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Waterbury, Conn. — Po
nas Šimkus, kurio visas lie-

$2.00
8.50

th

Pasitarus gerb. svečiams 
su L. š. F. sekretorium ir 

tuviškas patriotizmas sutil- pirmininku, tolimesnis sve- 
Kazimiero čių maršrutas liko nustaty-lenkiškoj šv.

jo ’ 14 d. gegužės Waterbur- Grįžtant iš New Yorko į 
Bostoną, svečiai apsilankys

tos tautininkai, kad išdildin-’ New Haven, Conn., 21 gegu 
ti žmonėse Bulotos ir Že-j žės.
maitės prakalbų įspūdį, ku- Fotam svečiai užbaigs sa- 
riuodu čia kalbėjo 7 d. gegu- vo maršrutą Mass, valstijoj 
žės. Bulota ir Žemaitė tei- Jie apsilankys:
singai kritikavo taip vadi-Į 23 d. gegužės Middlcboro 
namąjį cent valinį komitetą Mass.

ir visur savo prakalbose,nu-! Mass, 
rodė, jog ta draugija esan-1 25 < 
ti klerikalu rankose. Žmo
nės gausiai aukavo, o vieti
nis fondas nutarė pasiųsti 
$700 į Lietuvą Vilniaus pir
meiviu vardu.

Įdūko tuomet p. Povilai-1 kur kaliu" 
kos (atžagareiviško tauti—

Mass.

ninko, to paties, kuris su p. 
Gabriu Paryžiuje cigarą rū
kė) širdis ir jo parapija par
sitraukė Šimkų, kuris iš

Tasai klerikališkas bezmė- 
nas, kuris savo laiku taip 
“gražiai” pagarsėjo Pane
munės parapijoj, nesigėdijo

< pasakyti, jog tik jisai, 
sys Šimkus, “garsusis” 
nemunės vargamistra, 
tikruoju pasiuntiniu, o

a-

esą niekeno nepasiųsti ir 
“atvažiavo tik dėl savo gar
bės”.

Kuomet daug kas iš pub-

so, tuomet p. Šimkus, tasai 
“garsusis” Panemunės var

menimis nekalbėsiąs. Tada 
publikoj pradėjo šaukt: ša
lin nuo’ pagrindų, eik sau 
namo, jeigu nenori žmoniš
kai šnekėti!

NASHUA PASIŽYMĖJO.
• * Nashua, N. H. — 14 d. 

gegužės čia atsibuvo prakal-
• bos, surengtos per L. S. S.

192 kp. Kalbėjo F. J. Bago- 
čius apie karę ir socializmą; 
tik gaila, kad kalbėtojas la-

• bai trumpai kalbėjo apie so
cializmą, gal dėlto, kad sku
binosi išvažiuot į Lawrence, 
Mass. Pertraukoj kalbos 7 
metų mergaitė K. Berūkš-

mavo porą eilučių. Taip-pat 
drg. M. Kepenis puikiai su
lošė monologą “Penkiolika 
dienų pragare”.

Prakalbos pavyko labai 
gerai; žmonių prisirinko 
virš 400 ypatų.Aukų nuo ka
rės nukentėjusiems surink
ta $60.00. Atsižvelgiant į tai, 
kaip nashuaiečiai yra suvar
gę laike 6 mėnesių streiko, 
jų auka labai yra didelė. 
Garbė užtai nashuaiečiams.

Prie L. S. S. kp. prisirašė 
8 draugai.

“Laisvės” Korespondentas.

KRIKŠČIONYSTĖS 
TRUSTAS.

Cleveland, Ohio. Jaunųjų 
krikščionių vyrų draugijos 
suvažiavime jaunasis Roc- 
kefelleris siūlė įsteigti krik
ščionystės trustą. Jeigu ta
sai krikščioniškų tikybų 
trustas būtų suorganizuo
tas, tuomet velnias nustotų 
savo “macies”.

VEJA VELNIĄ IS 
BAŽNYČIOS.

Saratoga Springs, New 
York, atsibūna dabartės 
metodistų konvencija. Tū-

ir svietiškųjų žmoni u kon
vencija gana Įdomi. Joje

- ta kitai sroves. Viena sro
vė modeiTiiškesnč, naujaga-

- dyniška, antra—atžagarei- 
. viška. Ngiuj'oji srove buvo

padariusi įnešimą pripažinti 
,!darbininkų unijas ir, prie

KtiSŲ armija Turkijoje 
daro žymų progresą link se
novės arabų sostapylio Bag
dado. Kad kaip, tai Turki
jos sultanas liksis be savo 
kariu menės Messopotami- 
joj. Rusų armijos žygiai 
atkreipė į save visų karės

REVOLIUCIJA CHINI-
JOJ.

ro vi nei joj š

—Iš čia gauta žinių, kad vo
kiečių eskadra, kuri iki šjol

si

nan-fu.
dujų ka-

SKILO RAUDONOJO 
KRYŽIAUS DRAUGIJOS.

šiomis dienomis Stockhol- 
me buvo konferencija Rau
donojo Kryžiaus delegatų 
ir toj ko n fe’^mcijoj įvyko 
nesusipratimų, kurie prive
dė prie perskiiimo rusų su

nemaža vokie-'

Lowell

Haverhill

Lawrence,
>

važiuos į Philadelphia. Pa., 
;s 28 gegužės. Iš 

ten 30 gegužės apsilankys 
Easton, Pa., ir 31 d. gegu
žės Baltimore, Md. Iš Bal
timore, Md., svečiai 'važiuos

atlai-A. seimo, kur taipgi 
kys keliatą prakalbų. Su
rengimas prakalbų Pitts-

Market St.,N. S.

Po S. L. A. seimui sve
čiai važiuos stačiai i Chica- 
gą. Chicagoje ir apielinkė- 
se svečiams maršrutą tvar- v

Gugis, 1840 So. Halsted St.

Paaiškinimas.
Laike L. Š. F. konferenci-

irimas maršruto po Connec
ticut valstiją įvyko per ne
susipratimą tarpe L. Š. F. 
sekretoriaus ir gerb. sve
čių. Iš tos priežasties L. Š. 
F. labai atsiprašo visų tų, 
kurie prakalbas surengė, o 
kalbėtojų nesulaukė. Pasi
tikim, jogei ant toliaus to
kie dalykai neatsikartos..

J. Neviackas,
L. š. F. Sek r.

drau-
gijoms.

Rengiant svečiams 
kalbas arba turint šiaip ko
kius reikalus su L. Š. Fon
du, gerbiamų draugijų ir L. 
Š. F. skyrių nuo šio 
meldžiu kreiptis šiuo 
su: J. Neviackas, 183 
ling St., Brooklyn, 
Buvusiam sekretoriui
gei Račiutei-Herman atsisa
kius nuo pirmojo sekreto
riaus vietos, prisieina man

pra-

laiko 
adre- 
Roeb-

drau-

J. Neviackas.

EXTRA!
Sekančiame “Laisvės” nu

mery skaitykite įžangos

nas lietuvis darbininkas ras 
nepaprastos svarbos išve
džiojimų.

Ar jūs norite, kad Ameri-

OBe abejones, nenorite, 
dalykai prie, to eina.

Rūpinkitės, kad tą straip
snį perskaitytų netik mūsų 
skaitytojai, bet ir pašaliniai 
žmonės.

Tariaus, ta propozicija

Užtat konvencija žengė 
gan drąsų žingsnį grynai

išmesti velnio vardo minėji
U

Tiktai mūsų katalikų 
nigai dar tebesigarsina 
iriais.

vartotojus.

anglių tonas tuojaus pa
brangs ant 30 centu.

Didžiosios kompanijos,ku
rios sudaro garbingą trustą, 
jau išleido cirkuliarą apie 
kainų pakėlimą. Pirkėjai

ti tyrinėjimus. Bet męs ži-

kos valdžios tyrinėjimai pa
prastai niekais nueina.Trus-
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VALGYKLOS NAMO 
GRIUVĖSIUOSE 

ŽUVO 10 ŽMONIŲ.
Mums prisiųstoji “Akron 

Press” praneša apie baisią

gančius žmones Crystal re
storane, Akron, Ohio.

Griuvus restorano namui, 
griuvėsiuose palaidota 
žmonių, o 23 sunkiau 
lengviau sužeista.

Namas griuvo lygiai 6 
landoj vakare, kuomet res
torane susirinko labai daug 
žmonių vakarieniauti.

Sakoma, jog namas griu
vo todėl, kad kaimynystėje 
buvo tiesiama fundamentas 
People’s banko rūmui. Že
mė buvo dinaruituojama ir 
taii> susijudino, jog pamatai 
namo, kuriame buvo Crystal 
ręsto racija, neišlaikė ir gra
žus namas pavirto griuvėsių 
krūva, kuriame žuvo bepie- 
taujanti žmonės. Tarpe žu
vusi ųjų nėra nei vienos lie-

10 
ar

bostono Airių rezo
liucija.

Bostonas. ' — 'Tremont

rili mitingas. Mitinge daly 
vavo' daug tūkstančių airių

Yno Airijos revoliucijonie
rių.

Bostono airiai reikalauja, 
kad Amerika tuojaus per
trauktų su Anglija diplio- 

‘matiškus susinešimus.

riuinencs, apjuosęs ežerą U- 
iūmia, iš Persijos žemes, pe
rėjo i Turkiją ir smarkiai 
eina link Bagdado. ■ Pake
liui i Bagdadą rusai užėmė 
miestą Rivandaja ir dabar

ei u.

WILSONAS ATSAKĖ
POPIEŽIUI.

Prezidentas Wilsonas jau

Artinasi prie miesto Mosul, ko, kuriame tasai

senovėje buvo rijos nekariautu su Vokieti-

sai užims Mosulą, tuomet

eina iš Konstantinopolio į 
Bagdadą. Tifrkams bus at
kirsta svarbiausia susinėsi
mo linija.

jon Azijon jau atvyko pat
sai feldmaršalas von Mack-

rėš lai vii.
Londone eina gandas, kud 

vokiečiai mano pradėt Ikv- atsisakė svarstyti klausimą 
gą bombarduoti kaip nuo paskandinimą rusų
sausžemio, taip ii1 is juriii. ’Raudonojo Kryžiaus laivo 

“Portugalija”. Nepaisant į 
tai, kad “Portugalija” ėjo 
>u Raudono Kryžiaus vė
liava ir ant šalių buvo R.

ARMĖNAI MAITINA^ 
ŽOLE IR MIRŠTA BADU

Mat, vokiečiu Raudonojo

•a susitveręs komitetas su- ję ženklai, Turkijos subma- 
įpimui nukent ujusių J1tto įrjnas jj nuskandino be jo
ties armėnų. Tas komito- j.jo pei-s})ėjimo. Rusų R.K. 
s gavo is_ Konstantinopo- (]e]egataj pareikalavo, kad 

vm fu rencija apsvarstytų
gegužės

J to narys, kuris dabar 
sukilėlius, dnsi, Konstantinopoly.

MikiloJJOO austru nelaisvių.
Kad numalšinus < 
pavartota šautuvai ir dur- rašo, kad armėnų padėjimas delegatai per
imai. Vienas sukilėlių už- kasdien eina blogyn ir blo- ti‘[mkė visus su vokiečių de- 

i mušta, 9 sunkiai sužeista i]*'—— n.......m ........ i..- I. . .. . .

