vyrai pabėga, 

dutė geidė žinoti, kaip priešas pasielgė su! palikdami moteris su kūdi- 
josios kraičiu, ar jie jį visą sudegino, ar iš- kiais, 
sivežė šalin. Bet šitas jai jau mažai ką te- tmtis. . 
reiškė; jinai jau jo nebereikalavo. Neigi > Bronx iki 1 d. balandžio bu-; l)ava'{,,i 
ji reikalavo tos senos, mažos, dailiai išpuoš

neturinčias kuo mai-
Tik Manhattan ir

serįs miegojo, ir kurią jos motina laike dė- Vo pačiu vyrus.
1 z. I l'i'i.lilrm I ■ n z. z. . . . . z. 1.> 1 . .. 1 i 1 • , 1 1

tyti katrą iš jų vėla. Petrukas mano jau- 
niausis ir mylimiausis buvo visukuom dėl 
manęs, mano pa.--ididžiavimas ir mano 
džiaugsmas, mano su siraminimas ir paspir
tis. Jisai pasiliko namuose, ant ūkės, su
teikė man marčią ir anūką, ir mane pri
glaudė senamjam amžiui. O dabar gi net 
nežinau, kur jie iškasė sau kapą.

—“Vargše Mamute”,—atsakė Marė, — 
“aš žinau, kaip tu esi apleista. Jie paėmė 
tavo sūnui, lyginai, kaip paėmė mano vyrą; 
lyginai kaip paėmė ir vi sus kitus vyrus, iš
skiriant jau senus ir ligetiry lyginai, kaip 
ateis vėl nekuria gražią dieną ii* paims ma
no vaikelį, /ik, Jn Elzbieta, aš negaliu 
pažvelgti ant joj.) kūneli ), nepainislinus, 
jog nekuria dieną gali jis 'būti bombos su
draskytas i tokius iroi šm.Ui ius. kain ir io

Dabar Vandos reginys buvo

gimdymo kūdikių ant švieti. ka 
tų ilgųjų motų darbo, rūpi tie; ir vargo, 
jeigu jie ateina ir atima ju< ; nuo mūsų ir 
išžudo?”

“Nekuris geriau vely būt buvęs nužu
dytas. Nekuris, geriau vely niekad nebū
tų gimęs”. Šitie didžiausio kartumo pilni 
žodžiai veržėsi iš plonų, kietų Elizės lūpų, 
1 v’ )l vis tylėjo. Elizč jau buvo ap
genėjus; jinai nebuvo graži. Jos išveizda 
buvo sugi’tibus, jos figūra buvo lie 'a, jokios 
storos vyriškos rankos buvo sukietėję ir 
nuraudę nuo ilgųjų metų dark' s Eiizė nie- 
kacUnetui ėjo mylėtojo. Vien-k, bai-iojoj 
naktyj, kuomet jie degin > ir naikino kaimą, 
jinai kliuvo tad auka pal ddh-ms geiduliams
priešo Kareivio, ir 
.re’iemyleta, lifub. 
tinančios motinv

nu EI 
. upke 
i ta jč

tėtis ir nu
I )s pirštai

i ė ; vaikelių OUVo

nesi gėdindama 
—“Kuomet ta 
“aš viliatisi, ka 
Maldavau jo, 1 
vastį. Bet put 
kad vely jisai butui m: 
nužudęs. Tai jau visi 
ta ant kart. Tad aš n

jas Wigs, suareštavo ponių 
Buss ir pastatė po kaucija. 
Paskui jai patarė sykiu su 
juomi nuvažiuoti pas jo 
draugą, kuris uždesiąs kau
ciją. Važiuojant pas drau
gą, teisėjas nuvežė ją į ne- 
ijįgyventą vietą ir ten išža

gino.
Dabar jau antru sykiu 

Grand Jury negali išnešti 
mmsjircndžio. Jie tarėsi 
15 valandų ir 11 jų pripaži
no teisėją kaltu, o 1 nekaltu. 
Kadangi Įstatymai reikalau-

neapjuodinau ir vietos lietu
viai, greičiau mane molą

i vo išduota 800 paliepimų su- sllū' 
areštuoti pabėgusius nuo sa-

labdaringo

viduryj; pabėgdami nuo savo šeimy- 
save'iripaų prasižengia, pada

> merginas, kada jos ten stovėjo prie tll'į miestui didelius i 
čius. Girdi, miestas kadirmavonės, vos tik kelintas dienu atgal.

niekąd pirmiau jis t 
jaunoms merginoms.
josios šeri s buvo dirmavojamo 
buvo oasakes, jog kitu kart, kadti

prasižengia

me-

MONTELLO, MASS.
Nors vietos moterų drau

ge gystė* “Birutė” ir jauna, bet 
bet ne tamstą ne-ji savo darbštumu aplenkia 
čiu paskaitys.Man \ictos senąsias ir “galinga

ar tik nebus taij): .sias” draugijas, besidarbtio- 
kepurė dega”! Tam- dama ant visuomeniško, 
ii. būk męs gyrėmės,!dirvos. Ir reikia pripažinti, 
•imi mokame dailėj kai jai ganą gerai sekasi.

kūdikius pamokinti,“ 2 d. balandžio Birutės

nslos grynas įsmislas. . ma; 
Tamsta grynai meluoji'mis 
gydama:-, būk aš išdrįsau krit

Skaito F. J. Bagočius

lij,) nebuvo kalbėjęs i lūkstančių dolerbi užlaiky-' eticiiBau vaomti juo
Kuomet vyresnėsės | ,nuj “pabėgėlių” šeimynų 'ir I * nukri

jis joms i įvairios labdaringos įstaigos, U^*LL, tamsta en tok: 
ds nric'š Lsm^rn .Lz;,i ra vaikiškas ir nesupranti, k:

1 I \ \ • / Cl Ik kbCtkk J L l

privalumas būtinai prirengti save vertingo
mis būsimai šventajai priedermei. Bet jau 
Vandai ir josios draugėms jis pasakė:

todėl jūs privalote būt p risi-

jūsų broliai buvo prisirengę už ją numirti.
; nauda iš Savo tėvams savo parapijai, savo kaimui, 

jūs turite būti visukuom, dukterimis ir sū- 
nais”.

Jinai niekad jau nebus vedus. Tai buvo 
vienintelis daiktas, kurisai smigo Vandos 
atydon, ir kuriuom jinai begalo rūpinosi. 
Niekados jinai nejaus vyriško bučkio ant 
savo lūpų. Niekados jau niekas jai nekalbės 
apie meilę. Niekados jau jinai nelaikys 
šilto kūdikėlio prie savo krūtinės, taip kaip

jo Ė n go j i linzė tuojau
giedrios balan-

h katalikai stebėjosi iš t 
laktų, kuriuos Bagočiu; nu

•lai išneštų savo nuospren- 
li, tai teismas atidėtas ant 
-iliatis ir bus renkama 
muji prisiekdintieji.

koki ii teisėjų

kurioje
Jinai tiem

(u ■; O'V .oi.

i užgim 
jęracijm

n t.
vien 
likit m

notų man noi

ne tąsyk ten-pat ir 
as būtų buvę atlik -1 
jbūcia turėjus gim- t’

ūyt jojo kūdikio. Dieve gern^is, kaip a:: 
neapkenčiu! Kain neanlienčiu ju visu! 
kaip neapkęsiu to nelaimingo mažučio t 
rinio!”—Ir josios balsas virto į aštrų,’p 
veriantį klyksmą.

vienas kirtis <iiskambcj3 nuo senos 
bažnyčios varpo, drebindamas per laukus, 
nyko tolumoj. Marė mandagiai atėmė nuoi 
krūtinės savo miegantį kūdikėlį ir atsar
giai uždėjus ant skejiętos, guldė ant minkš-

sunkiai pakilus, miklino savo susi irusias 
bei nuilsusias rankas. Iii iže, surinkusi sa
vo valgio liekanas, vyniojo skepetaitėn. 
Dirvos aprūpintojos išėjo vėl prie darbų.

sterole i 
kės, mm

per veidus ir T 
gulinčios duonos, 
(iii

į bėgusių vyrų?
New Yorke kas 

j ? ri egi a udo s n a m u o se
metai

tai a; 
us at- 
•s, mo-

• r/ rnn i - ri • i • U';°l Hlilvl i:- iš dangaus si apie 7,000 kūdikių, kuinų:

Kad sumažinus miesto iš,- ‘ 
laidas tūli laikraščiai kvie- i 
čia visus gyventojus stoti į 
kovą su tokiu negeistinu ap- o 
sireiškimu. Tik ar žinot,1 gU p.,])r 
kaip jie pataria kovoti? Ogi' į

tam
i i:ri profesoriai, kurte mo
kintų mūsų vaikus dailėj,bet

ten-1
įame-v juos mokinti’’.

gę nuo savo šeimynų vyrai

tuos pabėgėlį ir privers 
maitinti savo šeimyną.

Kad' reikia kovoti su 
kiais apsireiškimais, tai

mokinome.

. Žmonių buvo 
ainė ir visi ramiai 

išskiriant vieną 
anelę K-šetutę.ku•

narių.
Ona.

SUV. VALSTIJOSE 8 MI
LIŪNAI MOTERŲ, DIR

BANČIŲ ĮVAIRIOSE 
ĮSTAIGOSE.

i ai 
ima.

DARBUO-

darbuojasi gana 
šiomis

nesnaudžia, 
smar- 

dienomis iš

karines valstijas 6 agitato
rės. tarpe kurių randasi 
Blatch ir Rogers. Jos ma
no smarkiai pasidarbuoti 
vakarinėse valstijose, kad į-

GERAS UŽDARBIS.
Žinoma rusė aktore Ona 

j Pavlova už dalyvavimą dra
bnoj dėl krutančių paveikslų 

. , . . , , įgavo $50,000 ir pusę pelno,,įstaigose ir is savo darbo ; . , . ’ . v. m >• ./< ( ę. .kiek krutančių paveikslų
maiomu-i.^ <v . kompanija uždirbs, berody-

Jos maz-daug išdalintos i . 1 • L J. .. * , - dama ta drama..^ kančias kategorijas: į "v, y.• 4 L- i (ievas uždarbis.

tatistika, kuri paro
..’' tuoja. kad as pavadinau p. “do, kad Suvienytose \
^(M. Petrauską nusamdytu jose randasi 8 milionai

.vaikų mokytoju ir tuojausItem, kurios dirba įvairiose;
Bo- nurodo
to Viena, s ui) ran t a n t i

. tik ne tokiu būdu, kai]) tūli
laikraščiai proponuoj

lidm nes ta 
dalvkas. o

}\imo
1,321.000 dirbu iv:

: ..i j •> /hm f' ITDARe ŽAISLU krau-
mškcliu, senstan- 
ir jinai matė tuš-

kimo, kad ir !:iip : imdvnio komi
E; i

i i a I ’adė rewskiene,žmo- 
er-aiB kuku pianisto*

is, buvo, ją bešaukiančios, bet Ų()V/‘ 
kai negirdėjo. Jinai vientikį 
tai iš amžinasties', balselius 

i n (u s i 11 v a i I v e l i ų, besišauk i a n - 
dūkti jiems gyvastį.