Kad numalšinus Tokiu

biigada, ai- Kajp praneša telegramos,tai naši žole, šimtai miršta nuo 
iš ’ bado ir visokių ligų.

miliono armėnų ran- 
irkijoi, Persijoj ir

tomobiliais. Netoli Erzinga-’ vien()S vioti)S į kita ir nal,_ 
no vokiečiai ir turkai sus- ;n: u 'm,.m;
piętč savo didžiausias spė- lpiį(lyti viršininkų paliepi)i-

vietų nekii-j ]egatais ryšius ir atsisakė 
ukos maiti-; j;vjen nors ant toliaus

Greitoji ateitis turės pa
rodyti, kurion pusėn nu
svirs laimėjimas A-
zijoj.

mus. raganaus priėję ir 
prie viešo sukilimo.

Kodėl jie atsisakė dirbti 
ir kodėl priėjo prie viešo su
kilimo, telegramos nieko ne
pasako.

gi negeresnis. Kad padavus 
pagelbą tik tiems, kurie 
miršta badu, komitetas pra
šo, kad amerikiečiai kas mė
nuo siųstų po $52,800 dole
riu, t

FRA N CI JOS PREZI I)E N - 
TAS NEUŽSIMENA APIE

jog Franci j a

taikos paprašo (nepasiūlo) 
Vokietijos kaizeris.

Didžiuma Franci jos kapi-

MINNEAPOLIO DARBI
NINKAI GINKLUOJASI.
Minneapolis, Minn.—“La

bor Review”, išeinąs Minne- 
apoly, rašo kad 1,000 Min
neapolio darbininkui jau su
si mobilizavo klesų kovai ve
sti. Jie užsirašė į Šiaulių

FORDO DIRBTUVĖS 
NEW ARK E ?

Henry Ford,

NARDOMUJU LAIVIŲ 
KOVA.

Diplomatas fon-Ratas 
“Tag’e” rašo, kad dėl nar
domųjų laivių karėje reikia 
žiūrėti neutralinių šalių. 
Jeigu Suvienytos VaH 
viena tik didžioji valstybė, 
kuri nedalyvauja šioje ka
rėje, nardomųjų laivių ka
lės dėlei prisidėtų į vokiečių

automobiliu priešininkus, tai neutralite-

Bay 80 akrų žemės. Fordas 
mano budavoti naują dirb-

bus sukoncentruotas visas 
eksporto biznis i svetimas

nes angiai, prisilaikydami 
I riežodožio—“kas ne su 
manim, tas prieš mane” — 
priverstų mažąsias neutrali
uos šalis prisidėti sąjungi-

savo prezidentą.
Tasai Franci jos preziden

to smarkavimas galės tęstis 
tik iki tūlo laiko. Ir Fran- 
cijoj darbininkai jau trokš
ta taikos ir jie pasakys apie 
tai prezidentui. Jeigu ne

kės kovoti ateityje?—sako 
Minneapolio proletarai ir 
nori būti prisirengę.

Airių revoliucijonierių pa
vyzdys sujudino Minneapo
lio darbininkus.

Musų broliai Sibire
tie lietuviai ant visados stančiai šeimynų.

kes taikyties.

GARSI BYLA LONDONE.
Londono Bow street poli-

mas vieno iš Airijos revoliu
cijos vadovų Sir Roger Ca- 
sement’o ir kareivio D. J. 
Bailey. Roger Casement, 
nuo karės pradžios buvo 
Vokietijoj. Jisai varė smar
kią agitaciją tarpe airių be
laisvių, kurie gyveno Vo-

Prieš pat sukilimą Dubli
ne
dviem savo draugais, išsikė
lė ant Airijos kranto, bet ta
po suareštuotas. Įdomu, 
kad išsikėlusius ant kranto 
r e v o ] i u c i j o n i e r i 11 s į s k ū n d ė 
airys farmerys, kuris pa
matė ant pajūrio smėlyno

SU

'Teismas eina atdarom 
durim. Visuomenė nepap
rastai susirūpinusi teismu.

RUSAI BELAISVIAI NE
NORI GRĮŽTI NAMO.
Vienna. — Daugiau, kaip 

50,000 rusų belaisvių išreiš
kė savo norą pastoti Aust
ro-Vengrijos piliečiais ir

YRA VILTIS, KAI) KARĖ 
SU MEXIKA BUS 

IŠVENGTA.
Pribuvus generolui Scot-

“Liet. Balse” skaitome a-

sidūrusius Sibire. Sibiro 
miestai nemaloniai pasitiko 
svečius. Tada rusu činov- v

kalbėti, kad Suv. Valstijos ninkai sumanė nugrūsti lie- 
susitaikys su Mexika ir ka- tuvius, o su jais ir kitus pa
res nebus. bėgėlius į Sibiro sodžius.

Generolas Scott tvirtai ti- “Galu galo vyriausybės
.d Carranza ir Obrego- j kanceliarijose kilo sumany- 
nedasileis prie tokio! mas duoti pabėgėliams že-

ninkais matyti, kad jie 
stengsis daugumą pabėgėlių 
apgyvendinti čia Sibire, 
duodant jiems žemės. Jie 
manęs net prašė nurodyti, 
kokiose Sibiro vietose yra iš 
senovės gyvenančių lietuvių 
kolonistų, kad tuose pat ap- 
skričiuose apgyvendinus ir 
naujuosius kolonistus iš pa
bėgėlių. Tomsko gubernijo-

4

i Sibiro apgyvendinta keliolika Be
šaukti karę. Apart to, jis' naujakuriams. Taip norima tuvių šeimynų (duota že* 
tvirtina, kad Carranza ir jo : nusikratyti tolimesniu pabė- mūs). Dabar artinantis pa
karės ministeris turės misi-Į gėlių globojimu, karei pasi- vasariui, ateina naujų žinių, 

ir,'kad daugumas lietuviu so- . • ’ * * . . .Valstijom sutartį, kad iš-(kas svarbiausia, norima pri-1 dinama kolonijose, o kiti ir 
vien pagavus Vilią ir išnai
kinus jo visa šaiką.

Tuo tarpu ant rubežių jo
kių perinai uit neįvyko.

šiaurinėj Mexikos daly

Suv. Valstijų ir Mexikos iš-i kokia yra duodama xz a ... • t • • m •

leisti ir padaryti su Suv. i baigus grąžinimu atgal

apie

kai pirmiausiai nuėmė reles

P1 ošikai visus keliauninkus 
iškratė ir viską nuo jų at
ėmė.

mšti tuščias Sibiro vietas.! rengiasi imti pasiūlytas 
Renkant man su O. Plei- vietas. Lenkai šiame kiau

šinius apie ; sime savo nuomonę atvirai 
ėlius Sibire, pasakė. Jie lenkų koloniza- 
vyriausybės ciją Sibire pripažįsta negei- 

suradonie'stina; jų diduomenė jau ne 
600 į re t 
šeimynų

ka nevi i a rijose 
daugiau, negu 
ruotų lietuviu o dabar 

omitetų įgaliotiniai 
jų. O jei paimtume visus važinėjo po visą Sibirą, Jan
iuos pabėgėlius iš Kauno, 
Suvalkų ir Vilniaus guber
nijų, kurie, važiuodami pro 
Čeliabinską, pasisakė len
kais, ir tuos, kurie visai ne
pakliuvo į registraciją, tai 
lengvai susidarys keli tūk-

sus savo tautiečius rinko į 
miestus ir gabeno iš Sibiro 
j Vologda. Gi męs dėl šito 
klausimo dar nepraši tarėm 
nei žodelio”.

I
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LAISVA

Lietuvos Šelpimo Fondo 
konferencija.

Konferencija įvyko 14 d. 
gegužės Brooklyne, p. P.

• Draugelio svetainėje. Joje 
dalyvavo šie L. Š. F. nariai:
K. Gugis, K. Šidlauskas, AL 
JVL Rice-Herman, J. Neviac- 
kas, J. Gegužis, T. Dundulis,

’ J. Stasiulevičius, Čėsna,Ger- 
dauskas ir Jukelis. A. Bulo
ta, A. Bulotiene ir žemaitė 
taip-pat atvyko konferenci
jom Be jų, P. Draugelio sa- 
lėn susirinko dar kelin
tas šiaip jau pašalinių
žmonių, kaip socialistų, tai]) 
ir tautininkų.

Konferencija buvo vai
singa savo pasekmėmis. Męs 
manom, kad patįs svarbiau
si jos nutarimai buvo šie: 
tuoj pasiųst $5.000 Petro- 
gradan ir $5.000 A’ilniun. 
Petrograde užginta komite
tas aukoms priimti iš šių 
žmonių: dūmos atstovu P. 
Keinio ir J. Januškevičiaus, 
V. Zubovo, G. Liutkevičiaus 
ir inž. Bielskaus. Vilniuje

• iš J. Vileišio, J. šaulio ir M. 
Biržiškos.

Skaityta laiškas Britani
jos Lietuvių Darbininkų 
Fondo, kuriame praneša, 
kad siunčia Amerikon L. š. 
F. 60 svarų sterlingų, ku
riuos jie reikalauja pasiųsti 
į Vilnių darbininkų draugi
joms (jų valgykloms). Nu
tarta jų reikalavimą išpil
dyt ir pasiųst pinigus vardu 
M. Biržiškos.

Pinigai Vilniun bus siun
čiami, jeigu ne per vokišką
jį konsulatą, tai per raudo
nąjį kryžių. Konferencija 
galutinai nustatė, o gerb. 
svečiai su tuo pilnai sutiko, 
kad pinigai, surinkti L. š. 
F., jokiu būdu ir po jokiu 
pretekstu negali būti siun
čiami klerikalų ir jų globoj 
esančioms draugijoms. Tuo

1 paaiškėjo,kad nėra nei 
mažiausios vilties, jog ko
kios nors Yčinės ar joms 
panašios draugijos gautų 
paramos iš mūsų fondo.

“Žiburėlio” reikalais tar
ta šitaip: pranešti Petro
grado komitetui, kurio .są
statą viršuj paskelbta, jog 
jisai gali sunaudoti dalį au
kų, jam pasiųstų, sušelpimui 
badaujančių studentų ir jų 
šeimynų.

Reikale Lietuvos šelpimo 
ir Liet. Gelbėjimo Fondų su
jungimo, protokole užrašy
ta taip: “p. A. Bulota per
skaitė pora p. J. Šliupo ofi
cialių laiškų, iš kurių paaiš
kėjo, kad ZL. Gelb. fondą 
kontroliuoja tautininkų par
tija, vadinama A. L. Tauti
nė Sandora ir jungiant fon
dus, jie nori jungti sykiu ir 
politiškas partijas”.

Žinoma, apie tai ir kalbos 
būti negali. Liet. Gelb. Fon
das pasirodo aiškiai party- 
viška įstaiga.* Tatai verta 
įsitėmyti kiekvienam.

Toliaus protokole užrašy
ta: “kol L. Gelb. Fondas ne
duos užtikrinimo, jogei jis 
nesiųs savo pinigų klerika- 
liškoms arba klerikalų glo
bojamoms draugijoms, tol 
męs nuo tarybų apie fondų 
sujungimą susilaikome”.

Iš kitų nutarimų pažymė
jimo verti šie: “Kadangi S.
L. A. daug kuopų remia L. 
•Š. F., tai nutarta atsišauk
ti prie S. L. A. valdybos,kad 
ji pasinaudotų antrojo vi
suotino seimo nutarimu ir 
pasiųstų prie L. Š. F. centro 
savo atstovą. Taipgi nu
tarta atsišaukti prie S. L. 
A. kuopų, kad prisidėtų 
prie rengimo maršrutų sve
čiams”.

Išreikšta noras, kad kuo
pos, rengdamos svečiams 
prakalbas, darytų įžangą.

Lietuvos Šelpimo Fondo 
sekretoriai pasivaduoja vie
nas kitą. Ligišiol pirmojo 

sekretoriaus vietą užėmė M.
M. Rice-Herman, antrojo J. 
Neviackas. Dabar J. Ne
viackas bus pirmuoju ' sek
retorium, o M. M. Rice-Her
man antruoju. Fondo pir
mininkas K. Gugis išreiškė 
M. M. Rice-Herman padėką 
už pasidarbavimą.

Konferencijoj pirminin
kavo K. Gugis, sekretoriavo 
J. Neviackas. Tarimasis ėjo 
tvarkoj ir taikoj.

Klausime L. š. F. ir L. G. 
F. susivienyjimo ar suarti- 
nimo galime pasakyti, jog 
ligšiol visiškai neišrodo, kad 
kas nors panašaus įvyks. 
Galutinai paaiškėjo, kad 
Liet. Gelb. Fondas yra tai 
dalis tautininkų partijos, 
taip vadinamos Sandoros. 
Kuomet p. A.Bulota pasiun
tė D-rui J. Šliupui savo pa- 
siūlyjimą suvienyti Fondus 
(tasai pasiūlyjinias tilpo 
spaudoj), tai J. Šliupas, Gel
bėjimo Fondo pirmininkas, 
pasiuntė A. Bulotos propo
ziciją tam tikrai Sandoros 
komisijai p. J. O. Sirvydo 
vardu.

Kur Rymas, o kur Kry
mas...

Ant užklausimo, ar Liet. 
Gelb. Fondas sutinka atsi
sakyti remti klerikalų ir jų 
globojamas draugijas, jau 
taip-pat gauta atsakymas 
nuo p. J. šliupo, atsakymas 
nepriimtinas dėl Lietuvos 
Šelpimo Fondo.

O kolei Liet. Gelb. Fondas 
tokio užtikrinimo (atsisaky
mo remti klerikalus) ne
duos, tol mūsų fondas net i 
jokias tarybas su juo neina.

J. Šliupo laiškas (antras), 
kuriame jis plačiai atsako į 
pastatytą mūsų fondo sąly
gą atsisakyti nuo klerikalų 
rėmimo—atėjo jau po kon
ferencijai, atėjo panedėly, 
15 d. gegužės. To laiško tu
rinys jau žinomas “Laisvės” 
redakcijai. Tuo tarpu, męs 
dar neįgalioti to laiško pa
skelbti, bet galime pasakyti, 
jog J. Šliupas prilipęs prie 
klerikalų draugijos ir ne
duodąs gvarantijos, jog jo 
fondas atsisakys ją šelpti. 
Męs išanksto to laukėme.nes 
žinojome, kad didelė daugu
ma tautininkų (vienybinin- 
kai, B.Balučio sekcija ir tt.) 
taip susirišę su klerikalais, 
kad dėl jųjų stačiai negali
mas daiktas atsisakyti bi
čiuliauti su klerikalais.

Biednas tautininku fon
das, biednas to fondo rė
mėjas p. Rimka, kuris vis 
dar žiūrėjo j J. Šliupą, kai
po į Betlejaus žvaigždę...

Beto, J. Šliupo laiške yra 
begalo daug kurjozų. Jeigu 
tas laiškas kada nors bus 
paskelbtas, tuomet Ameri
kos lietuvių visuomenė tu
rės iš širdies atsidusti už tą 
“pirmeivį” ir “socialistą”.

Del svečių maršruto
Iki 27 d. šio mėnesio sve

čiai bus Massachusetts vals
tijoj, kur jiems pasiliko dar 
pasakyti kelias prakalbas.

28 d. bus Philadelphijoj, 
30 d. Eastone, 31 d. Balti
more, Aid.

2 d. birželio jau atvyks į 
Pittsburgą. • Tenais išbus 
per visą S. L. A. seimo lai
ką. Alęs dar nežinome, kiek 
tikrai prakalbų tenais galės 
pasakyti svečiai. Girdėjo
me, kad vietos apskritys S. 
L. A. rengia svečiams marš
rutą. Po seimui svečiai tuoj 
važiuoja į Chicagą, kur bus 
apie vidurį sekančio men.

Waterbury, Conn., kaip 
papasakojo p. A. Bulota 
“Laisvės” redaktoriui, , vie
tos komitetas nutaręs pasių-

sti $700 Vilniun, tik ne kle
rikalams, bet J. Vileišio, M. 
Biržiškos ir Šaulio vardu. 
Gerai, kad pinigai išgelbėti 
iš kunigų žioties.

Per prakalbas Waterbury 
surinkta apie $240.

Reporteris.

Laiškas Redakcijai.
Gegužės 12 d., 1916, m. 

“Laisvės” Redakcijai,
Brooklyn, N. Y.

Gerb. Redakcija: '
“Laisvės” ]) ask u t i n i a m e 

num. (38-m e) malonėjote į- 
dėti sekantį pranešimą, — 
dargi storomis juodomis 
raidėmis:

“Susivienyjimo Lietuvių 
Amerikoje nariai atžagarei
viai, ypatingai iš p. A. Ba
lučio frakcijos, veda bjaurią 
agitaciją prieš S.L.A. pir.ni- 
eiviškesnius elementus. Jie 
nori paimti S. L. A. seimą 
(Bittsburge) į savo rankas, 
atstatyti “Tėvynės” red. ir 
t. t.

Sekančiame “Laisves” nu
mery skaitykite įžangos 
straipsnį, kuriame męs pla
čiau pakalbėsime apie S. L. 
A. reikalus”.

Gal būt, kad Tamistos 
dauginus šiuomi atveju ži
note ir už mane. Vienok 
leiskite ir man pasakyti, 
kad viršminetas jūsų prane
šimas ]) rasi lenkia su teisy
be sekančiais atžvilgiais:

Už ]). A. Balutį aš atsa
komybės negaliu prisiimti, 
nes tokios ypatos nepažįs
tu ir nieko neesu iki šiolei 
girdėjęs nei apie jį, nei apie 
jo menamąją frakciją ar a- 
gitacijas. Netgi abejoju, ar 
tokia ypata yra Susivieny- 
jime. Tamistos, be abejo
nės, turite omenyje že
minus pasirašiusįjį—B. K. 
Balutį. Jeigu taip, tai leis
kite man jums ir jūsų skai
tytojams pranešti, kad

1) Aš niekados jokios sa
vo frakcijos Susivienyjime 
Lietuvių Amerikoj netvė- 
riau ir dabar ne tveriu.

2) Niekados apie “paė
mimą S. L. A. seimo (bū
siančio Bittsburge) į savo 
rankas” negalvojau ir ne
galvoju. Tas gali būti jums 
aišku jau nors ir iš to, kad 
šiuosmet aš visai nesiren
giau S. L. A. seime būti ir 
nebūsiu.

3) Jokios ne tik “bjau
rios”, bet ir paprasčiausios 
agitacijos prieš “Tėvynės” 
redaktorių (p. Račkauską) 
nevedžiau ir nevedu;—at- 
penč, manau, kad 'p. Rač
kauskas turėtų pasilikti. 
“Tėvynes” redaktorium, 
nors kas tokią jam priešin
ėj^ agitaciją ir mėgintų 
vesti.

“Lietuvoje” tilpo kelintas 
neprielankių p. Račkaus
kui rašinėlių, kaip “Tėvy
nėje” tilpp rašinėlių neprie
lankių p. Balučiui. Iš to dar 
negalima padaryti išvados, 
būk p. Balutis veda “bjau
rią agitaciją” prieš p. Rač
kauską, arba vice versa. 
Kiekvienas laikraštis sutei
kia vietos panašios rūšies 
straipsniams ir duoda taipgi 
vietos ])riešingai pusei pasi
teisinti, arba klaidingą nu
žiūrėjimą arba įtarimą ati
taisyti. Tos taisyklės, be
rods, prisilaiko ir pati 
“Laisvė”.

Galiu jus užtikrinti, kad 
viršminėta jūsų pastaba a- 
pie viršminetas agitacijas, 
“seimo . užgriebimus” etc, 
kiek aš žinau, yra nepama
tuota ir su ja aš nieko ben
dro neturiu.

Teikitės priimti' užtikrini
mą juntfŠ priderančios pa
garbos, su kuria pasilieku

B. K. Balutis.
P. S. Tikiuosi, neatsisa

kysite įdėti šį laiškelį tame 
pačiame numeryj, kuriame 
žadatę ir tolimesnes savo iš
vadas padaryti.

Dar iš Suvalkų gubernijos.
Prie tų žinių apie vokie- sakoj imu p. P. Lavickienės, 

čių šeimininkavimą Suvalkų 
gub., kurias padavėm perei
tame “Laisvės” num., šį sy
kį pridurtam kelias naujas 
žinias.

Du lietuviu belaisviu, vie
nas nuo Kaukakalnio, kitas 
nuo Lukšių (Naumiesčio 
pav.), kurie, kai]) ir dauge
lis kitų belaisvių, dirbo Su
valkų gub., pasakoja seka
mai:

Žmonės, daug-maž, yra 
užsiganėdinę Prūsų tvarka. 
Žmonės pradeda atsibuda- 
voti. Iš randavų girių gau
na veltui materiolo. Tiktai 
pataria triobas budavoti 
naujose vietose, nes po ka
rei senosios triobos bus ap- 
kainuotos ir atlyginta už 
nuostolius. Vokiečiai rūpi
nasi apšvietimu. Visur ati
darinėta mokyklų. Vaikams 
toliausia reikia eiti mokyk
lon kokius 3 kilometrus. Bė
da tik, kad mokytojų labai 
mažai liko. Daug mokyto-

savo teisių. Mokyklose vai
kučiai nesutelpa. Kaip kur 
mokinama pradieniui —vie
ni] dieną mergaites, kitą — 
berniukus.

Keliai visur ištaisyta, nes 

buvo baisiai netikę, šalimis 
kelių rėvai nukasti,keliai iš
pilti, medžių šakos gražiai 
a ps kaby tos.

džiais, 
suose.

kurlink koks kelias veda ir 
kiek tolumo iki tūlų punk
tų. Kaimuos prikabinėjo 
toblyčias,kur nurodoma kai
mo vardas, pavietas ir t. t. 
Parašai lietuviški ir vokiš
ki. Prie kiekvieno ūkininko 
triobos prikalta parašas su 
ūkininko vardu ir pavarde, 
vien lietuviškai. Kiekvie
nas kaimas išsirinko iš savo 
tarpo šaltyšius, kurie pri
žiūri tvarkos. Didesnės 
gminos padalintos Į dvi ly
gias dalis. Beje, senosios 
raštinės su visais jų doku
mentais yra uždarytos, kol 
karė nepasibaigs.

P.rūsų valdžia uždėjo mo
kestis ant šunu. Už šuni • * 
reikia mokėt 10 markiu. Šu
nų paliko visai mažai, iš 
šimto kokia 15—20. Ūkinin
kai moka mokesčius po 1 
markę nuo margo, pusę mo
ka pavasarį, o kitą—rudenį. 
Tie pinigai apverčiami vie
tos reikalams. Ūkininkai, 
sako, turį užtenkamai galvi
jų, ir ko kito. Prūsai dabar 
nieko nuo gyventojų neima. 
Javus nevalia žydams par
duoti, o tik valdžiai. Mo
ka už centnerį (123 sva
rus) avižų — 8 markes, 
miežių — 8 markes, rugių— 
7 markes, kviečiu—9 mar-

Žmonės gyvena gana ra
miai. Prūsų valdžia nepa
prastai išnaudoja karės be
laisvių darbą. Pila naujus 
šosiejus, tiesia naujus gėlž- 
kelius. Plačiuosius rusiš
kus plentus perdirbo. Vi

tais minkšta. Plentai labai 
geri, daug geresni, negu se
niau.