i ū btio jan t į m i s k ą, 
}j jauniems kvietkeliams;

Žmonėms ir girios paukšteliams, 
laliksiu mėnesienos naktį 
Meilužiams džiaugtis,— gėrėtis,

Pilna troškimo mylėtis.
Aš paliksiu paukštelių čiulbesį

Mylimai mano močiutei.
Kad numalšint jos vargą—liūdėsi 

Likus našlaitei—vienutei.

sėmimo vilnis banguoti, —

nič nieko nesig

žodelio, o tik priaukiausant kitoms, su dide
lėms, žingeidumo pilnoms akimis, kankinosi 
užpakaly sėdėdama. Jos duor/' ' Įėjo ant 
sterblės nepaliesta, rankas sukeitus ir į- 
smeigtomis, slėpimų pilnomis akimis, žiū
rėjo tuštumon, tarytum, jinai matė ką tai 
tokio, ką kitoms matyti buvo negalima. Ką 
jaunutė Vanda regėjo, tai buvo kaimas, ta
sai kaimas, kuris buvo dar prieš tą baise
nybių nuotikį. Jinai regėjo mokyklėlę — 
ką virtus dabar jau pelenų kūgiu—su gar- 

. nio lizdu ant stogo ir puikiu rožių krūmu
prie durų, mergaites ir vaikus išeinančius
iš jos laukan žaisti. Jinai regėjo save trum- šiol męs pildėme visus jo įsakymus ir mūsų 
pame sijonėlyje ir supintomis, ilgomis ka- galybė nei kiek nenusilpnėjo”.

an vqiV iiilroia volo I SI AirIna ai otaicfi

kur ate
turi numirti.

Mcrkynčs Vaidyla.

BIELOVO ATSIŠAUKIMAS.
Vokiečių kariumenės vadas von Bido

vas neseniai įsiėmęs sumų aisisaunimą. 
“Mes nežinome, ką mums patars daryti im
peratorius Vilhelmas tėvynės labo dėl. Te- 
čiau galima spręsti, kad atsiųs mums pa- 
gelbą iš jūros, kad užbaigtume užsitęsusį 
darbą pas Dvinską ir Rygos jūros linkį. Iki

šeimyniškas g
Pirmiau, negu

su tokiais

mokmimui nu

ne juoki ugi ai

oni c 
ė ė'm.

u, 26,000
.1 t.000 dii

; būtų suorganizuota

čia nuo vyro .pabėgti, o jau 
suradus priežastis, pradėti vo su-irinkime

kokią t: 
j tina, k a 
Iras aus: 

ištiš nenori nei užsiminti.; Lūdama

KIEK MOTERŲ LANKO 
AUGšTESNI ASI AS

r. u r io

susirinkime.

krautuve įvairių 
Pelnas bus skiria- 

ehiimui nukenėjusių 
c: lenku.

TEATRO --TSiŽY-
MEJIMO DIENA.

Atsibus “Patriotų Dienoje”

rai, kurie pabėga nuo savo: y 
pačių, yra nedorėliai ir juosi|)r]( 
i elkia nubausti. Man rodos, t 
kai}) tik atbulai: yra tie no-!|lcų oTdimu

i us nuo pačių

dabartini c 
mą. O kr

namini surėdymą,

kuomet

<lausimą|(ą-j0 sJai. 
varbiau-; prasikaltimas

mus kviečia i kova.

E "‘ar] 
nkmetu moterų !a 

i.ius kursus, at 
■ nix ersilvtn mok ainis.

BALANDŽIO (APRIL)
1916 metų

Lietuviu Svetainėj

i L. T. R. Viesulą.

nuo?

vaitaus sako, buK męs jį(;
Sline ; moteris, 6 d. sausio susirin-.
('keikime, niekine p. M. l’etram-:

: kalbama

melas.

apie mokytojus, 
tuojaus pradėjo 

literatūros moky- 
nežinąs rašlia- 
Izūkas. Mes

Tomske- 
100.

slėsnius

nais, lanko 29,933 moteris. 
Apart to, 1,500 moterų lanko 
psichologijos institutą.

į Tuom paeiti laiku visuose 
universitetuose vyrų buvo 
37,000. Reiškia, su augštes-

MONTELLO, MASS.
Dar prie p. Vaitkaus užnie-j toją, kad ji 

t imu. vos ir esąs
“Laisves” N20 p. A. Vait- tuomet atsa

kus, atsakydamas ant mano!Įima vieno krašto mokyto- atsilikę.
tūpusios korespondencijos,Ijus surinkti. Jeigu mes;, \ ’

pradėsime skirstyti dzūkus, TEISĖJAS PATRAUKTAS
• • 1 • i 1 1 '

mažai

bando prirodyti, kad męs, 
moterįs, kerštaujame, karm- 
čiojame ir varome slaptą a- 
gitaciją prieš “Žiburėlio” 
draugijėlę. Tai grynas me
las, nes nei aš, nei visos 
pirmeivės moterįs nekeršta- 
yo ir jokios slaptos agitaci-

tai juk ir Petrauskas dzū
kas.

Aš visai nesistebiu, kad 
p. Vaitkus mato kerštus iv 
ten, kur jų visai nėra. Ir 
kur tamstai kerštai nesivai- 
dina? Vaidinasi jie kuopo-1

TEISMAN Už IŠŽAGINI
MĄ MOTERS.

Mays Landing, N. J., jau 
antru sykiu prisiekdintieji 
teisėjai (Grand Jury) nega- 

(Ii išnešti nuosprendžio teisė
jui Wigs, kuris yra apkaltin-

i 'royrume dalyvaus sekan
čių miestų aktoriai:

So. Bostono L. S. S. 60 kp. 
iktoriai los “Vienas iš mū
ši turi apsivesti”.

Uaiiibridge’iaus L. S. S. 71 
s p.—“Penktas Prisakymas”.

Brightono L.S.S. 67 kp.— 
Knarkia Paliepus”.
Stoughtono L. S. S. 86 kp. 

—“Tai Politika”.
L. T. R. Viesulą suloš

Dalyvaus garsus juokda- 
liai. Griežš Algirdo orkes-

Svetainės durys atsidarys 
12 vai. dieną. Programas 
prasidės 1-mą vai. po pietų.

Įžanga 25 ir 35 c.
Kviečiame atsilankyti.

Vųc'



(KORESPONDENCIJOS
RUMFORD, ME.

Pirmiaus vietos lietuviai 
pasikviesdavo lietuvių kuni
gą ir atiduodavo jam visų 
metų nuodėmes. Tankiau
siai kviesdavo vietos šv. Ro
ko draugystė. Bet šįmet at
važiavo iš Norwood, Mass., 
nekviestas kunigėlis ir nuo 
29 d. kovo iki 1 d. balandžio 
priiminėjo nuo žmonių visas 
nuodėmes. Pirmus du va
karu mokino žmones doros, 
bet paskutinį vakarą, kada 
jau susirinko dolerius, viso
kiais žodžiais pradėjo plūs
ti socialistus, išvadindamas 
juos šunimis ir kitokiais ku
nigiškais žodeliais. Išplū-

Smelstorius. Kalbėtojas nu
piešė karių baisenybes ir 
nurodė, kokiu būdu galima 
tą karę sustabdyti.

vienbalsiai p rimta ir bus 
pasiųsta prezidentui Wilso- 
nui.

Žmonių buvo pilna svetai
nė. Buvo ir pora deklama
cijų, kurios labai gerai at
likta. * *

8 d. balandžio buvo kon-

pinigus bažnyčios statymui 
paaukauti kuniginiu! fon
dui, kad sušelpus davatkas 
ir kunigėlius. Kurie netu
ri kuo maitintis, liepė eiti i

visiems patarimą ir prisi 
kimšęs kišenius dolerių iš 
važiavo.

NEW HAVE

tis. Iš veikalėlio publika la
bai prisijuokė. Po lošimui 
deklamavo O. Matulioniūtė, 
O. Krušinskiūtė ir F Kru- 
šinskiūtė. Vaicekauskas su
lošė monologą “Kaip aš ap
sivedžiau*. Visi aktoriai 
savo užduotis atliko gerai ir 
abelnai vakaras buvo kopui- 
kiausias ir publiką užgano

labai pagirtinas.
Prie draugystės prisirašė 

20 naujų narių. Tas jau liū- 
dyja, kad vakaras labai pa

Pereitą susirinkimą prie

jų narių. Taigi j vieną mė
nesį prisirašė 35 nauji na

raugijelės “Žiburėlio”, po vietos lie 
adovyste p. M. Petrausko, darbuotis ir

viai pradeda 
jiems sekasi. 

N. Kliubas taipgi nutarė

Galvon — velnias uodegon, i ti Suv. Valstijų istoriją, aiš- 
Kadangi vaikai lošė, tai rei- kinti pilietystčs naudingumą

Paskui sekė deklamaci- 
deklemavo Žiburėlio 

fijos nariui: nekuria 
užduotis atliko gana• savo

1 gerai. Bet tūli vai1.
; per savo išdykimą.
1 norėdami 
i dyti, all ii

HOBO

Trakimas.

Dabar turiu tamstoms pa
sakyti varde Jersey City 
lietuvių, kad męs, gavę nuo 
tamstų tokius laiškus, labai 
apgailestaujame, kad esate 
tokie silpni, per tai pataria
me pirmiaus pasimokinti ra
šybos, o paskui rašyti už- 
kvietimus. Su panašiais už- 
kvietimais galite kreiptis 
tik pas savo generolus, bet 
ne pas Jersey City lietuvių 
draugijas, nes turite atsi
minti, kad tarpe Jersey Ci
ty draugijų ir Newarko vy
čiu didelis skirtumas. •

Jersey City Sąryšio Drau
gijų sekretorius.

PITTSTON, PA. 
Uždraudė kalbėti.

9 d. balandžio buvo pra
kalbos Lietuvių Knygyno 
svetainėj. Buvo kviestas

kus, bet miesto valdžia už
draudė jam kalbėti. Tuo-

ka-; nors parašyta į laikraš-|P° 50cd 
urns iš mūsų miestelio. Nie- 3->c.; J. S. . - 
l,.o lamu sk-liniim nėra, nes Mozūraiuiūtū

. Vaškevičius, A.G.
, Kaspariū-

pagal nurodymą pasiuntė
me.

BERISSO, ARGENTINA.
26 d. vasario buvo vaka

ras “Vargdienio” draugys
tės. Sulošta drama “Pasku
tinė Banga”. Drg. J. Bal- 
tušninkas iš Buenos Aires 
pasakė prakalbą. Kadangi 
kalbėtojas kalbėjo socialis- 
tiškoj dvasioj, tai daugeliui

skaitytas atsišaukimas, kad 
B r. Vargšas randasi sun-

vakarą buvo renkamos au-

nuo karės, tai antru sykiu 
nei nerinkta. Aukų rinkimu

Žmoni’! buvo nemažai 
daugelis atkeliavo iš sveti 
mu miestu. 4 C

pe vietos lietuvi’.’ 
toki.i, kurie varu 
kad žmonės neitų 

Ajiemo” parengta

A bei na i

kurie panašiai

. Putina

ndmo buvo

'tų pamokinti, kad jie ateity; činis 
geriau elgtųsi. ! Bot

ne\vyorkiečiais. Į Stelmokai 
arpu aš noriu ; Siudoraiti

pajieško pinigu, surinktų i Abelnai vakaras t 
“Lietuvių Dienoj”. Aš, bū-A aims ir publika lik 
damas kasierium, netikėjau, įganėdinta. . Publikos 
knd imli tnvnn vint.oz liofu- v’dutiniskni.

aniineti ir mūsų vieto 
i tikima.k u r i s 1i laž-dau i

Ona.
vių iškilti koks nors nesusi
pratimas, nes apie tai sek
retorius buvo rašęs 
ty”. Išdalies gal ir 
nerangumas, bet aš 
Čiau reikalo pranešti
sus laikraščius, kur ir kam 
tie pinigai pasiųsti.

Aš tuos pinigus pasiun
čiau T. Paukščiui ir jis, pa

“Atei-1

nema-j draugystės. Nutarta su-

vius panašiai elgtis ir kovo
ti už duonos kąsni.

Šiame mieste yra didelė 
dirbtuvė R. Newman & Co. 
Fancy Leather Works”, ku
rioje dirba nemažas skait
lius ir lietuviu. Neseniai ki-

surinkta 45c.

mos progos, kaip tik lan
kysis artimesniuose mieste-.
liuese, užkviesti A. Bulotą, tam pritarė ir 
Bulotienę ir Žemaitę. Tam 

gal mūsų nurodymo, pasiun- tikslui išrinkta ir komisija.. >inoję 
tė juos sekančiu adresu: Taipgi 
“Centralnyj Litovskij Komi- kvietimas 
te Vspomožestvovanija > draugysčių dalyvauti 
biežencam, Boskov per., 29,'vaikščiojime

nio uniją. Na ir lietuviai 
ūmu laiku

usitvėrė unija.

nuo
kad tik ne-

Newarko “irašytų unijon, bet šie ne-

50 metu su
kaktuvių nuo Newarko mie
sto įsikūrimo. Užkvietimas

1916 m. Už ?
795 rubliai.

iu ta

siuntė savo komitetą pas su
perintendentą, r e i ka ta u d a - 
mi sutrumpinti darbo valan-

nios negavau, bet 
duota kvite.

N. II. L. V. Kas
S. Rud

turiu
tune sako, kad 
lygaudami tame 
j i me. gali savo \

1 tart i

; ir pakelti algas. Bosai, 
tvdami darbininku su- 

ir

lugiau, J valandas
■ui rumpint i

io iš mū

regi! juokinga: 
tuviai gali at i im u n

i pu
su miesto 
kurioje

ų suvaz
A 4„„

;o. Mę?' be jokii 
ivome 2! valand

korešpond 
įprašydama 
Mylėto, 
rinkimą 

kia su toisvbe 
lašo, būk aš, J

ns
1 as ir išbadėjir ius veidus!, ii. 

drau-; Bayonnės lietuviai' dalyvavo H o 
įsilen-1 tokioj parodoj ir jau dau- 

Laisvietis giau nenori dalyvauti. Ge- 
visokiais: riau tuos pinigu ', kuriuos

kitariu ir kitų miestų gar
niams vienytis ir kovoti

ir socializmą. Tai neteisy
bė. Aš papeikiau tik tuoj 
kurie priklauso prie S. S

ir trankydamiesi po karčia-

ant dalyvavimo jiarodoj, pa
aukautų sušelpiami nuk.en- 

o tėjusių nuo karės lietuvių, 
is tai didesnė nauda būtu. %

F <
) .i CITY,

nie-

mones.
Tolinus Laisvietis rašo, lietuviams ra

būk aš pykstu ant socialistų j rystės. Vakaro vedėjas J 
už tai, kad jie nesielgia taip, pasėlis pirmiausiai perstatė 
kaip man patinka, nes aš ei- draugijos pirmininką 
nąs į bažnyčią ir vaikščiojąs | }d(mkeievičiii kalbėti, 
keliais stacijas. Tai grynas.; m»ninkas paaiškino di 
melas. Aš esu sociali/,tas ir( jos sL()Vį ;r nusidžiaugi
liuosas nuo bažnytinių prie-1timugijai labai gerai sekasi 
tarų.

Geistina būtų, kad vietos 
pirmeiviai arba ir tūli socia- 
alistai rašytų teisingas ži
nutes, bet ne ypatiškai 
šmeižtų nepatinkamas y pa
tas. J. S.

M
Pi r

nori atsiekti su tokiais

ts net
vvčiu gabumu

pirmiausiai nurodinėjo

MONTELLO, MASS.
2 d. balandžio buvo pra

kalbos L. S. S. 17 kuopos su 
tuo tikslu, kad išnešus pro
testo rezoliuciją prieš Suv. 
Valstijų kongresą, kuris ati
dėjo M. Londono rezoliuci
ją, reikalaujančią tuojaus 

. sušaukti neutrališkų šalių 
konferenciją, kad apkalbė
jus, kaip galima būtų grei- 

. čiau sustabdyt europinę 
karę. Kalbėjo drg. J. B.

Kalbėjo gana gerai ir pub
lika užsiganėdino. Užbai
gus jam kalbėti, deklamavo 
Anelė Stančiauskiūtė, kuri 
savo užduotį atliko gerai. 
Po deklamacijos sulošta juo
kingas veikalėlis “Brangus 
Pabučiavimas”. Lošime da
lyvavo brooklyniškiai drau
gai:. V. Paukštys, Šaltienė, 
M. .Undžiuvienė ir S. Vai
cekauskas. Aktoriai savo 
užduotis atliko gerai, tik po
nia, kada tarnas sudaužė 
vazą, vieton nusistebėjimo 
ir supykimo, pradėjo juok

“Nuwark N-J- drnugiye 
swonlo kazimero mas uz- 
kwioeem tamstos swonto io- 
oo draugiyo imt apwaicoio- 
mo nuwarko imt 30:d-Moios 
sugodon J. B 313 Sofiette

vių labo? Nieko nėra nuo
stabaus, kad vieni jų važi
nėja ir prakalbas sako, o ki
ti korespondencijas rašo. 
Juk vartojant tokią rašybą 
pilnai gali netik korespon
dencijas rašyti, bet ir savo 
organą redaguoti.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
P*r mūsų banką galit* pagelbėti savo giminemc ga- 

t]ittami«ma užimtos* vietos* vokiečiai*. Mę* turim*

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

B*rHn*: todėl galim* p«r*ių*tt pinigu* 1 ta* vieta* aat *am** 
««augičlau 800 markių (apl* 525 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALOMOS PRI»- 
t J URA, TODftL TAVO PINIGAI G VA RANTUOTU

Norėdami gaut! daugiau inf©n«&HJ< kr*!pk!tl* 
tai ar rašykit* laišką pa*

HENRIKAS C. Z ARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

v

'!<•!. 4026 Grecnpoin! K. Kručas, Sav. 
RAPHAEL STUDIO 

MMISIlšh \ FOTOGRAI I.H GALERIJA 
I’nt<)'i'>afuojanie <li« na ir nakčia nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

' melagysčių atvožė. , po $..
I . r 1 C 'I •

Vargas tiems tautiečiu Ar 
kalbėtojams. Daugiau nieko 

[nežino, kaip tik plūsti nepa
tinkamus žmones, o kaip pu-

i

puikus paveiks-

j Kudirkos draugystes. ^p_ į l'asiaibkininių,
0. Madceliom\!fcdl’ūjus draugystės reikti- j 
ir K. Matulio-1 ,ils> t!”,(> jn^ta, ar negalima

, tuomet 
piemen im is i s va < liną.

Smulkiu PHILADELPHIA, PA.
tUCljo:

1= *

*"le randasi įvai- 
i draugijų. Sti- 
aioriališkai ir 
io nariais, tai 
Piliečių drau- 
raugijų konsti- 
akyta ’ platinti 

rungti prakalbas
i BINGHAMTON, N. Y.

Sumanymas tapo vien- Iš meilės”

šros” choro koncertas. Pro
gramas susidėjo iš dviveiks
mės dramos “Išgama”, dai
nų ir (deklamacijų. Dainavo 
mišrus choras, vyrų choras, 
kvartetas, trio, duetai ir so
lo. Publikos buvo neper-

VO pamaldos ir klausimas iš
pažinties bažnyčioje.

* ■
* *

Užkvietus L. S. S. kuopai, 
buvo atvykę drgg. V. And- 
riulevičius ir A. Valinčius 
iš Pittston, Pa., kurie balan
džio 9 ir 10 d. rodė iliuos-j

veninio

mkino

Kaip girdėti, tai susivie- 1 lalJs!‘lJ Pasiz? 
nyjusios draugystės pager- j ^’uienė savo i 
j.-imui svečių mano surengti p (/,nas buvo iv

prantama, atsiras ir tokių 
kurio varys jiricšingą agi ta 
ei ją, bet męs jau ermne pap- 
’■atę ir nepaison'ie toki’, 
žmoni ų.

OELWEIN, IOWA.
d. balandžio buvo susi
ima:', S. L. A. 203 kuo

i,?įi oikalus, pirmininkas 
■;l„pninė, kad susirinkusio

vikarai buvo paimi “ginti 
dainomis c no-

Stii

pamar

įsi? liesa, jos i engia masi
nius mitingus, bet nekviečia 

kurie galėtų pa
lo draugijų nau- 
•pie anšvieta anie

aisKimi : 
bingumą 
(farbrnim 
m i t i n t

mui nu!

lamacij ų

i

rkaitantiems ir nemačių

prilygtam 
paveikslų reikšmės

I. Stagut 
A mb ražu

Am m 
m on t 

' iečių

isciuo- ' 1 ‘ 1
$1.00; T. Pauliukas ir< 
valiausiais—po $2.00 
LumlUauskas, J. Paul

! ik r’ouJmskionė, A. L

MONTREAL, CANADA.. 
[2 d. kovo buvo susirinki-

pos nariu.

riiį, o kiti prisideda prie L. 
)s. Kadangi 
labai būtu| dviem na rimu

dviem kuopom kiltų visokių 
nesusipratimu, tai nutarta

darbuotis ir plėtotis 12 kuo
pai. Likusieji pinigai $7.20, 
padalinta i dvi dali: $3.60 L.

mi tetui
Tokiu būdu visi nesusi

pratimai, visi ginčai ir šnai
ravimai kurie iki šiol tarpe

tokių ypatiškumų kokie iki 
šiol buvo.

J. Ajbudauskas.
20 gavome ir

•ko monologą 
t”, iš ko nublil

buvo išėję- 
j r kalbėjo 

;a!bos visa
negirdėjo. L. S. S. 1 lam
ins choras sudainavo kelinta

nemažai ii

ni rus oras
- susirinko
; turės pel-

tuose
uore kalba visokie po-

dubleriai, kurie agituoja, 
laid už juos balsuotų laike 
rinkimų ir t. u Kodėl taip 
nnv/ima Z

Ona.