Apleistus dvarus prūsai 
apsėjo, samdė vietos ūkinin
kus. Artojams mokėjo 
po 3 markes j dieną. Nie
kur nepaliko neapdirbtų 
laukų. Sakoma, jog pereiti] 
pavasarį Prūsų kareiviai 
daugeliui ūkininkų aparė 
laukus savais plūgais, sa

kalavo tik pavalgyti ir ark 
liams pašaro.

Iš viršuj patalpintų pra 
nešimų, lygiai kaip ir iš pa 

tilpusių pereitame “Lais
vės” num., galima padaryti 
išvedimus, kad ligšiol, bent 
Suvaiką gub.—

1) Bado nebuvę ir žmo
nėms, kai]) tai tūli pasako
ja, nereikėję dar valgyt ka- 
tienos ir žiurkienoš;tačiaus, 
ateitis abejotina ir todėl pa- 
gelba vistik reikalinga;

2) Gyvenimas pradedąs 
eiti no r malė n vagon;

3) Žmonių švietimo dar
bas jau tvarkosi,tačiaus dar 
nežinoma, ar lietuvių kalba

4) Nauji keliai tiesiami, 
seni taisomi;

nepasitvirtino žinios . apie 
tariamąjį vokiečių barbariš
kumą, c

MAŽMOŽIAI
noriu

singą nuosprendį.
Biednas tas “Ateities 

daktorius. Jisai taip i

lizino pavojų.

Pirm, negu kitus 
nuo klerikalizmo,

Kogi verti tad tie pamoks-

nepa-

\ardė ponia Gilbaitienė. 
štai, ji per L.Pruseikos ura

ar yra Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos konstitucijoj kas 
nors priešingo socializmui.

Jau su virš metai laiko, 
kaip tautininkai “tveria” tą 
jaunimo sąjungą, bet daly
kas toliau šnekui nenuei
na. (lai ir čia socialistai

K ai betojas 

jeigu dievulis padėtų tai 
naujai organizacijai.

“DARBININKAS”.
Baisus klerikalizmo pavo

jus—nesavu balsu šaukia 
—tautininkai, gelbėkimės!

Man tik juokai. Štai 
“Darbininkas”, nepaisant 
baisiausios agitacijos visose 

apie 4,000 skaitytojų. Tiesą 
pasakius, su tpkia “spėka” 
ir skaityties nereiktų. Juk 
tai, visgi, ubagiška įtekmė.

Bostono Žvirblis.

GEŠEFTAS.
Petrograde pradėjo 

naujas kunigų laikraštis. A- 
pie jį skaitom “Naujojoj 
Lietuvoj”:

“Ką tik pasirodęs “Va
das” pradėjo savo darbą va
ryti. Prie bažnyčių sukėlė 
didelį jomarką. Bruka ne
tik patį laikraštį, bet ir 
sp au sd i n tu s 1 a pel i u s—p i'a- 
šymus, adresuotus Petro- 

gelis neturiu lėšų, o noriu 
skaityti “Vadą”, todėl pra
šau “išrašyti man nuo No. 1 
ligi galo 1916 metų”. Lape
liai dalinami pluokštais. 
Moterys parsinešusios neži
no, kas su jais daryti, nes

1 k. markę ir įmesti pačto 
dėžutėm Na, ir rašo v- 
siems—skaitys, neskaitys, 
nesvarbu, o laikraščiui 
“gešeftas” geras. Pažymė
tinas mūsų kunigų “gešef- 
to” varymas neva prakil
niais tikslais”.

Knygų pasauly
Patarmės merginoms apie 
lyties dalykus. Parašė M. H. 
Sanger. Išleido J. Stropus, 
G Loring St., So. Boston, 
Mass. Kaina 50c.

Tai yra tokia knygelė, ko
kių lietuviškoj kalboj didelė 
stoka. Ne apie popieros 
rūšį, ne apie spaudą, ne a- 
pie kalbos stilių ir grynumą 
aš čia kalbėsiu, palikda
mas'tai tiems, kurie pana
šiais dalykais, apsprendžia 
knygų vertę. Aš noriu pa-

Čia pat turiu priminti, kad 
pas mus yra perdaug įsivy
ravęs partyviškumas leidi
nius aprašant, ir jei rašėjas 
ar' leidėjas nepatinkamas, 
kritikas pasmerkia geriausj 
veikalą, arba išgiria pras
čiausi, jei anie yra jo drau- 

gos, kuri platesniuose gvil
denimuose užima storas 

nėra,vienok autorė sugebėjo 
svarbiausius faktus surink
ti iš medicinos didelių rank- 
vedžių ir surišti juos taip, 
kad jie vienas kitą nušvie
čia ir yra* lengvai atmena
mi. Pradžioj aiškinama ly- 

vystymą, jų anatomiją ir 

permainomis organuose. 
Vieni šitų dalykų yra gryni 
faktai, kiti paremti teori
jom. Aišku, jog autorė ne
galėjo išdėstyti nors kelių 
svarbių teorijų, nes tam rei
kalinga daug puslapių, todėl 
ji pasiskiria. kokią vieną’ 
svarbesnę teoriją, daleiski- 
me, apie mėnesinių atsiradi
mą, ovuliaciją ar ką kitą ir 
paduda tai kaipo aktą. Ži
noma, skaitytojas nuo to ne
nukenčia, nes jam dalykas 
išaiškinamas bent vienu bū-

įsiskverbusi klaida, nes jos 
kaklas nesiekia kūno pavir
si ir neužsibaigia plėve ar
ba hymenu, bet įeina į va
giną ir jis kur kas tankiau 

ko susinėsimo, negu autorė 
mano. Jo nebuvimas ir su- 
plyšimas užsigavimuose ir 
prie operacijų yra gana re
ti. Vienok, ištikro, hymeno 
sveikumas gali nereikšti,jog 
mergina yra nekalta, nes aš 
žinau, jog net specialistų y- 
ra, kurie jį atgal susiuva ir 
negalima suprast, ar jis yra 
buvęs suplėšytas. Turtin
gos merginos, kurios nori 
pasirodyt nekaltom, ateina 
pas daktarą, kuris atlieka 
susiuvimą. Daugelis mer
ginų suplėšo jį saužagystės 
laike. Šiaip žmonės tiki,jog 
mergina su sveiku hymenu 
yra nekalta arba su sužeis
tu pilnai kalta. /Autorė,

vatyviškai, bet visgi nušvie
čia klausima.

jog visi šiltakraujai-gyvū
nai, vaikščiojanti ant dviejų 
kojų, turi mėnesines. Rei
kia imti plačiau: ir keturko- 

apsireiškia ne kas mėnuo ir 
taip vadinamoj karščiavi- 
mosi formoj. Vienoj vietoj 
ar per st atėjo ar autorės 

Rymas, moteris

gimdymo, kada turėtų būti 

pelvio organai pilnai susi
tvarko ir lieka normališki. 

Čia paminėjau vieną-kitą 
klaidų, kurios yra nesvar
bios paprastam skaitytojui. 
Einant gi prie gerosios kny-

gutės pusės ir žipant, kiek* 
žmonės težino a oie lyties 
dalykus, aš atrandu reika->; 
lingu pasakyt, jog šita kny
gutė turėtų būti kasdieni- . 
niu rankvedžiu kiekvienos 
motinos, nėščios moters, tos, 
kuri ketina ištekėt ir kiek
vienos mergaitės ir mergi
nos, kuri gali suprast skai
tymą ir moka protaut. Pa
šaliniui skaitytojui gali iš
rėdyti, jog toje knygelėj ta
pančioji medžiaga nesūri 
daug svarbos, bet žinančiam 
medicinos dalykus norėtųsi, 
kad publika įgytų gana ži
nojimo ir tuomet ji matys, 
kokie milžiniški yra tie 
menkniekiai. Autorė aiški
na trumpai, bet aiškiai, kaip 
moteris gali suprast likusi 
nėščia, kokis pavojus gręsia 
nuo išsimetimo, kaip užsilai- 
kyt nėštumo laike ir t. t. Ji 
nieko nepataria, kas negalė
tu būt išpildyta. Jos patari
mų nežinojimas veda dauge
lį mergini] ir moteriškių į 
pavojų. Mėnesinių atsira
dimas, saužagystė, užsivei- 
simo procesas—viskas tas 
išguldinėta labai trumpai, 
bet užtektinai dėl publikos. 
N(4 ir vyrui yra ko pasimo
kinti išguldinėjime, ar lytiš
ki susinėsimai yra reikalin
gi atsiradus lytiškam geidi
mui. Ypač šis dalykas turi K 
daug klaidingų nuomonių 
publikoj ir autorė nurodo 
jas ir šiek-tiek nušviečia 
klausimą.

Knygelės pabaigoj kalba
ma apie triperį (gonorrheą) 
ir syphilį. Ypač pirmoji li
ga yra baisiai išsiplėtojusi. 
Kiti žmonės ir žinot nežino, 
kaip tos ligos apsireiškia,to
dėl neina gydytis laiku. Iš
sigydyti jie nori į trumpą 
laiką arba nustoja gydytis, 
kaip tik ženklai pranyksta, 
šias ligas gauna daugiau
siai jauni žmonės, todėl rei
kalas yra apsipažinti su jo
mis iškalno, tuomet galima 
bus jų išvengt arba apsįr- 
gus nenusigąsti ir pradėt 
gydytis. Kaip matote, ši 
knygelė gera moterims ir 
vyrams. Ji apima labai pla
čią dirvą, todėl viskas apra
šyta trumpai, bet supranta
mai. Tokie veikalėliai nors 
ir maži, bet jie yra gero pi
nigo v verti ir mūsų publika 
be jų neturėtų pasilikti.

A. Montvidas, 
Medicinos studentas.

PRIETELIAMS.
Męs galime ir turime 

pasimokinti iš finų, 
kaip jie tvarko savo 
laikraščius. Finai so
cialistai turi tris savo 
dienraščius ir kelis ly
giai savaitraščius. O 
kaip puikiai jie tvar
kosi. Laikraščių leidi
mo kooperacijos turi 
savo puikius namus, 
geriausia įtaisytas 
spaustuves, puikiai ap
statytas redakcijas.

Kodėl jie taip progre
suoja?

Todėl, kad finų soci
alistų spauda užlaiko
ma ne pavienių ašmenų, 
bet plačia darbininkų 
visuomene. Didžiausios, 
tam tyčia susidariusios 
bendrijos leidžia laik
raščius. Nėra susipra- 
tusio darbininko, kuris 
nepriderėtų į vieną ar 
į kelias lygiai tokias 
bendrijas.

Bendrijai sekasi, kad 
ji turi daug narių, o na
riams smagu, kad jie 
turi galingą bendriją, 
didžiausią ginklą kovo
je už savo teises.

Kodėl lietuviai darbi
ninkai negali elgties pa
našiai?

Jeigu jums, drauge, 
tinka finų pavyzdys, ra- 
šykitės prie “Laisvės”, 
kelkite ją. “Laisvės” 
kasierius mielai suteiks 
jums informacijų.
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Ištraukos iš 
laiškų.

.wrs gal tai ir nelabai į- 
domus dalykas, vienok gal 
kaikuriems rūpi sužinoti, ką 
rašo patįs “pabėgėliai” apie 
“pabėgėlius”. Pertai, tene- 
pyksta skaitytojai, jei čia 

\ i priduriu kelias ištraukas iš 
“pabėgėlių” laiškų.

“...prisieina bent kuo užsi
imti, .kad uždirbti duonos 
gabalėlį. Karės galo nema
tysiu ir baimė ima, kada gal
voji, kas bus toliau. Vargsta 
visi, ir vis gailestauja, ko
dėl nepasiliko namie: geriau 
tarp savųjų kentėti, kaip 
tarp svetimų”...