RED. ATSAKYT....
Jos

KUOp

Toleikis, Cedar Ra- 
Iowa. — Kad vyčių 
smarkiausia, tai pil-

Geistina bū 
i ir ant toliau I v. .■ panašius

nu);j 
J •

I Kilia 
i *

>iv;
' ’ I-po (

1. Jamaviče ir J. Vai- 
—po 25c.: Julija Likus

Pinigai pasiųsta I

Bostoną.

kia ištarti širdingą ačiū, ne?

sūrint. daug.
J. Staliui

9 d. balandžio buvo pra- 
Ibos “Lietuviu Tautines

Kalbėjo

Veik visą savo prakalbą pa
šventė dėl kunigijos, (arpais 
užkabindamas ir socialis
tus, bot giliai neįsileido, ma

platesniu

vei

ip tik ILooklyni 
tinas lietuviu ?

kritiku

riu* ka: tamsta be- 
imas koresponden- 
g’dmingą” taip į- 
ai, kad vieton 
t j.n;"idėjaigrūmo
jo ūma suprasti, 

i labai narsus, per

o iv

minų.

su
piemenimis nekalbėsiąs ir 
ant jokių klausimų neatsa
kinėsiąs, Taip ir neatsaki-
nėjo.

Bandė paskleisti tarpe 
vietos lietuvių neapykantą 
ant Bulotos, Bulotienės ir 
Žemaitės, būk jie labai daug

komitetas, 
ta darbui)-i

Lietuvos, d. 
dėjo veikti.

krutanti
avo uzūy- 
prisirinko

am Canton

savo žmona parojo 
t\mi gerokai ikaųš 
i-iisiiode svietišku

ruoni

Adoma su

u miir
UZSl

“Jieva”, negaudama fi-

“Adomas” po stalu”. Bet 
policmanų būta žiauresnių 
n; už dievą: vieną ištraukė 
iš po lovos, o kitą iš po sta
lo ir nugabeno į policijos 
nųovodą.

Teisme abudu užsimokėjo

- Talpinamo anksčiau 
. Atleiskite, kad ne
one sunaudoti.

J. Abudauskui, .Montreal,
ai

ma kuopa likvidavus ir pini
gai perduoti, tai dėl šventos

(alpiname, nes ji naudos ne
atneš, o lik blėdį. Talpina
me tik ta, kas paliečia kuo-'

Biedaai dūšiai,. Buenos 
res. — Tokius apgavikus 
i iau policijai perduoti, nė-

Kukuraičiui, Paterson, N. 
1.—Tamstos korespondenci
jos negalime patalpinti, nes 
i.cpasirašote savo pavardės 
ir adreso nepaduodate.
\. Norbuth, So Boston, 

Mass.—Apie vakarą patalpi

naudoti.
John Banis, ^linersville, 

■ I a. — Apie tai jau buvo mi
nėta. Priežasčių susekimoI v

'duodate faktų, o tik spėji 
I mus.

phia, Pa. — Talpiname ank
sčiau gautą. Atleiskite,kad 
negalėjome sunaudoti. v

L. Korespondentui, Wa
terbury, Conn. — Talpina-. 
me anksčiau gautą. Atleis-' 
kite, kad negalėjome sunau< 
doti.



GROMATA ORAKULUI

Mister Orakule! Gal tu 
dar nei negirdėjai, kokią 
baisią vainą turėjo N (".var

yčių arini-
.....

ko 129 korpu as \ 
jos su švento tė\ 
(ginėms).
čiai, jau tiki
mūsų nepri: 
bedieviai ir 
švento tėvo

vv
i- ..

jeigu tu būtum 
rnūsu faita su
šiūr-tink priep 
gavės. Dievo m 
luninn musu 
Pariis į pamači. 
nžkomanda\ t-i. :

puikiniu!
komandą tuoj šoKom iiinyt 
į švento Jurgio fortus. Ta 
sislėpę fortuose apsižiūrim 
kad vieni turim naujos štai 
los akuliorius (mėlynus ii

su pulkininkas, smarkus, ki

ėmę.
Dabar mūsų vyčių kt 

pusas usi > nu

Orakule,

ekspleinvt 
būtu tvirč

oau
)t.
au

nir visko 
ginusia 
nevruost 
nuo byru.

< t

Man rodo :

todėl jų stipriu 
Orakulas gerai 
jūsų apatiniuose
ia daug nuoding i 
Kuomet priešas užu 
greitai atidaryki t si 
forto duris ir aš už 
kad kaip tik p riešu
tuos gazus, tai nešk
kiau, negu anglai nuo

lopinio 
iki imi, 
užuos
smar-

TELEGRA?4OS.
(Svirplių Agentu ros).

siuntė ponui dievui ultima
tumą, kad jeigu tasai nepa
gelbės vokiečiams paimti 
Verduną iki gegužės mėne
siui, tai kaizeris nebesiųs 
daugiau vokiškų dūsių į 
dangų.

So. Boston, Mass. — Mūsų 
parapijonai tiktai dabar su
prato, kad Kemėšio laikraš
tis ‘‘Darbininkas” yra prieš
krikščioniškas. Mat, švento 
Petro ir Povylo katalikiškoj 
draugijoj kalbėjo dvi pakly
dusios avelės—Rimka ir Šal
čius. Jie kvietė ir kitas pa
klydusias aveles rašytis 
prie katalikiškos draugijos.

turėtu būt iš to didžiausia;

99 viernasiašv

os. Vienok “Darbininkas” 
et ik kad nesidžiaugia su- 
rižimu paklydusių avelių, 
ei šaukia: “Šalin su joms!

klaidini”.

mergina.

rermazai.

u v.

Alano

aiškino

negi am

gimt

kas iš jūs nore
Valstijų prezi

iro p’H’s'uui

nėra nei

ko

mano nu

itų—reikia vaikš
tai ir būt ištikima

Paskutinė kapitalisto 
mintis.

'YV‘Į “U 
i tirui. \
minimo”. Pagaliau 

llc.nti i, šiek-tiek a 
sako . avo žmonai:

gimines ir ar-

nn rs-

mano

Turkai, un
civil izaci ją” 

iškorę 500,000 
kurie turkų “civi- 

buvo priešingi.

Armėnija, 
redami įvesti 
Armėnijoj 
armėnų, 
lizacijai
Dabargi rusai, užėmę Ar
mėniją, bando įvesti savo 
“civilizaciją”, kardami vi
sus tuos, kurie tos “civiliza-

Mjssnsnori.

Temykite LIETUVIAI! 
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

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

GUSIUS i gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANĘS. Taipogi per mano BANKAS galit aiųet pinigui savo 
giminėms gubernijose, užimtoje vokiečiais ir i VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUIant 4% metami nuo šimto.

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
8TEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami 

PARDUODU farmaa, lotus ir namui. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-rai&tus ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. 1ŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČI V-

Kas nori parsitraukti save gimines ii seno krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, tat kreipiasi prie manęs, e bus užganėdintas.

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
a 15>r‘ CLINTON AVE.,Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, ‘ Borough of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

r*
Mylėtojams Mnzikop ir Dainų: y

Išsimokinimai* notų ant visokių;® 
'niitrumentų arba dainuoti be moky-i n 
tojaus; lietuviškoj kalboj vhiokioa no- į i 
to#, kokio.} tik yra sudėtos į 8 lėk-| s 

, mokytojas ima po $1 už lėkei- ;W 
8 lekcijoj.—knyga $1.60, parduo- !? 

i u už $ L h

BARONAS
i i’.s ia»UK.'<

s

Ar slinku

llllo.sll .,1.1

lineli

jums
j d.t tik u i nuo nietu ' 

nors no sveikumais

GYDYMAS DYKAI.

Ai
Ii

kalba

.i ne. lint i.

3’’ O o 
r*

Į 6 (■ciiiiis sienipų del uždengime U 
f pri. uiit ino kušlų, o rnęs liiojatisjg 

tų Kafalivf,;} ir Slukas tau nusių-m 
Sim dY)\a‘ Adiesuok. jtj

JUOZAS J. SZUKAS, į, 
(IZ.AGIKAS) E

3751 S. Halskdut. Chicago. III $

I'EISINGIA! ŠIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

y G L.
S

T
•p

nustebinta

—Noriu duot iarn 
tini Įsakymą, kad n 
uc.i oininkams algas.'

kymą, kad numuštų

iln-i

r. n

C
M .« >3.
!r

, a

Apie Lyties Dalykus
PARAŠt M. H. 5ANGM

Uramafika nnid’škos Kari
bus mokintis be mokyto
jo (apdaryta) ............ $1.00

Vaiku Draus.au arba kaip 
mokintis skaitėt i ir tm-
šyli be mokytojo

šyli be mokytojo . ..
Aritmetika mokin imu lai 

kūndų, au 
apdaryta) ..

ra-

ro- 
paveikslaia

15c

35c.

V i no, $1.60

Kas atsiųs Iškirpys šitą ap
garsinimą iš “Laisvės” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus visas

M1KOLAIMS
R. E. D., Route 2

Hudson, N. Y.

ra

Sunkus darbas.
—Ka tasai fabrikantas

dirba?
—Jisai kiekvieną rytą at

ėjęs i fabriką paklausia, ar 
nėra kas nors iš darbininku 
sužeistas. Jeigu nėra, tai 
eina pusryčių valgyti ir dau
giau tą dieną jau neateina.

—O jeigu būna kas nors 
sužeistas, tai ką tuomet da-

Irgi eina pusryčių

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užeirašyR 
pus in an a

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus Be
dančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivj”ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar

"A merikos 
nrba knygų verLietuvi

les |2.00. Taigi Tarnista už $6.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” di-n- 
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta- 
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
jienas”gausi dar vienų visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

RochMtaą N. T.

LAIDOTI VIU DIREKTORIUS, 
libalsamuoju ir laidoja numirusiai 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Kari* 

tas Vcselijome, Krikštynoms ir čiai> 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th ST.,
Brooklyn, N. Y.
Te). 21120 Greenpoint

, Telephone 7867 Mala

264 FRONT SI 
C. Brooklyn, N. Y

X 11 L /j A A i

LABAI NAI'IUNGA IK PAMOKINANTI 
KNYGA. Kaina 50c.

Reikalavimus ir pinigus rimkit Aiuo adresui
J. STROPUS, i

6 Loring St., So. Boston, Mase.

J'iiii/us gcriininiai hum money orderiu, bet 
Vnm ta* neparanku, gali Hitji't pn/toft tnarkčmuL

NAUJA KNYGA
Kokios dar nebuvo lietuviš

koje kalboje.

SVEIKATOS” 
ŠALTINIS

Tik ką išėjo iš spaudos ilius
truotu paveikslais. Tokia kny
ga turi rastis pas kiekvieną 
lietuvi!!!

<ito. greitai, nes 
Kaina tik 60r.
sin.'kile money 
adre. u:U Kilio

j. p. cnuPAS

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

Ateik pirkti vyriikų af.prėdalų, 
kaip tai ukrybėllų, marikinixj, 
kalnlorių Ir tt. Pas naanu ta- 
*»rau eeraa ir kainos žaei'M.