“...klausimas, ar ilgai čio
nai ramiai turėsim. Rodosi, 
jog ne... Ir neturi suprati
mo, kiek pabėgėlių dūkstan
čių tūkstančiai. Kiek jų 
miršta nuo bado ir nuo įvai
rių limpančių ligų. Motinos 
meta savo vaikus. Pakeliui 
pilna kryžių. Tai vis karės 
baisenybės! Ir kada bus ga
las visų kentėjimų!...”

“...kada tu atsakysi, ma
nęs, veikiausiai, jau nebe
bus. Pas mus visur tokia 
betvarkė, jog nežinai ryt 
dienos,—kas mus laukia ;ži- o '
nai vien tą, kas yra šian
dien. Sunkus užėjo laikai, 
ir bus dar blogiau...”

“Č. truputį pigiau,kaip S., 
bet brangenybė viešpatauja 
visur. Ypač pabrango ga- 

. lanterija ir drabužis. Len
kijos fabrikus perėjo į prie
šo rankas; tavorai ėjo ypač 
iš Lenkijos. Kai kurių 
daiktų visai nebegalima 
gauti... Kvietinių miltų pū
das 2r. 40 k. Mogilevo gu
bernijoj aš mokėjau 10 k. už 
svarą... Mogiliove kai-kurių 
daiktų visai negalima gau
ti: visai nėra cukraus, drus
kos, miltų...”

“...už druskos svarą prisi
eina mokėti 15 kap....”

Taip moka pabėgėliai...
“Visiems bloga, visi varg

sta, daugiausiai vargsta pa
bėgėliai. Nelaimingieji, ir 
kam juos išgujo, jei dabar 

x tiek vargo ir nelaimių !Tūk- 
stančiai žmonių žūsta pake
liui nuo šalčio ir bado, nuo 
įvairių ligų. Pakeliui tysos 
girios kapd- Kur ne žvilg- 
telsi, visur vargas, vargas ir 
kas toliau bus iš to visko? 
Per Černigovą kasdien slen
ka pabėgėliai iš Lenkijos ir 
Lietuvos... vien pasigailėji- 

, mo verti. Vienu žodžiu, tai
- vargšai, keliaujantieji lavo- 
' nai, ne žmonės. Randasi 

komitetai,suteikia didelę pa
galbą, bet nesuspėja sušelp
ti visus, nes naujos bangos 
vis pribūna, atplaukia...”

“Daug ypatų, ką pirmą 
kart pabėgo, antru kartu 
jau nebebėgo. Liko ant vie
tos. Gal ne taip bloga, kaip 
kalba ir rašo...”

Pabėgėliai liko be turto, o 
tuo tarpu...

“...šiaip viskas dvigubai, 
net trigubai pabrango.”

Netik pabėgėliams bloga, 
bet ir abelnai darbininkams. 
Tas gimdo streikus. Strei
kai žiauriai malšinami.

“Maskvoj buvo darbinin
kų streikai. Daug areštuo
tų. Vienų tik tramvajaus 
tarnautojų, į 60 areštavo. 
Streikas tramvajų pasibai
gė. Galima sakyti darbinin
kai streiką išlošė. Valdžia 
drakoniškai elgėsi su strei
kuojančiais. Jaučia savo

bo, ir kaimo pusiau proleta
rams, pasilikusiems be duo
nos ir pastogės; Šie daly
kai mokina darbininkus, ko
kią blėdį neša karės. Jei 
taip baisios karės pasekmės, 
jei karės bus, kol viešpataus 
privatiškoji nuosavybė ant 
išdirbimo įrankių, tai laikas 
darbininkams smarkiau 
spiestis, geriau organizuo
tis, kad, prašalinus šio su re
el i mo pamatus, visą išdirbi
nių paimti į savo rankas.Ka- 
rės metu proletariatas turi 
vesti aštresnę kovą su bur
žuazija visose šalyse taip 
dalyvaujančiose karėj, taip 
nedalyvaujančiose, kad iš 
vienos pusės, priversti savo 
kraštų valdžias greičiau pa
daryti sutaiką arba nedalei- 
sti jas įsikišti į, kruviną kon
certą ir kad, iš kitos pusės, 
labiau pakirsti kraugerin
gos visuomenės pamatus.

Z. Angarietis.
15-XII-1915.

Lietuvos pa
bėgėliai.

(Tąsa).
74) Martynas Balikonis, 

Viln. gub., Moskva, Novo- 
Peskovskij, 5.

75) Martynas Balinas, — 
Viln. gub., Moskva, Tagan
ka, N. Gončarnaja ui., Noč- 
lež. d. Morozova.

A mb. Balis, — Kauno 
Moskva, Novo-Lesna- 
Krasnova.
Jonas Baltaučius,—

Riazanskaja ui., d. 2—7 
Brovkina, kv. 97.

108) An. Baranauskienė, 
Kauno gub., Moskva, Kur- 
batovskij per., 2—21, kv. 45.

109) An. Baranauskienė, 
Kauno gub., Moskva, Li- 
tovsk. Komitet.

110) Antanas Baranaus
kas, Suv. gub., Moskva, St. 
Ghimki, dača Stefanovoj.

111) Ant. Tam. Baranau
skas, — Suv. gub., Moskva, 
St. CKimki, dača Dubiaga

112) Ipol. Baranauskas, 
Viln. gub., Moskva, Riazan-

žemaitė.

Pasaka
das, iš prigimimo žemyn palinkęs, negalės 
galvos augštai iškelti, bent sulyg buliais 
norėtų tarpe bandos pragarsėti.

(Toliaus bus).

«

Mano patemyjimai
Geros kloties!...

Havre, 6-II. — Karaliaus 
dekretu ministerial Vander- 
velde pavesti kai kurie sky
riai valdimo, esantieji kariš
ko ministerio žinyboj.

Dar truputį palauksim ir 
p. Vandervelde, ką seniau 
buvo tarptautiško socialistų 
komiteto pirmininku, liks 
arba karės ministeriu, arba 
vidaus dalykų.

Geros kloties... ir pasek
mingo tarnavimo paleistu
viui, ką liko patriotų didvy
riu. Z-a.

11-III-1916.

77)
Kauno gub., Charkov, Cho- 
lodnaja go ra, A fanasevska- 
ja ui. d. 64.U A

78) Sofija Baltaduonienė, 
—Kauno gub., Moskva, Otd. 
prijut Polk. Kom. -

79) Elena Baltramovič, 
Kauno gub., Moskva, Cho- 
dįnskaja ui., Chodinskij ro- 
boč. do m.

80) Povilas Baltrūnas, — 
Kauno gub., Moskva, B.Gru
zinskaja 14,4.

81) Martynas Baltrušai
tis, — Voronež., Spr. B.

82) Motiejus Baltrušaitis, 
Toržok, Tverskoj gub., Us-

kv. 97.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

“Keleivis”, išėjęs 3 d. ge
gužės, garsina, jog 4 d. ba
landžio atsibus Bagočiaus 
paskaita apie pasaulio su
tvėrimą. Prašo publiką at
silankyti. Nejaugi “Kelei
vis” neturėjo naujasnio pra
nešti, kaip garsinti paskai
tą, kuri turėjo atsibūti visu 
mėnesiu anksčiaus?*

*

(Iš “Nauj. Liet.”)
Vienose ganyklose ganėsi gan 

banda. Ganyklos buvo plačios ir geros su 
visokiais patogumais. Buvo tenai miško, 
pievų, krūmų, upeliai sriuveno, paukšteliai 
čiulbėjo, dieną saulutė kaitino, naktį mėnu
lis švietė. Kartais lietaus būrelis nulijo,

Vienu į

didele

.nuprausė, atgaivino žolę ir žiedus, 
žodžiu, ganyklos buvo prižėlusios ir banda 
turėjo iki soties ūdros.

Pati- banda, kaipo kaimo banda, susi
liejo iš įvairių gyvulių: melžamų karvių, 
junginių darbininkų jaučių, didragių bulių, 
jaunų veršiukų, didžiausių pulkų avių su 
ėreliais, kietakakčiu avinu, ožkų.su oželiais 
ir barzdočių skleistaragių ožių. Marga bu
vo banda, o dar labiau ją margino sker
džiaus meitėlis, sykiu su banda ganomas.

• Šios ištraukos iš laiškų, 
. kaip ir daugelis kitų daly

kų, nupiešiančių karės meto 
brangenybes, mokina darbi
ninkus, jog karės, kurios 

' gimdo kapitalistų varžyti
nes, daugiausia neša vargo 
įvairiems vargšams: darbi
ninkams, nustojusiems dar

Viskas del šalies apgynimo.
Kova turi eiti vardan ap

gynimo visos šalies. Tėvy
nė pavojuj. Laisvam Rusi
jos proletariato darbui ir 
laisvam jo gyvenimui gręsia 
kapitalistiškos politikos iš 
kapitalistiškos Vokieti još 
laimėjimas. (Iš Burjanovo 
kalbos).

Karės metu, 1914 ir-1915 
m., tik Mankovas nenorėjo 
atvirai eiti prieš reakcioniš- 
ką valdžią ir nenorėjo bal
suoti prieš kreditus. Bet 
gana buvo p. Plechanovui 
parašyti savo laišką, kuria
me jis balsuojančius prieš 
kreditus vadino išdavikais, 
kaip p. Burjanovas pereina 
ant p. Plechanovo pusės, 
kad likti atviru atžagarei- 
viškos valdžios šalininku. 
Dabar pas p. Burjanovą ant 
pirmos vietos tėvynės gyni
mas, dabar Rusijos proleta
riatui pavojingas ne drako
niškos Rusijos režimas, ne 
jos kariška diktatūra, bet 
Vokietijos laimėjimas. Dar 
truputį palauksim ir gal iš
girsim, kad Rusijos atžaga- 
reivystė brangesnė p. p. 
Plechanovui, Burjanovui ir 
k., kaip socialistų tarptau- 
tystė. Juk viskas galima 
dėl šalies apgynimo. Z-a.

11-III-1916.

ko! o vo.
83) Feliksas Baltrušaitis, 

—Kauno gub., Moskva, Ta
ganka, Gončarnyj per., d. 
Morozova. '

. 84) Antanas Baltūsis, — 
N o v o b i el ic a, G o m el sk a go u j., 
Mogilevskoij gub.

85) Antanas Baltrukonis, 
—Kauno gub., Moskva, St. 
Ghimki, dača Krilova.

86) Adomas Balandis, — 
Viln. gub., Moskva, B. Gru
zinskaja 76.

87) Teofilia Balčiūnas, iš 
Rygos, Moskva, Riazanska-

88) Teof. Balčiūnas, — 
Kauno gub., Moskva, Ria
zanskaja ui. 2-27,52.

89) Kazimieras Balsevi
čius,—St. Bolva, R. O. žid., 
Bežica, Novy bazar,Kazack. 
baz. 279.

90) Antanas Balsis im. 
Litvinovo, Krasn. uj., Smo
lensk. gub.

91) Motiejus Baltrušaitis, 
—Suv. gub., Toržok, Tversk. 
gub., U. Z. Upr., pered. 
Damsk. Kom.

92) Antanina Balčiūnas, 
iš Rygos, Moskva, 1 Neglin. 
d. 15.

93) Anielia Balčiūnas, — 
Kauno gub., Moskva, 3 Kre
stov. per. 5,5.

94) Elena Balčiūnas, iš 
Rygos, Moskva, Sušč. Kam. 
—Kollež. vai. 96.

95) Aid. Balčiūnas, — 
Kauno gub., Moskva, Litov- 
skij Komitet.

96) Juozas Balčiūnas, — 
Jaroslavl. Nikitskaja 118.

97) Pranas Balčiūnas, — 
iš Rygos, Moskva, 1 Neglin.,

*
Lietuvių korespondentai 

skundžiasi 
perdaug iškraipo jų aprašo
muosius dalykus. Man teko 
matyti keliato koresponden- 
tų“raštus”,tai Dieve tu bran
gus! Todėl nedyvai,jeigu re
dakcijos, kartais, pataisę 
patalpina tokias korespon
dencijas laikraštyje, kurių 
net patįs “autoriai” nesu
pranta, nes kalbama apie to
kius dalykus, kokių “auto
rius nebuvo rašęs”. Kad iš
vengus tokių “nesusiprati
mų”, patariu koresponden
tams pastudijuoti lekcijas 
apie atskyrimo ženklus ir 
lietuvių kalbos gramatiką, o 
tada redakcijos jūsų kores
pondencijų neiškraipys.*

* *
Socialistų laikraščiai agi

tuoja, kad visi sąjungiečiai 
dirbtų po Sąjungos vėliava, 
kad liautųsi dirbę beparty- 
viškose organizacijose. Bet 
tie patįs laikraščiai agituo
ja S. L. A. narius, kad so
cialistus (Neviacką, Matu
laitį ir kt.) išrinktų į S. L. 
A. valdybą. Per tų laikraš
čių agitaciją jeigu tie drau
gai patektų į S. L. A. val
dybą, tad jie turėtų dirbti 
bepartyvišką ir svetimą (ne 
po Sąjungos vėliava) darbą. 
Na, ir suprask tu tų laik
raščių politiką...*

* *
“Rankpelnis” sako,

kad redakcijos

jog

lis, todėl labai drąsus. Banda jį nelabai te
mėgo. Mat, kitokio gyvulio veislės kvapas 
nekiekvienam tepatiko, šeriai žiaurus — 
negalima nei pasilaižyti; iltys smailos— 
reik pasisaugoti. Gyvuliai bandoj vienas 
ragu mostels, antras jam koja treptels, o 
menkesni gyvulėliai nosis susukę nuo jo 
šalinosi.

Taip stumdomas po bandą meitėlis ne
nuleido nosies, bet prie kiekvieno žviegda
mas, kriuksėdamas lindo, šynėsi.

Prilindęs prie buliaus, šindamas jam į 
papilvę: “Kriukt, kriukt! Koks tu galingas! 
Ragai sieksnininkai... tau visą bandą val
dyti, visus apgalėti, niekam nepasiduoti”. 
Bulius, klausydamos pagirimų, galvą pakė
lęs, uodega pamosavo.

Prilindęs prie karvės: “Kriukt, kriukt 
Kokia tu pieninga, graži ir tavo veršeliai 
gražus”... Karvei, išgirdus, net seilė iš-

Prilindęs prie avino: “Kriukt, kriukt 
Tavo garbanos, tai garbanos, puiki ir šilta 
vilna! Nesiduok kerpamas... kąsk, spirk ir 
badyk”, kriuksėjo avinui į ausį. Tas susi-

98) Jurgis Balčiūnas, — 
Jaroslavl, Duchovskaja 10,2.

99) Juozas Baliūnas,— 
Suv., gub., Moskva, S. Bo- 
gorodskaja, Mosk. ui., 26, 
obščest. 38.

100) Salomėja Banaitis, 
Suv. gub., Moskva, Novo
moskovsk. 6,78.

101) Vlad. Banevičius, — 
Viln. gub., Penza, Piešaja 
ui., Pol. Kom.

102) Juozas Bauža, — 
Kauno gub., Moskva, Vo- 
roncovo pole, Vuedensk pi., 
d. Prochodava.

103) Pranas Banys, — 
Besi, Kostromsk. gub., Upr. 
Ponevežsk. Voinsk. nač.

104) Konstantinas Banys, 
Kauno gub., Moskva, Možai- 
skoje šosse, 45,9.

ruoja Amerikos laikraščių, 
negu amerikiečiai “Rank
pelnio”. Tam galima tikėti. 
Jeigu amerikiečiai teturėtų 
tik vieną laikraštį, tai tada 
daugiaus ir “Rankpelnio” 
prenumeruotų, bet dabar 
męs turime užtektinai laik
raščių savo šalyje, tai apie 
“Rankpelnį” ir pamirštame.

Buolio Sūnus.

PRIE SUNKAUS NEPABAIGTO 
DARBO...

Nuvargę, iškaitę dirba artojai, —
Jie ravi dygliuotas usnis,

Kad gražus augtų rugiai - vasarojai;
Jie piktžolių skina šaknis.

Žiūrėk, rytmetyje, juodbėrį gena
Su liūdna neaiškia daina,

Per dieną, lig nakčiai dirvą purena, 
Ar šilta, ar būt’ dargana.

Pavasario darbas — žagrė, arimas, 
Šniūreliais išdabinti laukai, —

Tai viltis, — naujų vaisių laukimas,— 
Jų laukia žmonių talkos — pulkai... 
Bet tenai, toliau, už lauko, kvatoja,

Juokiasi ir kelia puotas. —
Tai pilsto vyną ir ūžia — dainuoja, 

Išdykėliai dainas keistas.
Ir jie nepaiso, kad juosiuos maitina, 

Varguoliai žmonės alkani,
Kruvinam’ prakaite erškėčius skina,

Vis aria-purena laukus-dirVonus,
Artojai netekę spėkų,

O darbas jų peni tinginius, ponus, 
Nuo senu - senovės laiku.

Cha-cha-cha!—juokiasi turtuolių gaujos, 
Bet juokui tam galas arti!

Nes auga spėkos stipresnės—naujos,— 
Sulauks jie, ko yra verti!...

Merkynės Vaidyla.

1

I

Kam ašaros, kam...
Kievas. — Kliubų daugu

moj ištikrųjų susekta karš
tas azartiškas lošimas labai 
dideliais pinigais žmonėmis, 
ūmu laiku praturtėjusiais 
dėlei karės.

Vieni milionai žūva ant 
karės lauko, kiti badauja, o 
tėvynės ramsčių sau jale 
taip daug .pinigų prisilupa, 
kad net nežino, ką su jais 
veikti. Na, ir reikia praloš
ti. Šiandien praloš, rytoj 
vėl prisiplėš... Ir... vieniems 
ašaros, o kitiems...

Aišku, kam karė reikalin
ga. Aišku, kad ją reikia 
vesti ligi galui, tai yra ligi cienė,—Suv. gub 
to laiko, kada bus užgrobta ~ 
viskas tas, kas galima už- na.
grobti.

11-III-1916.

no gub., Moskva, Možaisko- 
je šosse, 45.

106) Marcelia Baranavi- 
., Moskva, 

Ivanovskij per., d. Čuviki-

107) Anielia Baranaus
kienė, — Viln. gub., Moskva,

NUO REDAKCIJOS.
Pastaruoju laiku vis daž

niau telpa “Laisvėje” įvai
rių laiškų redakcijai, “žo
džių” ir pranešimų. Pasta
ruosiuose “Laisvės” num. 
tilpo laiškai pp. A. Bulotos, 
M. M. Rice - Herman, že
maites žodis; šiame num. 
telpa p. B. K. Balučio laiš
kas į red.

Prie kiekvieno iš tos rū-

prierašų, 
nuomonę 
me taip, 
nėra būtina, nors ir galima, 
šiuo žvilgsniu sekame ame
rikiečių, o ne Europos lietu
vių laikraštininkų pavyz
džius.

išreiškiant savo 
Tač iau s nedaro- 

Manome, kad tas

Prilindęs prie ožio: “Kriukt, kriukt 
Brolyti, kokie tavo rageliai, tai rageliai 
Kad man patektų, visą svietą išbadyčiau 
o tu, kvaily, dykaduonio, storpilvio' buliaus 
bijai... Nepasiduok, išsiręžęs tarkštelėk 
jam į makaulę” 
sy damas, 
pastate.
lin.

Taip 
kiekvieną girdmas, taisėsi sau šalininkus, 
kad jo nestumdytų, n e badytų.

Visą bandą paglemžę, apžergę savo 
globoje laikė didieji buliai; visoj ganyklo; 
garsiai baubdami gyrėsi, jog jie vieni tik 
žino, kur bandą vesti, tiesius takus rodyti 
ir jie vieni tik moka bandą valdyti, vado
vauti. Jei kur banda pasisuks truputį į ša
lį, į krūmus ar į mišką prie geresnės žolės, 
tuoj, užėję už akių, šnypšt, šnypšt, dar ra
gais pamojuos; tuoj banda skliundžiumk 
atgal, o avys, tai klupiniu-vistiniu per kita 
kitą puls, kur buliai rodys. Prie svetimos 
bandos arba svetimą gyvulį prie savos ban
dos anei ištolo neprileido, kad neištvirkir 
tų mažųjų paklusniųjų gyvulėlių. Taip bu
liai savo bandoje viešpatavo, kur norėjo 
avis su ėreliais paginė, kur norėjo karva- 
palaikes su veršiukais pasuko; kaip jiems 
patogiau, taip bandą vedžiojo. Būdami 
tvirtesni ir eidami pirma, netik geresnę 
žolę nuėdė, numynė silpnesniems, mažes
niems gyvulėliams savo tik išėdas bepaliko, 
bet ir kitokiais būdais mažuosius skriau
dė: vienam galva mostels, antram ragu į 
šoną bakstels, tai koja paspirs arba iš ga
nyklos pavarys. Nors banda nelabai tepa
tenkinta savo globėjais - vadovais, bet nu
žemintai jų klausė. Turėjo, tik vargo bu
liai su ožiais; tie, matydami bulių neteisy
bes, netylėjo, purkšdavo, spjaudėsi, priešais 
ragus statė netik už savo, bet labiau už ki
tų mažųjų gyvulių skriaudas, priešinosi bu
liams, jų darbus ir neteisybes išmetinėjo, 
akis badė, visoj ganykloj bliovė. Mekenda
mi po karvąpalaikes, po veršius, avis, kurs
tė prieš bulius, ragino nesiduoti save už no
sies vedžioti, iš jų globos išsiliuosuoti, jų 
jungą nuo savo sprando numesti.

.t>kriuksėjo ožiui, veją knai- 
Pakūrstytas ožys įsiręžęs ragus 

Meitėlis pabūgęs nukriuksėjo ža

valkiodamos po bandą, meitėlis,

ožiams mosuoti, o tie, priešais išsiręžę, ra
gus pastatę, strykt, strykt! į augštą šoki
nės.