K. LIUTKU
131 Grand 

BROOKLYN,
(Arli E®rry

St.,
N. 

m.)
¥

t

v -------------- . ■' ----------  — "į
J GERI \USIAS DIDŽIAUSIAS į 

Ui SVARIA OSLAS SALhL 
N AS VISAME SO.

BOSTONE.
'.Ai r..dd«n yčry-

! i r i j Č X. id *■' kI •' ' f V. I 1 r<c v f

i

‘ j>, t sos ton 
d uita ii n y

Jau n.im >

m.u li' iHs i 
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Bjauriausias skausmas dantų 
nstabdomas antsvk. IšTRAU-

kas “bridže” ir “plate’’ darbas 
atliekamas 'mano < moderniška
me ofise už prieinamą kainą.

DR. J. UPJJERMAN
į BEMISTAS

408—410 So. 2nd St., 
> Brooklyn, N. Y.
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A. SHRUPSKi
Pmb mus /(alite irawti aky.- 

niansio nlnuH, puikina degtinei} 
ir Hkannu.s vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi
tikrinsite.

31 s.. 2nd Brooklyn.
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Nusipirkti Geros 
vEVERYKUS?

Jeigu taip, tai viiuo-

.L MARTINAIČIO 
čEVERIK U

iETlJVISKĄ A D
CHICAGOJE JYI

įfonnktt 
ra.

ažlaikoine kun^eriausiuM vnintUK. Su didele styri* išpildona 
«s kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimui per 

lui/ikuK aateikiam dykai.
Savin’nkas ir Provisorins

F. A. JOZAPAITIS
5661 SO. KALSTEI) STREET, CHICAGO, ILL.

Gyveninio Telephone Drover 7 781.

ČIA GALIMA i ŽSIRASYTJ

LIETUVIŠKA APTIEKA.
žinomi pr*ii«<am«. kad gavom* daugybę daiktų, rvlkaling-ų tlam 

vT-tonv.L. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
parduoti Hetuviains daug pigiau, negu kitur. Psb niUK randasi ilte- 

............. i TU RAS, labai g^ras nuo kosulio vaikams ir dide- 
ORRAPH’AS, Linitnentaa dėl reumatizmo. Bon- 

Tikra lietuviška TREJANKA, baksaa 25 ir 50c. 
reiaklingi dėl j vairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI- 

ATAUGIN1MO PLAUKŲ Ir TONU ’AS. «. 
, įvairiausio pauderio. odekolonas, perfųmoa ir 

veidų. 7) BITTER TONIC, vi ......................
— honks $1.01
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t ?, 26 ir ouc. 3. 
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Nebo Department
95 First St., Jersey City, N. J

P. Lorillard Co. Inc~ Established 1761

(’.rtTee Mill.
140 w!>> le coupons.
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Hahway Automatic 

I.,glitcr.75who!ecouponB

Ace Eight-day Alam 
Clock. 275 whole coupoot
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110#
New York City

Brooklyn, N

LAISVĖS
KALINYS

Urncžiu, 1429

Cicero

Box 761
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LIETUVIŲ DARBININKŲ 
LITERATŪROS DRAU
GUOS KUOPŲ SEKRE

TORIŲ ADRESAI:

Iždininkas K. Liutkus, 
131 Grand St

T... . ui1111 iw<w

REIKALAUJU BARZDASKUČIO 
(barbeno), patyrusio tą amatą. Dar
bas ant visados, trumpos darbo va-*

907—22nd Ąve., Melrose

Sekretorė J. Benes,
1780 St. John’s Place,

New York City.
Aukavo šie: A. Kanusis— 

$2.00; S. Sabanauskas, W. 
Damanskis, A. Vilčiusč S. 
Yomanta, P.Mingila, B.Min- 
giliene, Staniulis, A. Kau
lius, J. Daugėla, J. Kubilius, 
T. Lisajus, B. Kuračienis ir 
M. Rakauskas—po $1.00; J. 
Vareškevičius, F. Karanaus- 
kas, J. Venskaitis, M. Ge- 
damavičiūtė, K. Yamantas, 
J. Pečkis, V Rakauskienė, J. 
Grinsevičius, J. Gubista ir 
J. Mikulis—po 50c. Smul
kių $8.00.

L. D. L. D. Centro Kom 
Adresai:

Pirmininkas L. Pruseika,
183 Roebling St.,

164 N. State St., Ansonia. Cann.
Krygiaus pagelbininkas A. Yakštys,

103 Liberty St, Ansonia, Conn. 
Knygiaus raštininkas P. Labanauskas 

491 Main St., Ansonia, Conn.

2 kuopos
222 Sagamore St,

P. O. Box Iv, 
Rumford

Tik ką išėjo iš spaudos
JUSTINO TUMĖNO

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS! 

Pirmininkus A. Macaitis,
J09 Grand St., Brooklyn, N. Y 

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

Finansų raštininkas VI. Jiečių*, 
67 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Iždininką* Kazimiera* Šimkus,
SSI Lnrimar 8t, Bmnklyn, M.Y,

Šitas veikalas turi rastis kiekvieno 
inteligentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus vardas patsai už save kal
ba. KAINA 30 centų. Kreipkitės į 
“LAISVE”, 183 ROEBLING STR„ 
BROOKLYN, N. Y.

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTfi 
COLLINSVILLE, ILL.. VALDYBA:

Pirmininkas L. žvingilas,

Parsiduoda labai geras 
p amas su visais įtaisymais. 
Parsiduoda iš priežasties 
savininko nesveikatos. Kai
na labai prieinama.

MAČIULIS-MITCHELL 
409 Railroad Ave. B’klyn, 

(30—34)

Literatūros Komitetas 
. Vidikas,

229 N. 6th St.,
Philadelphia,

Kurkulis,
229 N. 6th St., 

Philadelphia,
J. Karalius,
1840 S. Halsted St.,

Chicago,

LIETUVIŲ SAVIŠELPINfi DRAU
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN

TINOJE.
Valdybos vardai ir antrašai: 

Pirmininkas Vincas Opanskas,
F. C. S. Berisso, Calle Montevideo 818 
Iždininkas Simonas Čiapas,

F. C. S. Berisso alm. “La Flor”. 
Susinešimų Sekretorius F. Makauskas 
F.C.S. Berisso, Calle Montevideo 812. 
Fin. sekretorius Antanas Pakulnis,

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

esq. Marsella alm. “El Sol”. 
Knygininkas Jonas Bagočiūnas,
F. C. S. Berisso Calle Montevideo 812 

Revizijos nar ai:
Jonas Šakalys—Calle Valparelso, 206 

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

DRAUGIJOS 
kvrio« apsirinko “Lai«v< 

tavo organu:

Kuopų 
kuopos J. 
P. O. Box

St. Bučis, 1408 So. Tark Av«.
Waukegan, III, 

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

Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 
dienj po 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų Liuosybės 
svetainėj, 801—8th St., & Sheridan 
Rd., Waukegan, HI.

Fin. raštin. W. Strumillo 
1314 So. 50th Ave., 

Iždininkas F. Lapinski,
P. O. Box 1109,

P. O. Box 1109 
Iždo globėjai 
J. Snarskis, 
Park, Ill.

Maršalka: A. Plėštis, 
675, Melrose Park, 111.

Susirinkimai atsibūna kas

Srivo aptickojo reikalaukite SovoroB Vaistų. Jeigu Jūsų aptieka jų notų, 
ri, tai užsisukykito tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Iždininkas J. Willumat,
837 Central Ave., Culiinavill®, Ill 

Organo užžiūrėtojas V. Raudoni#*,
306 Strong Av*., Collin«vill«, II!

Susirinkimai būna kiekvieno m.imae 
šio 1-mą ir 3-čią nedčldmnį, l-nr«ą va 
landą po platų, Saliai salėj,kampan 
Main ir N.M«rrl*on A-’*., Cellinavillc 
lllinoin.

Pajieškau brolio Juozo Mickevi
čiaus, Suvalkų gub. ir pavieto, MOc- 
kavos gmino, Navinikų kaimo. Se
niau gyveno Chicago, 111., bot dabar 
jau 7 metai, kaip negaunu jokios ži
nios. Jei kas apie jį žinot, malonė
kite man pranešti.

P. Mickevičius 
Sydney Mines Kepo Briton N. S. 
Box 179, Canada.

Parsiduoda pigiai.
Parsiduoda labai pigiai 

saliūno biznis su visais įtai
symais. Kaip šitas biznis 
uždėtas jau 25 metai. Na
mas su įtaisymais parsi
duoda iš priežasties senat
vės. Lietuviais apgyventa 
vieta.

JOHN SCHEIBER
66 Lafayette St.,

Paterson, N. J.
(30—37).

Pajieškau pusseserės Onos Joku 
bauskiūtės, po vyru Arlauskiūtės,Su
valkų gub., Vilkaviškio pav., Karkli
ni. gmino, Skardupių kaimo. Kas ži 
nete, malonėkite pranešti.

J. Elinskas
331 E. Lloyd St., Shenandoah, l’a

So. Brooklyn, N. Y.—Au
kavo šie: M. W. Shedlow— 
$5.00; A. Maliauskas—$3.00; 
J. Bulotas—$2.00; M. Lisau
skas, K. Izerolis, M. Viršelis, 
V. Januška, F. Baranaus
kas, R. Navickas, A. Avižo
nis, A. Ragažinskas, J. Vait- 
kauskas, V. Baranauskas, ir 
R. Tatulytė—po $1.00; J. 
Petrauskas, K.Latukienė, A. 
Metkienė, V. Kazlauskienė, 
M. Petrauskiūtė, Metkienė, 
J. Baranauskienė, J.Galedis, 
D. Karanauskas, F. Kavie- 
i.as, J. Jureviče, J. Zinis, V. 
Kazlauskas, A. Zdanevičie-

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
832—29th St., Brooklyn, N. Y. 

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

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

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

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

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius 
. 229 Bedford Ave , Brooklyn, N. Y.

V? Kampų a North 4 tos f atvės.

Pajiešaku brolių Miko ir Jono Krei 
pavietų Suvalkų gub., Kalvarijų; 
virto, L’ubavo gmino, Riekatij 
nio. 11 metų Amerikoj. Kas 
malonėkite "pranešti.

J. Kreipavičia
onia

Mr. Clemens Tladuoha, 324 Palmer ot., Detroit, Mich., var
tojo Sovcros Vaistų Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
inkstais, ir Alai ką jisai paraše mums: “;\4 sirgau daugisUB 
negu pusantrų nu tu. Paskui aš sužinojau apie šį vaistų ir li
kau išgydytus. Todėl až galiu patarti jį kiekvienam, kuris 
Bergą nuo inkstų."

domaiciūte—po 50c. Smul
kių $15.00. Sykiu $44.00.

Pinigai perduoti p., J.Mar
tinaičiui vietiniam L. Š. F. 
kasieriui.

V. A. Zaperiackas
F i n. Sek r

PARSIDUODA
Parsiduoda 

iznis

trečią 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

Globojai:
Biga,

1021 Elm fit., 
Meškauskas,

1222 Pine St.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENI'RO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI. 

Centro Valdyba: 
Pirmininkas J. Skirmontas, 

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

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

183 Roebling St., Brooklyn,
Kuopų Sekretorių adreaah

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

Kuopos Brooklyn*—V. Vitkevičla,
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y

PAJIEŠKAU KAMBARIO, 
pas Wilmington, Del., lietuvius, 
dėl Wilmingtono lietuviai, kuri 
rit ant išrandavojimo kambarį i 
blogoj vietoj, malonėkite greitai 
pranešti. Adresas:

W. Laskevich 
Carney’s Point P. O.

Penns Grove,

Sixth St., 
Charleroi, Pa.

Rwtdsdale St., 
S. Pittsburgh, Pa.

Markūnai, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, Pa.

sekretorių adresai:
I. Alexis,
844 North Diamond Sta. 

Pittsburgh, Pa.
P. Francikevičius, 

Esplein, 
Pittsburgh, Pa.

3 kuopos, J. Galgir.as, P. O. Box 
118, Laupurex, Pa.
4 kuopos 1g. Rasinskls,

205 Soho St.,, Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, J. Kvetkauskas, P. O.

Box 292, Cuddy, Pa.
7 kuopos, S. Kirmius,

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.
8 kuopos, A. Palučis, 2123 Wrights

St., S. S. Pittsburgh, Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas,

Box 283, Arnold, Pa.
10 kuopos V. S. Rinkas, 713 Me 

Kean Ave., Donora, Pa.

•nį ntk'dj tits gydančių 
ri4 kvortų cysto spiruto 
ba išvirti čy'tam- v - 
i gerti po posę stiklei.o

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

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

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

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

Philadelpria, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. Česna, 56 Mar
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 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, III., kuris yar po kaucija 
$1,000.00, o jis įrašęs j knygas pasiųs 
iždininkui.
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir moli* 
tą nei pamislyti nenorėsit*. Turė- 
vių draugijos ir šiaip visi rengėjai 
korto* yra išduodamo* kas trj* mina-

l’irm. pagelbininkas P. Papeika 
124 So. Chestnut St., Col'insvill 
Nutarimų rasi įninka.■ 1’. Kuoso'

Easton, Pa 
Maršalka Juz. Tarvidaitė,

1019 Elm St., Easton, Pa 
fiaalrinklmal būna kas pirm* p*t- 

nyeią kiekvieno mėnesio anglų soc 
ruime, 439 Northampton St., Easton 
Penn’a.

Pajieškau brolio Jono Marcinkevi
čiaus, taipgi ir St. Zulono, Kauno 
gub., Aleksandrovsko pavieto, 
gyvena Chicago, III., K a žinot, 

lonėkite man pranešti.
Nastazija Marcinkevičiūtė 

State Ilosp'tal, Norristown

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU- 
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUN

GOS VIEŠŲ REIKALŲ 
KOMITETAS:

J. Neviackas, pirmininkas,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

F. Deveikis, sekretorius,
283 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y

W. Vikertas, iždininkas,
110 Ainslie St., Brooklyn, N. Y

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

V. Kazlauskas,
268—40th St.,

K Liutkus,
131 Grand St.

V. A. Zaperiackas,
183 Roebling St.

K. Kreivėnas,
550 W. 62St.

J. Simaitis,
174 Broadway,

Draugijų Sąjungos rekomenduoja
mas tlumočius:

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

LAISVES SŪNŲ DRAUGYSTE. 
MĄHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis,

812 E. Centra St 
Pirmininko pagelbininkas P. Ysoda,

815 E. Centra 8t 
Protokolų raštintn. A. Ramauckas, 

1025 E. Pina 8t 
Finansų rašttn. P. Vetčtulis,

1227 E. Pina ?t 
Iždo trustissi: A. Račkauskas, 30 

Tenth St., J. Baubus, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave.,-W. Simniški*, 1227 K

Mahanoy Ava.,
Maršalka W. Svintickas,

515 W. Pinte «t 
Susirinkimai atsibūns paskut in j pa- 

nedėlj kiekvieno mėnesio 7 vai. va
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N 
Main St., Mahanov City. Pa

NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš 
i dienai, metas po metai 
gydymą sergančių žmonių. 

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

pas gerai 
specialistą 
LANDES 
patars, ką

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskas,
P. O. Box 749, Melrose Park, Ill

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melrose Park, Ill

Protokolų raštin. Alek. Morkus,
Park, Ill

Box 600

LIETUVOS SUNŲ IR DŪK l’ERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Vaidybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastis,
! h?;!) So. Shi-tidan Rd., Waukegan,(11. 
firm pagelbininkas M. Amnraziūns*,

1421 Lincoln St., Waukegan, ill. 
Protokolų Sekretorius St. Dcikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, II).
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

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

iti6-—loth St., North Chicago, III.
Kasos Globėjai: M. Rekis,
1329 N. Jackson St., North Chicago,

f.iu»wr
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25,000 KATALIOGU DYKAI!
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65 CENTAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. partinę markę, * >»• 
tesi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių poriasių ARMONTMQ 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių Ml’ZIKALIšKŲ 1N8TBO- 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi llotuvl*- 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktai*. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydU* 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavor* y** 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavoms. Azotams parduodu pigi**, 
škaplieriai 60 c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodame 60%.

WC 117 • 1 !• 11-2 GRAND ST.,. □. Waidelis, BROOKLYN, n. y.

MelroseAR 
Melrose Park, Ill. 

W. Janėnas Box 675 ir 
Melrose

842į W. Lombard St., 
Baltimore, Md.

26 kp. A. Metelionis,
500 So. Clinton St., 

Collinsville, Ill.
27 kp. M. B. Vasiliauskas,

14 Huldoh St., 
Providence, R. I.

28 kp. J. Tilikauskas,
699 No. Riverside St., 

Waterbury, Conn.
29 kp. D. Jusius,

406 Wall St., 
Rockford, Ill

30 kp. ? Paterson, N.J
31 kp. K. Vilianiškis,

P. O. Box 36, 
Lewiston, Me

32 kp. W. B. Ambat,
515 East St.,

New Haven, Conn
S3 kp. J. Sleakas, 

45—13th St.,
S. S. Pittsburgh, Pa

f T ’•''I • j ~<»«> jiaprniitiii eina erota an inlcHtij lieornia,'r ki,d rvilynto. SEVEKO8
GYVYBfiS BALZAMAS (Sovorft’H Balaam 

ot TJfn) dažnai yra pasirodęs pagolbingu padėjėju Bovoros Vaistui Inkstams 
Ir Kepenhiia.

Kaina Snvoroa Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 contij Ir $1.00. 
Kaina Severus Gyvybės Balzamo: 75 centai,

DrutgyniGHti, Kropowa Ir Kll*b**i*l 
išdirbu viisoki**

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKU1 
ŽENKLELIUS

ViBvkvtaa pikn.ksm*, i*rm**lmn
U. I'ar*u visokiua Medaliu* Ir vi- 

anO’i>*ud»a draugystias* 
kiu>kvkn« piraika.lttvim* >»4- 
a..mpa'Jun.

A. STRUJ AS
Novelty Manufacturer

1 Z Ferry St., D«pt. L t-fev'vrk, J*.!.

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

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas Mar. Urba,

1113 Ferry St., Easton, P». 
Pirmininko pagelb. B. Davidonla ,

1820 Fairow Ave., Easton, P*- 
Protokolų Rašt. ir organo užžiūrėto- 
j»t. Alex Vyturiu,

139 So. Bank St
Finansų Raštininkai B’.

139 So. Bank fit.,
Kasierius F. Malkaltia,

668 Northampton St., 
Kasos

Alex

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

.113 Liberty St., Ansonia, Conn 
Vice-pinnininkas J. Mockaitls,

P. O. Box 128, Ansonia, Conn 
Nutarimų raštin. S. Tiškevičiun,

P. O. 176, Annonia. C*nn
Finansų raštininkas P. Ragelšia,

161 N. Main St, Ansonia,
Iždininką* J. Valaiti*,

11 Oak St., An**nla,
Knygių O« Radiuieitlti,

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

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

Box 4.35, Steger, 111.
Protok. raštininkas J. Dambrauskas, 

364 L. Box, Steger, Ill. 
Iždo raštininkas A. Salasevičia,

Box 141, Steger, III.
Iždininkas (kasierius) T. šnekutis, 

Box 482, Steger, 111. 
Knygyno raštininkas I*'. Striške,

Box 566, Steger, III.
Knygyno i’dininkas J. Damidavičia, 

Box 407, Steger, Ill.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedčlioj, P. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU 
G Y ST ĖS, ROCKFORD, ILL., 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas A. Petronis, 

719 Lincoln 
Vlc*-Prezidenta» B. Čepaitė, 

1118 So. Winnebagi 
Protokolų raštininkas O. Užbaliūt^, 

622 Hulin 8t.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas, 

1516—14th ‘
Iždininkas 8. Buzinskis, 

719 Lincoln 
Iždo Globėjai: M. Goruliūtė,

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

316 Wall St.
Organ* prižiūrėtojas A. Kelly, 

607 Montagu* Ut.

SALIUNAS 
(liūnas geroj 

gerai išdirbtas. Kas 
kreipkitės del platesniu

Ar Jums Skalda Nugara?
Tai jieškoltite priežasties, ^kr.adi'jimas pah būti hi 
les dėlei inkstų netvarkos, ir lodei imkite

Diena ] 
užsiimu 
Persistatykite 
džiau, 
Jeigu 
tojnnt 
nuolat 
laukdainaa, kreipkis 
prantantį daktarą ir 

DR. LEONARD
Jis jums be pinigų 

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per *20 metą 
visokias ligas su didžiausiomis pa- 
fickniėmis. kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių. jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų li?ų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekviena* 
daktaras turi lokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangų*. Chemiškas išty
rinėjimas šlapumo. Nentidėliokite 
ant rytojau*, bet tuoja* ateikite p«* 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryt* iki 8 

vai. vakar*, šventadieniai* na* lt 
vai. ryt* iki 4 po pietų.
141 >. »rd St. (Lexiagt*a Ir Irt Av

1 kp. J. Valatka,
183 Roebling St.,

Brooklyn, N. Y.
R. M. Mizara, 
Broadway,

So. Boston, Mass.
M. M. Purvenas,

P. O. Box 181
E. Arlington, Vt.

? Maspeth, N. Y.
5. J. Janušonis,

65 Holland St., 
Newark, N. J.

6. J. Vireliūnas,
81 Vine St., 

Montello, Mass.
7 kp. M. Lekešiene,

1720 E. Matheny Ave., 
Springfield, Ill.

8 kp. J. Zibavičia,
42 School St.,

C ambridge, Mass.
9. J. Pakarklis,

23 Dean St., 
Norwood, Mass.

10 kp. J. Pocius,
2370 Margaret St., 

Philadelphia, Pa.
.11 kp. J. Repšys,

149 Millbury St.,
•_ Worcester, Mass.

12 kp. J. Vaškevičius,
183 N. Main St., 

Pittston, Pa.
13 kp. V. Stankus,

25 So. 14th St., 
Easton, Pa.

14 kp. J. Ramanauskas,
249 So. 4th St., 

Minersville, Pa.
15 kp. M. Žolynas,

295 Walnut St., 
Newark, N. J.

16 kp. J. Gribas,
369 Newark St., 

Hoboken, N. J.
17 kp. K. Motuzą,

28 So. Emerick St.,
Shenandoah, Pa.

18 kp. J. Butkevič,
8543 Ginins Ct.