Taip vis buliai su ožiais kovojo, bet 
plačiose ganyklose gana erdvos bandai už
teko. Prie meitėlio irgi visi priprato: tas 
mokėjo priė kiekvieno prisilaižyti, labiau 
kriuksėjo, lindo prie didžiųjų bulių, girda
mas juos, phtaikaudapias tiek prisigerino, 
kad įlindęs į bulių kūtę, po ėdžiomis įsikasė 
sau kinį. O buliai tiek, su juo apsiprato, 
nors nelabai jiems tepatiko meitėlio kva
pas, bet leido jam po savo ėdžiomis į šiltą 
kinį lįsti. Nors meitėlis šiltai gulėjo ir pri
ėdęs buvo, bet vis rūpinosi, kad jo spran-
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NAKTIES ATMINIMAI.
Tyliai, lyg kad deivė žaliųjų laukų 
Mane palytėjai meilės tylumoj! 
Ir tinklą supynus iš savo plaukų 
Jausmus užžavėjai dvasios gilumoj. 
Ar pameni naktį, kaip žvaigždės mirgėjo? 
Kaip'dvelkė vėjalis malonus vėsus?! 
O ežero bangos lyg perlai blizgėjo, 
Kad kėlės mėnukas skaidrusis šviesus? 
Tu tuomet lyg laimė skaisti ir maloni 
Atskyrei man sielą nuo žemės skausmų. 
Tavo veidai gilus, lyg žaibai raudoni, 
Man dvasią pripildė prakilnių jausmų. 
O akys! Lyg erdvės bedugnės, slaptingos! 
Jų žvilgsniai paliko mano sieloje, 
Brangesni už turtą, lyg uolos galingos 
J širdį atėjo nakties tyloje. !
Ir buvau laimingas ir džiaugsmas atėjo; 
Taip tyras, kaip melsvas dangus.
Vien Dievo troškimą širdyje pasėjų, 
Kurs liko lyg turtas jaunystės brangus.. • 

žemutis Svyruoklis.
Scranton, Pa.7 c

i

PARALELES.
Pasikinkęs kuiną lauką, 
Vargšas aria kietą lauką. 
Prakaitas per veidą sriuva, 
Senas kuinas vos negriūva 
Ir artojas vos kulniuoja. 
Mat, nesveikas, negaliuoja. 

O keliu automobilis 
Dumia, lyg Įgeltas dvylis: 
Ponai kraustosi iš dvaro.
Jie laimingi ir kvatoja, 
Matant vargstantį artoją, 
Kurs vis niuksi—kuiną varo.

*

* *

Gera pono vienatūriui, 
Lyg muštuvėje menturiui: 
Paukščių pieno jam tetrūksta. 
Piršto judinti nereikia— 
Visa jam tarnai pateikia, 
Jis puotauja, trankos, dūksta. 

O beturčio vargšas vaikas 
Jau tada, kai žaisti laikas, — 
—Pusnuogis, dažnai badauja 
Ir didžturčiui piemenauja.

Kas tik nori, skriausti gali.
Vaidilos Ainis.

SKURDAS.
(Iš “Nauj. Liet.”).

Et! Kiauron rucjynėn rėdos 
Kietas vargas, sunkios bėdos! 
Kur neturtas—ten ir jos: 
Eis beturtis į bažnyčią, 
Grįžš po darbo jis į grįčią — 
Skurdas vis ant sprando jos.

Saulė leidžias, .saulė teka, 
Skurdas vis, lyg pėdos, seka, ‘ 
Veja vis visais keliais.
Vargas tam, ką jis pamatė: 
Iš akių jau neb’išleis.

i

i 
j

i *

Vaidilos Ainis.

Et! Kad skurdo nusikračius!
Kad bent sykį nebemačius i
Pikto vanago nagų! .. .
Pusę amžiaus atiduočiau, • • H
Jeib tik antrą’ išvaduočiau 1
Iš nelaimių ir vargti. 1
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Gui de Maupassant

Kauke.
’ Vertė švenčioniškis.

(Tąsa).
Visi, tartum apmirę, stovėjo ir žiūrė

jo į apysenį žmogų, kuris gulėjo be žado. 
Jo akys buvo užmerktos, žili plaukai už
dribę ant kaktos, veidas išdžiūvęs, žandai 
įdubę, paakiai pamėlynavę, o šalę jo gulėjo 
jauna, linksma ir besijuokianti kaukė, jau 
no, dailaus jaunikaičio kaukė.

bę, argi jo galva nedaili? Palauk, tamsta, 
pakol jis dar nepaguldytas, aš tamstai pa
rodysiu.

Ji priėjo prie stalo,an t kurio buvo stik
las, puodas su vandeniu, muilas, šukos į^že- 
petys. Pasiėmė šepetį, priėjo prie vyro; at
lenkė nudribusius ant akių plaukus,—dai
liai juos sušukavo ir padarė tikrą modelį 
dėl dailininko. Paškui atsitraukė nuo jo 
toliau, kad pasidžiaugus dailumu.

—Na, argi jis nedailus pagal savo am-

MOTERIMS NAUJIENOS

ausū gy-

—Labai dailus, — patvirtino gydyto
jas, norėdamas plačiau patirti visą jų gy
venimo istoriją.

—Jeigu tamsta būtum matęs, koks jis 
buvo tuomet, kuomet turėjo dvidešimts 
penkis metus amžiaus! Bet atleiskite, jį 
reikia kogreičiausiai paguldyti į lovą. Nes 
kitaip nuo degtinės pradės jam vidurius 
skaudėti. Meldžiu tamstą man pagelbėti.

liaus, atsipeikėjo, apsidairė aplinkui, bet 
išrodė tokiu silpnu, tokiu ligotu, kad gydy
tojas paabejojo, ar tik neatsitiko su juomi 
kokis nors nuotikis, kuris gali būt pavojin
gas jo gyvasčiai.

—Kur tamsta gyveni? 
dytojas.

Šokėjas stengėsi sukoncentruoti savo 
mintis, kad atsiminus, kur jis gyvena ir ro
dėsi, kad jam tas darbas labai sunkus; pa
galinus jis prisiminė ir pasakė tokią gatvę, 
kurios niekas nei nežinojo. Prisiėjo klaus
ti visų smulkmenų, kad sužinojus teisingą 
adresą. Ir jis atsakinėjo į tuos klausimus 
taip sunkiai, taip tęsdamas laiką ir taip 
neužtikrinančiai, kad visi pradėjo abejoti 
apie sveikumą jo proto.

—Aš pats tamstą parvežšiu namo, — 
pasakė gydytojas.

Gydytojui labai norėjosi sužinoti, kas 
jis per vienas, norėjosi išvysti, kaip jis na
mie gyvena ir kas jd kambariuose randa-

čiau... ot, taip... gerai... dabar kelines... 
tamsta pagelbėk, o aš mausiu čeverykus...

stačią, pakol aš užklodę nuo lovos nuimsiu..

gu tamsta manai, kad jis nors truputį pa
sitrauks į vieną pusę lovos ir suteiks man 
vietą šalę atsigulti, tai tamsta klysti. Jam 
ta mintis ir į galvą neateis. Aš priversta 
sau jieškoti vietos kitur. Na, jaunikaiti,

Už kelių minutų pribuvo vežimas ir 
jiedu išvažiavo.

Šokėjas gyveno augštam, nuskuimsiam 
name, ant pat viršaus ir gydytojui su ligo
niu prisiėjo lipti siaurais, purvinais laip
tais. Tai buvo vienas tu namu, kuris bu- 
davotas, bet neužbaigtas ir kuriame dabar 
suranda prieglaudą visokie nusidėvėję 
žmonės ir neturinti užsiėmimo darbininkai.

Gydytojas, viena ranka griebdamasis 
už laiptų skersinio, prie kurio jo ranka kas 
syk prilipdavo ir kuris svyravo į visas pu
ses, o kita laikydamas ligonį, kurio sveika
ta pradėjo eiti geryn, vilkosi ant ketvirtų 
lubų.

Dasigavus ketvirtų lubų, gydytojas 
pabarškino į duris.z Durys atsidarė ir pa
sirodė apysenė, švariai apsirėdžius mote
ris. Iš jos veido galima buvo suprasti, kad 
ji vrn darbšti, dora ir ištikima savo vyrui

šilta kaldra, tuojaus užmerkė akis, po va
landėlės jas atmerkė, apsižvalgė, bet grei
tai vėl užmerkė ir rodėsi, kad jis dauginus 
nieko nenori, kaip tik greitai užmigti.

Gydytojas, kurį apėmė dar didesnis 
žingeidumas, tuojaus užklausė:

Reiškia, jis ėjo j kaukių balių tik su 
tuo tikslu, kad sulošus jaunikaičio rolę?

—Žinai, tamsta, jis tą patį daro kiek
viename kaukių baliuje ir auštant sugrįžta 
namo neaprašomoj išvaizdoj. Matote, jis 
gailisi praeities ir tas jį priverčia užsimau
ti ant savo veido popierinę veido išvaizdą, o 
ant galvos svetimus plaukus. Taip, taip, 
jis dabar labai apgailestauja, kad jau ne te
kis, kokiu būvo trisdešimts metų atgal ir 
labai apgailestauja, kad neturi pasisekimo 
taip mylėti moteris, kaip kad pirmiau my-

Senis užmigo ir pradėjo knarkti.

DĖLEI RUOŠIAMOJO MO
TERŲ SUVAŽIAVIMO.
Progresistės tebesi tari a 

šaukti šį rudenį savo drau
gijos suvažiavimą. Balsavi
mo krivūlė jau paleista ir, 

, kol dar nevėlu, imsime balsą 
ir męs.

Suvažiavimo klausiniu 
diskusavo ir susivienyjimo 
centras. Didžiuma centro 
valdybos narių buvo tos 
nuomonės, jog šiuosmet bū
tų dar peranksti šaukti su
važiavimus. Tos nuomonės 
pasirodė esančios draugės 
M. M. Rice-He r man, K. Pct- 
rikienė, J. Benesevičiūtė ir 
kitos. Mūsų nuomone pilnai 
sutinka ' su viršpaminėtų 
draugių nuomone. Reikia 
dar šiek-tiek labiau padirbė
ti, reikia dar daugiau naujų 
kuopų sutverti, reikia la
biau sudrūtinti Moterų Pro- 
gresy viską Susi vieny j imą iš 
apačios, o jau tik tuomet 
šaukti suvažiavimui.

Prie dabartinių apystovų, 
esant neperdideliam kuopų 
skaičiui, suvažiavimas gale- 
tų atnešti šiek-tiek naudos, 
bet visų pageidaujamų pa
sekmių neatneštų, o jo įvy- 
kinimas brangiai lėšuotų. 
Organizavimo darbas, kai]) 
parodė praktika, galima,kol 
kas varyti ir be suvažiavi
mo. Jokiu nesutikimu bei 
frakcijų mūsų susivienyji- 
me nėra. Dėlei to viso, 
mums matos, reiktu dar 
šiek-tiek palūkėti su suva
žiavimo šaukimu.

ivaip tik ji pamatė, tuojaus sušuko:
—O, Jėzau, kas su juomi dabar atsiti

ko?!
Kada gydytojas trumpai, bet aiškiai, 

pasakė, kas su juomi atsitiko, ji tuojaus nu
siramino ir pradėjo gydytoją raminti, pa
aiškindama, kad tas jam tankiai užeina ir 
dabar jokio pavojaus nėra.

—Jį reikia paguldyti ir viskas; jis už
migs, o rytoj atsikels visiškai sveikas. Tai 
>e pirmas sykis, aš jau gerai žinau.

Gydytojas pastebėjo:
—Bet jis labai silpnas, vos gali kalbėti.
—Žinai, tamsta, tas menkniekis, jis 

truputį įkaušęs ir daugiau nieko. Matai, 
tamsta, jis šiandien pietų nevalgė, kad 
lengvesnis būtų, apart to, išgėrė porą stiklų 
stiprios degtinės, kad išrodžius narsesniu. 
Matai, tamsta, kada jis išgeria porą stiklų 
geros, stiprios degtinės, tai jo kojos pasi
daro daug miklesnės, lengvesnės, bet už tai 
apsvaigina protą, užmuša atmintį ir su
stabdo kalbą. Ne jo amžiuj, ne jo metuos 
eiti ir šokti tokius šokius! Bet ką gi da
ryti? Matomai jis iki savo mirties nesu
sipras, kad jau personas dėl šokių!

Gydytojas, labai nustebęs, užklausė:
—Ir kodėl gi iis tokiame amžiuje šoka 

pažėlusius šokius?
Ji paraudo, patraukė pečiais ir nerviš

ku balsu pradėjo pasakoti:
—Tamsta klausi, kodėl jis taip šoka?! 