So. Englewood, 
Chicago, Ill.

19 kp. A. Meldažis,
1840 So. Halsted St.,

Chicago, Ill
20 kp. J. M. Buchinskas,

5 Murphy Ave., 
Binghamton, N. Y

21 kp. J. Zaveckas,
P. O. Box 609 ,

Westville, Ill
22 kp. J. čečeta,

1529 E. 33 rd St.,
Cleveland, Ohio

Seven’s Kidney and Liver
UH* J (Sev('ros Vaisią Tiikslams ir Kepe-

iji'iis) kad pasiekus kelio j sveikatų.
MkVaIIIVuA j Ligą nurodo inkstu arba pūslės už-

" degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš
to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kjlantis dėlei keblumų inkstuose, gelt
ligė ii' suvilgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus. >

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

RIŲ ADRESAI:
Ccntr* Pirmininką* J. M.Maskellun** 

2025 Colwell St.,
Pittsburgh, Pa.

Pirmininko pagelbininkas J. A. Ruka* 
8015 Stayton St.,

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

Turtų Kontrolė* Komisija:
M. Urlaki*,

118

Yonker, N. Y. — F. Navi
kas—$2.00; V. Natkevičius 
—$1.50; B. Kvaraciejus — 
$1.50; O. Navikiene—$1.25; 
K. Dudavičius, J. Jodeikis, 
R. Kašaliauskas, B. Kačkus, 
M. Plepeikiūtč, J. Malkevi
čius, V. Petutis, J. Rudvalis, 
A. Andruškaitis, T. Krali- 
kauskienū, A. Vilkonis, D. 
Dudavičiūtė, P. Zajankaus- 
kas, M. Mackela, A. Saudis, 
A. Marma, J. Vosylius — 
po 1 dol.; P. Rapšis, J. Kau- 
iakis, S. Zupka, J. Mitkus,
K. Ignatavičius, K. Kaupe
lis, J. Tavoras, J. Zdanavi
čius, J. Ambrasiūtč, O. Kau
pei iene, O. Vosylienč, A. Mi
sevičius, A. Tomeliūtč, A. 
Vasikoniūtč, K. Kraučeliūtč, 
M. Rudaičiūtė, P. 
A. Adžgauskiūtč, 
lauskiūtč, J. Juška 
niene, J. Kubilius,
L. Pruseika, — po

Viso surinkta $40.00

Gydo v skiiv.o i., a* nt-mali’n.'},
gumba, dispepsiją, išput. ną, liemenį, 
diegime Šcnuesc. krutinėję ir m.gvicje, 
patrūkimą, sunkumą put kruti.lės ir 
visokias kitas sk.tvio litas. Geriausiai 

patai

MA



VIETINES ŽINIOS.
>>■<■1 sw>

PRANEŠIMAS.
“Laisvęs” redakcijoj gali

ma nusipirkti vietos “Ame
rican Express (’o. Money 
Orders” ta pačia kaina, kaip 
kad ir “Post Office Money 
Orders”. Kurie nenorite ei
ti į pačtą, galite ateiti į 
“Laisvės” redakciją ir tą pa
tį atlikti, kaip ir pačtoj.

A. Marius pargrįžo namo.
Šiomis dienomis parvyko 

Brooklynan p. A. Martus, 
žinomas biznierius. Jisai 
sugrįžo iš Rusijos, kur prieš 
kelis metus buvo išvažia
vęs.

A. Martus perkentė daug 
vargo, nes matė visas karės 
baisenybes. Jam teko bėgti 
iš Lietuvos Rusijos gilumon 
sykiu su tūkstančiais žmo
nių. Martus tvirtina, kad 
Lietuvos gyvenimas prieš 
karę buvo neblogiausias,bet 
karei prasidėjus viskas pai
ro. Dabar Rusijoj viešpa
tauja betvarkės. A. Martus 
labai blogai atsiliepia apie 
Lietuvos inteligentus, kurio 
iš augšto žiūri į paprastus 
žmones. A. Mortos kriti
kuoja ir M. Yčo draugiją, 
šelpiančią pabėgėlius.

Nariai Lietuviu Darbinin
kų Literatūros Draugijos, 
pirmos kuopos, malonėkite 
pribūti į mitingą, kuris at
sibus ši utarninką “Laisvo
je”, 8 vai. vakare.

Būtinai atsiveskit naujų 
r ariu.

Naujas lietuvių kliubas. 
“The Brooklyn Eagle” pra
neša iš Albany, jog Central 
Brooklyne įkorporuotas 
naujas lietuvių kliubas, ku
rio įsteigėjais yra Antanas 
Milleris, Juozas Stankus ir 
Jonas šlikas.

Reikalauja nuo miesto 2} 
dolerių.

William Armory, buvęs 
sekretorius gelžkelio kom
panijos, apskundė Now Yor- j 
ko miesto valdybą ant 2į ; 
milionu doleriu. Jis nuro-! 

.(linėja, kad 1892 metais, ka-į 

.da miestas atidavė kontrak-l 
j toriams kasti subway, jis! 
buvo netiesotu būdu iš-i 

,brauktas iš kontrakto riti- 
kandidatų skaičiaus, norin- 
č’ų gauti darbą ir per tai 
miesto valdyba padarius 
jam 2į mil dolerių nuostolių.

RADO “BOMBĄ”.
New Yorke policistas Jo

seph Murray, atėjęs į poli
cijos nuovadą, pamatė dė
žutę ir labai nusigando, ma
nydamas, kad tai bomba. 
Tuojaus atsinešė viedrą 
vandens ir su didžiausiu at
sargumu įdėjo dėžutę į van
denį. Baskui paaiškėjo,kad 
tai buvo paprastas laikro-l
dis.

dekh^ciame “Laisvės” nu
mery tilps pavardės aukau
tojų Lietuvos šelpimo Fon
dui per svečių prakalbas 
New Plaza Hall ir per L. Š. 
F. koncertą McCaddin Hali. 
Atsiprašom, kad taip ilgai 
užtrukom su pavardžių pa
garsinimu. Vis tai įvyko 
dėl vietos stokos.

New Yorko subway darbi
ninkų streikas dar vis tebe
sitęsia. Buvo pradėta vesti 
tarybos, bet be jokių pasek
mių. Darbdaviai buvo pra
nešę, kad į vietą streikuo
jančių darbininkų pastatys 
kitus—streiklaužius, vienok 
dar neišpildė, matomai ne
gauna streiklaužių, kad 
pradėjus dirbti. Darbinin
kai laikosi vienybėj.

Areštuoja vokiečių suokal
bininkus.

Pastaromis dienomis poli
cija suareštavo 8 vokiečius, 
kuriuos kaltina, kaipo suo
kalbininkus naikinimui pre
kiniu laivų, vežančių ka- 
riaujančiom šalim ammuni- 
ciją. Visi suareštuotieji vo
kiečiai čia užėmė gana žy
mias vietas. Dabar policija 
įieško daktaro W. Šile, kuris 
pastaromis dienomis pasi
slėpė.

Eina gandas, kad bus ir 
daugiau areštuojama žymių 
vokiečių.

Policija muša strcikicrius.
New Yorke ant Grand 

Central buvo susirėmimas 
streikierių su streiklaužiais. 
Streiklaužiam į pagclbą pri
buvo policija ir 12 streikie
rių labai sumušė.

. Policija išvaikė mitingą. .
Šiomis dienomis ant So. 

3rd ir kampas Havemeyer 
gatvių buvo mitingas lygos 
jaunųjų socialistų Pribu
vus policija išvaikė susirin
kusius.

gražioj vietoj ir su visais 
įtaisymais. Kreipkitės pas 

K. SIDABRĄ
.430 Shepherd Ave., 

Brooklyn, N. Y.
(28—44)

Sąnioniuga gaspadIne 
visada turi savo ti.uuuosc biuvliiiką

D-io Richtei’hj

PAIN-ĖXPELIER
Neabejojant is būdas įtrii’iir.ui nuo 
skaudėjimo Reninai iziiv», perusal 

dinio, išsinarinimu ir tl.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliuku* aptlf-kowe nrbu

stačiai nuo
p. ad. kiču i i.u & co.

74-80 Waalilngton SU-ct.___New York. N. Y.

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTĘ
BENAS

šiuomi pranešam visoms draugi 
joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYN!) LIETUVIŲ MU 

'ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra 
į žiausj beną ir orkestrų už prieina 
I minusią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir del šiaij. 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu 
vių draugijos ir šaip visi rengėja 
įvairių pasilinksminimų, kuriems Iii 
reikalingi muzikantai, visuomet rna 
(orėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73(«rand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, reng 
damos įvairius pasilinksminimui, 
ramdys L. U. Muzikantus, todėl at

PIRMA SUBATA PO 
VELYKŲ.

29 Balandžio (April), 1916 
m. atsibus balius Lietuviui 
Gimnastikos Kliubo svetai
nėj Palace Hall, 89—93 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga perai su padėjimu 
drapanų 50c., pavieniui vy- j 
rui taipgi 50c., merginoms 
25c., todėl, kad Kliubas nori, 
kad vaikinai vestųsi mergi
nas ir tuomi padailintų ba
lių. 'taipgi kviečiame atsi
lankyti kiekvieną iš visų a- 
pielinkių. Svetainė bus pa
puošta kuonopuikiausiai ir 
Kiekvienas bus užganėdin
tas. Merginos bus apdova
notos gėlėmis. Tvarka už
tikrinta. Muzika kuogeriau- 
sia. Kiekvienas galės links-

i kieipiame alydą, kad nuo muzikante 
j reikalautumėt L. M. Unijos kortų 
j kurias įsteigė L. M. U. kiekvienai) 
'savo pilnam nariui. Kurie muzikan 
j ta: neturi viršmintos kortos--tie rnu 
| zikantai ne unijistai. Viršminėtoi 
' kortos yra išdudamos kas trįs mena 
Ibiai naujos, todėl samdytojai malon? 
j kite pažiūrėti, kad kortos būtų tel 
I s in gos. Męs tą padarėm todėl, kai 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų 

[kurie nepriklauso prie Liet. Muzikui 
tų Unijos, bet pasivadina imijistah 
ix grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktiko 
bei repeticijos būna kiekvieną srr* 
dos vakarą po N73 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

I GERIAUSIOS FARMOS.

Fa r m os
Pirkite pas mus farinas didžiau 

šioje Lietuvių Partnerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męn 
esam seniausi ir didžiausi farmų par

davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiaus u būdu, išduo
dant pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš

imti pasišokt. Atsilankykite 
visi, nes tokių parengimų 
retai atsitinka.

L. G. K. Komitetas. 
Ruimai 375 So. 1st St.

REIKALINGAS geras fo
to g ra f istas, kuris moka at
sakančiai visą darbą. Sa
vaitine alga nuo $15.00 iki 
$20.00. Atsišaukite kuo- 
greičiausiai.

F. TRAKIMAS 
247 Avė. E., Bayonne, N. J.

GERAS KAMBARYS 
dėl dviejų gerų vyrų, negir- 
tuoklių, gražioj vietoj prieš 
pat knygyną. Kam reikalin
ga vieta gyvenimui, tegul 
kreipiasi šiuo adresu:

M. THOMAS
78 Devoe St., B’Klyn, N. Y. 

(31—34)

DIDELE PROGA.
Parsiduoda 2 namai labai 

pigiai ant dviejų familijų 
po 11 ruimų. Vienas mūri
nis, kitas medinis. Abudu

dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su judžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žeme 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu ge
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite niurna 
dėkingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi 
gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apielinkčje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko
lonijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Tūse- 
site ant farmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdekite už 4c. 
štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE. MICHIGAN.

KLAUSYK. KĄ MOTERS 
SAKO APIE MUS!

Užsimoka kiekvienam lietu
viui pirkti forničius pas MA- 
LIAUSKĄ ir VIDŽIŪNĄ, nes 
negiriant, pas juodu, tai gali
ma gauti gerus forničius ir pi
giai.

Taipgi jie duoda ir ant leng
vų išmokesčių—po $1.00 į sa
vaitę. Jsitėmyk gerai adresus 
abiejų Storų.

BROOK L YNO IR APIELINKfiS 
ATYDAI.

Lietuviškas Kontraktorin*.
Padaromo visokį darbą prta naujų 

namų statymo ir senų pataisymo, ii 
piastavojam, išcementuojam ir tt. Ju
dant reikalui, kreipkitės patai

P. GRAŽYS
99 Ho. 2nd Ht., Brooklyn, N

•taip raugalan. 
bet sako, kad 
rkanlauslas. O 
man rodos, 

kaip draugai kalba, tai nereikia gir
tis. Žinoma, vieta atsakanti del pa 
kelevirigų. Kambariai su visais pa 
rankamais. Prašau kreiptis į tą vie- 
cą, o būsit užganėdinti.

Vienatinė mokykla amalą, ir»- į 
fvrių lenkiškoj kulboj. Rude
ni vimdą yra re!kl*»uj*iwft 
daug šoferių, todėl kam btltl 
ha darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 Iki $39.00 kalt 
šoferiu. Šita mokykla Išmokina 
tikru šoferiu per keturias n*dė- 
llas. Galima mokintin dienu- 

Ir vakarais. Gvarantseja 
vi e, jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $J6.00. 
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBIL 8
ENGINEERS

i? 147 S. 49th St., New Y»rk,bi.Y.

ČEVERYKŲ KRAUTUVĖ.

Gerbiami viengenčiai! Su šiuomi 
pranešamo, jog aš užlaikau įvairių 
čcverykų vy rams ir mot erinis, kaip 
dideliems, taip mažiems, naujausios 
mados. Galima pasirinkt pagal savo 
norą. Kaina žema. Kiekvienas pas 
mus pirkęs čeverykus nesigailės, nes 
tavoms gvarantuotas.

YUSKER & CO.
79 Hudson Avenue, Brooklyn, N. Y.

AUTOMATIŠKA
$1.00 už 75c.

Visiems naudinga yla, 
vertės $ 1.00 už 75c., kuri 
siuva kaip mašina. Gali
ma siūti viską, kas tik 
papuola į rankas: plėškes, 
čeverykus, čeverykains 
guminius padus, maišus iš 
storiausių audimų, karpe- 
tus, arkliams gunes ir t. t.

Galite siųst ir stam- 
poms.

Yra su adatomis, siūlai 
ir vaškas su prisiuntimu 
75 centai.

LEONARD NOVELTY CO.
206 Sta. C, Worcester, Mass.

Tel. Greenpoint 1907.

DENTISTAS
Viii mano darbu užganėdinti. 

Darkai gvarantaota*.

Uždėjimą* kepuraitė* 22 k. ... |i.tl 
Užplumbavimaa 50c ir augščlaa 
Išvalymas ....................................... R8c
Užplumbavimaa aukoti ........... |1.®4

Skaudantį dantį duok tuojau* iš
traukt. Ištrauktam b* jokio *kaa* 
mo,

DR. A. FRIEDMAN
21T ROEBLING STM BROOKLYN 

kampa* So. 2’d St.
229 E. 7th St., NEW YORK CITY
Ofisai atdara* visada.

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

mės ir ūkių, kuris rūpinasi 
savo tautiečių gerove ir pi
giau galima pirkti, negu 
nuo ko kito. Duodu
visokias rodąs, patarimus 
ir prisiunčiu didelį katalogą 
farmų dykai.

M. WALENCIUS
P. O. Box 4, 
Scottville, Michigan.

j(OHN KULBOK CAFE
žinoma, kad 
risi biznieriai 
k aviu hiznj gi
ria. Cigaras, 
nors kaip ko
pūsto lapas, 
bet gardžiai 
kvepia. NebiK 
kokis gėrimas.

JOHN KULBOK Locnininka*
?91 Wythe Ave., Corn. So. 1st St.

■ BROOKLYN, N. Y.
279 Greenpoint

pn iwe—if et—wieniirnernne ■:■***■< if* ttiini* *i m— mu—*.'

NEWARK!) j
AKUŠERKA J 

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 9 
kušerkų mokyklą Peterburge ir t 
Dipliomuota New Jersey valsti- E 
joj. 3'uri puikias pasekmes | 
praktikoje prie gimdymo, taip- R 
gi gerai apsipažinus su simpto- S ' 
inais visų moteriškų ligų ir rei- j 
kalni esant, galite gauti patar- | 
navinią.

O. STROLIE1NĖ.
Jauniškaite

319 Walnut St.,NEWAR, N J.
z 3052 ,, . ,

Telefonas 4085 Market

Pir mas Lietu v 
RESTORANTY8.

Pagamina K*ru.u<iiui. uetuvišku* 
valgius. Pleikiu galim* gauti po 15c, 
20c ir 25c.

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

BROOKLYN, N. Y.
■ Reikalingos merginos.

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

William Holland
145 Roebling St., Brooklyn 

Įėjimas iš jardo.

DAINOS
Mišriem* kvartetam* arba cho

ram*, III sąsiuviny*. ‘
Knygutė 2#e. .

Telpa šio* dairos: 1) Gaudo- 1 
amus; 2) Darbininkų Maraolio- { 
te; 8) Suktinis; 4) Kad dievu- v 
lial duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 
ugnį. Choram* atiduodama S® 
knygų až $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA !
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
S95 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

RUIMAI ANT RANDOS.
Išsirandavoja geri keturi ir trį* 

kambariai, kurių randa $7.00, $8.00 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis na
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti sakaunė*, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

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

Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Greenpoint.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D,
Specialistas Moteriškų Ligų 

814 E. 50th St........  New York, N. Y.
OFISO VALANDOS:

Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. po 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomis paga1 sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

DR. J. LIPMAN
814 N. 50th St., NEW YORK, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

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

Užplombnvinias 50c ir augščiau.
Išvalymas ....................................... 50c.
Užplombavimas auksu ............... $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

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

l-mos gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Geru patai
symu!

Tvlephon* 2884 Gre.anpolnt 
pgtikiansia Hetavlawis vlct*
PETRĄ DRAUGELĮ.

Skana* aioj 
gardi ariolkx, 
ėllur, visokia 
vynas, kvepen- 
‘i cigarai ir

įjpnikųe užkars- 
M|4žlal. 8*14 dėl Įj 
$ Mitingų. N*- 
«pamirškit *!•» J 

afpakančie>a J 
vieton,o btuT* ji 
ažgsnėdlnti. :į 
Palei Wytar h

t ««■/' WWV

T» lephonc 595 Greenpoint.

Daktaras J. Misevičia

3 Grand St., Brooklyn

Pranešimas Lietuviams!
Mylimas Drauge! Gal tamista ži

nai, kas nori pirkti farr>a, tai pra
šau paduokit jam šitą apgarsinimą, 
už ką būsiu tamistai dėkingas. Aš 
nesu agentas, alc tik noriui parduo
ti savo farmą, o agentui nenoriu par
duoti, ba jis reikalauja $100.00 už 
pardavimą. Aš manau, kad kožnas 
žmogus gali pats nusipirkti be agen
te-, o nusipirks, kaip matote, daug 
pigiau.

Broliai 'Darbininkai! Niekad ne
pirkite farmą per agentus, kad jūs 
galite nusipirkti nuo savininko, kanv 
teji farma priklauso, o sučėdysit 
daug sunkiai uždirbtų pinigų. Gana, 
broliai, mus išnaudoja kapitalistai, 
tai nesiduokim išnaudoti nors agen- 
tamą. Aš turiu 40 akerių žemės; 25 
akeriai išklynytos, 8 akeriai jau me
džiai nukirsti, 7 akeriai girios dėl 
malkų. Žemė gera: molis ir juodže
mis; visa aptverta; trobos visos ge
ros: yra kluonas ir tvartas, o stuba 
dar nauja. Tik viena mailė nuo mies
to Fountain, Mich. Marketas yra 
geras. Parduodu tik už $1,750.00. 
Reikia įmokėti iš sykio $850.00, o li
kusius ant 5 metų arba ir daugiau. 
Aš išduodu gvarantuotą ditą ir ap- 
straiką. Kas pirks, tai ir kelionės 
lėšas sugrąžinsiu. Jeigu tamistai ši
tas apgarsinimas nereikalingas, tai 
meldžiu perduokit savo draugui. Aš 
perduodu kuopigiausiai, ba aš noriu 
išvažiuoti į vakarines valstijas.

Dėl platesnių žinių rašykit žemiau 
padėtu adresu. Lauksiu greito atsa
kymo.

Pasilieka viso gero velijantis
A. ADOMAVIČIUS, 

Fountain, Mich.

(<

SUECU \l.ISTAS ŠIRDIES IR
PLAUČIŲ 

Vą'andos:
LIGŲ.

Nuo 8—10 ryte
Nuo 12—2 po piet 
Nuo 6—8 vakare
270 BERRY' ST., BROKLYN, N. Y.

LIETUVIŠKA

žemiau | ta minė tas gyduoles galima
nuturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ....................... $1.00
I- raujo Valytojas .......................... 1.00
Vidurių Reguliatorius........ .. 50c.
'1 rojanka .............. 25c., 50c. ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

PERSKAITYK!

knygų už 50c. 
dar prisius už “

Kiekviena* naa> 
as skaitytoj**, 

kuris užsirak 
pas mane “Lai* 
vę” ant metų i» 
užsimokės $2.00, 
tas gaus dovanų 
knygų vertia 
1 dolerio arba 
“šakę” ant ma
tų. Senas skai
tytojas, kuria at
naujins, gana 
s iš neskaitančių 
leivį” $1.50, gana

knygų už 50 c., senas skaitytojas 
gaus knygų už 25c. Kas prisius v 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 7r 
kas prisius už “Šakę" $1.00, tas g 
knygų už 35c., senas skaitytojas 
25 centus. Kas užsirašys “Naująj 
Gadynę”, kaina metams $1.50, ta* 
gaus knygų už 50c.

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

Pinigu* siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS

287t Margaret St., Philadelphia, Pa.