Jis šoka todėl, kad pasirodžius nors po kau
ke jaunikaičiu, jis šoka todėl, kad moterįs 
paskaitytų jį jaunu,gabiu padauža ir į ausį 
šnabždėtų visokius šlykštumus; jis šoka to
dėl, kad gavus progą pasitrinti tarpe mer
ginų, prisiglausti prie jų nešvaraus kūno, 
aptepto visokiais aliejais ir pudra... Teisy
bę pasakius, aš per keturiasdešimts metų 
su juomi kankinuosi ir jis man įkyrėjo iki 
kaulų smegenų... Vienok reikia jį kogrei
čiausiai paguldyti, nes gali vėl apalpti. Ar 
tamstai nebus sunku pagelbėti, kad pagul
džius į lovą? Kada jis būna tokiam padėji
me, tai aš negaliu viena jį į lovą paguldyti.

Senis sėdėjo ir išrodė visiškai girtu:a 
kys raudonos, apsiseilėjęs, plaukai susivė
lę ir uždribę ant akių, žodžiu—tikra bai- 
dykla.

Jo drauge žiūrėjo į jį maloniom ir sy
kiu piktom akim. Ji vėl prabilo.

—Tik pažiūrėk, tamsta, juk pagal am- 
žį, tai jo galva ir taip gana daili; bet jis į 
tai neatkreipia atydos, rengiasi, dedasi 
kaukę, kad tik išrodžius jaunikaičiu! Ar 
tai ne kvailyste! Na, sakyk, tamsta teisy-

vo kalbą:
—Taip, šis žmogus meilėj turėjo pasi

sekimus! Tamsta nepatikėsi, kad jis turė
jo daug geresnius pasisekimus, kaip kad tu
ri gražiausi pasauly vyrai, žymiausi dai
nininkai ir gabiausi generolai.

—Negalimas daiktas! Ir kaip jis galė
jo prie to prieiti?

—O, tamstą tas labai nustebins, 
tamsta jo nepažinai pačioj jaunystėj, 
riausiuose jo gyvenimo laikuose. Aš 
juomi taipgi susipažinau baliuj 
mėgsta balius. Aš tamstą užtikrinu, kad 
papuoliau į kilpas, vos spėjau į jį pažvelgti,

DARBININKE GALI 
“PUIKIAI” PRAGY

VENTI Už 33 c. 
Į DIENĄ.

Moters-darbininkės, 
jūs pagalvojot nors

nes 
ge
sti 

jis labai

tuomet buvo meilus! Jis buvo taip meilus, 
taip meilus, kad žiūrint į jį verkti norėjosi; 
plaukai juodi, kaip varno sparnai, garbi
niuoti, akys taipgi juodos ir didelės, kaip 
katės. Taip, tai buvo dailus vaikinas. Tą 
vakarą jis mane nusivedė pas save ir nuo 
to laiko, nepaisant visokių nesmagumų, ku 
rie prisiėjo man pergyventi, aš neprasiša
linau nuo jo nei ant vienos dienos, nors 
daug vargo turėjau ir daug sunkių dienų 
prisiėjo pergyventi!

Gydytojas užklausė:
—Ar tamsta su juomi turi legaiišką 

šliūbą?
Ji atsakė:
—Taip, tamsta... Jeigu ne šliūbas, tai 

jis būtų seniai mane apleidęs, kaip ir visas 
kitas apleido. Aš buvau jo pačia, tarnaite 
ir visa tuo, kuomi tik jis norėjo... Jis mane 
priversdavo raudoti, lieti ašaras... tas aša
ras, kurias nuo jo visados slėpdavau... Jis, 
sugrįždamas iš balių, pasakodavo man vi
sus tuos šlykštumus, kuriuos su moterimi 
papildydavo, man... man... tamsta... pasako-* 
davo su pasididžiavimu, neatkreipdamas 
jokios atydos ir nesuprasdamas, kaip man 
skaudu klausyti jo tos pasakos...

—Kuo jis užsiimdavo, koks jo amatas?
—O, tą aš tamstai užmiršau pasakyti. 

Jis buvo pirmrankiu meisteriu pas p. Mar
tella, tokiu meisteriu, kokio dar nėra pa
saulis matęs... buvo tikru artistu, uždirbda
vo po dešimts frankų į dieną!

—Pas Martella?... Kas per vienas tas 
Martella?

—Tamsta nežinai, kas per vienas Mar
tella?! Tai barzdaskutys, įžymus operos 
barzdaskutys, kuris turėdavo apdirbti visas 
aktorkas. Kadangi mano vyras buvo gar
siu meisteriu, tai jis turėdavo jas apdirbti. 
Taip, tamsta, visas aktorkas, puikiausias ir 
garsiausias aktorkas turėdavo apdirbti, su
šukuoti joms plaukus, nutepti veidus ir jos 
jam už tai gana brangiai mokėdavo. Jis 

(Toliaus bus).

sykį, 
kad prie dabartinio maisto 
brangumo, galite pragyven
ti, išleisdamos tik 33 centus 
j dieną? Visų pirma nepa
vadinkite 
nes tai ne 
nias.

Turtinga

manęs beprote, 
mano sumany-

ponia Bišon,gy
venanti puikiausiam vieš
buty j, sumanė praktikoj pa
rodyti, kad fabrikus mergai
tė gali pragyventi išleisda
ma 33 c. į dieną. Ji tuojaus 
griebėsi gaminti pietus, su
kvietė tokius pat, kaip ir ji, 
dykaduonius svečius ir iš
kėlė puotą. Pietus apsiėjo 
po 6 c. kiekvienam svečiui, 
bet nuo svečiu dar vienas 
trečdalis to valgio liko.Reiš
kia, kiekvienas svečias su
valgė tik 4 c. vertės pietų.

Kapitalistų laikraščiai 
puslapius prirašė apie “gud
rią” poniutę, kuri mokėtų 
darbininkėms pietus gamin
ti 4 centų vertės, o ji pati 
ų radėjo karžyge jaustis. Ir

darbininke gali pragyventi 
už 33 c. į dieną, tai kam jai 
daugiau algos mokėti? Juk 
dabar fabrikų darbi.'inkės 
gauna “pašėlusią” algą,nuo 
3 iki 6 dolerių į savaitę, o 
pragyventi gali už 33 c. į 
dieną, tai per metus laiko 
gali tapti “kapitalistėmis”!

Viskas būtų išėję gerai, 
bet atsitiko “mažas” nesusi
pratimas. Pagelbininkės 
ponios Bišon, kurios sykiu 
su ja pasižadėjo maitintis, 
išleisdamas tik po 33c. į die
ną, nuo tokio maisto pailso 
ii* visą sumanymą metė į ša
lį. Ponia Mary Campel pa
sakė, kad ji alkana ir jeigu 
ilgiau prisieis jai taip mai
tintis, tai pradės alpti, nes 
jau dabar vos ant kojų ga
linti stovėti. Pati Bišon pa
sakė, kad ji esanti soti, tik 
labai “nuvargus”, todėl ne
galinti ilgiau taip gyventi, 
vienok nepaliovė tvirtinus, 
kad darbininkės pilnai ga-
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narės, bet ir pati Birutė. ( DIDELA PROGA
Birutes Pirmininkė. DEL VYRU NUSILPNEJISIU

—- - ■' ANT LYTIŠKU ORGANU
KIEKVIENAS GALI RUTI 

FOTOGRAFISTU.
Kątik išėjo iš spau- 

1 dos pirma lietuvių kal
boj knyga, iš kurios 

' kiekvienas gali lengvai 
išmokt i fotografystės 
amato. Prisiųskile $1, 
o gausite šitą knyga. 
Siunt ima apmokame. 
Adresuokit e:
NORTH END PHOTO CO.i

376 Selkirk Avenue <
Canada.

linčios pragyventi už 33 c. 
Pagaliaus, ji dar buvo su
manius porą naktų pamie
goti pigiuose viešbučiuose, 
mokėdama po 35c. už naktį,1 
pet pernakvojus vieną nak
tį. pradėjo jausti kaulų 
skaudėjimą ir vėl sugrįžo j 
pirmąjį viešbutį. Tuomi ( 
viskas ir užsibaigė. _ : willni, Man

lai matot, kaip begėdis-j__  ________

tu darbininkių, kurios su- 
krovė joms turtus. Jeigu 
atsirastų iš darbininkių, ku-

darbininkes pavadinti! be-

iš darbininkių tyčiojasi, tai; 
jas skaito karžygėmis ir a-j 
pie jas aprašoma, kaipo apie 
dabartinių! dienų genijus.

Tik jau ir gadynė, kad ir

lio genijais”.

L. M. P. S. A. CENTRO ! 
SEK R. PRANEŠIMAS.
L. M. P. iŠ. A. referendum 

pirmas 1916 m., kad išimt 
Suš-mui charterį, balsavimo 
laikas pasibaigė ir blankos 
pas sekretorę jau sugrįžo.

Didžiuma balsavo, kad 
charteri atidėt ant toliau, t. 
y., iki suvažiavimui.

pos Įnešimas, kad šiais me
tais sušaukti susivažiavimą, 
liko paremtas 6 kuopos. L.

nieks neparėmė. Patsai į- 
nešimas greitai bus išsiunti-

K. Pctrikiėne.

rems:—Išpildant balsavimo 
blanką, reikia būtinai pažy
mėti skaitliu balsu. Para
šant vienbalsiai arba visos 
“už“, tokios blankos negali. 
būti imamos atydon, nes ne
žinia, kiek balsavo.

Seki*. K. Petrikiene.

Atsakymas Birutei.
“Laisvės” N38 tilpo iš- 

musų miestelio korespon-1 
dencija, kurioje korespon-i 
dentė Birutė labai smarkiai 
užsipuola ąnt vietos lietuvių 
moterų draugystės Birutės 
komiteto, ypatingai ant da
bartines pirmininkes, būk ji 
nieko neveikianti, o tik baž
nyčioj poteriaujanti,. Girdi, 
senoji pirmininkė daug dau
giau veikus.

Kad draugystė mažai 
veikia, tai tas teisybė, bet 
kaltinti už jos neveiklumui 
pirmininkę, rodos, negali
ma. Jeigu draugystės na
rės nesidarbuoja, nesirūpi
na draugystės reikalais, ne
sistengia agituoti pašalines 
moteris, kad p risi rašytų 
prie draugystės, tai viena

padaryti, nors ji veiktų die-

gimas ii* veikimas priklauso 
ne nuo pirmininkės, bet nuo 
visu nariu. Pirmininkė sa
vo užduotis atlieka: ant 
kiekvieno susirinkimo pri- 
būna ir tvarką veda. Jeigu 
senoji pirmininkė darbavosi 
daugiau ir prie draugystės 
prirašė daugiau narių, tai, 
matomai, tuomet ii’ narės e- 
n e r g i šk i a u darbavosi.

Kasi ink užmetimo, kad 
dabartinė pirmininkė dau
giau meldžiasi, o mažiau 
darbuojasi, neapsimoka Bi
rutei nei atsakinėti, nes tas 
pasakyta vien tik dėl kokių 
nors ypatiškumų. Dabarti
nė pirmininkė mažai atkrei
pia atydos į bažnyčią ir tą 
gerai žino netik draugystės

.1 ei dar neturi, lai pasiskubink pan
ti, nes knyga gali greit :šsibaigt

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk tų, kurie jau ją turi.

Knypos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. H. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų mganų išsivysty
mas, jų veikme ir avarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; npsi vaisini
mas; vaisiaus augimas; neštum(o hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Tainpi aprašoma lytiškos ligos, savi 
žagyste ir daug k i t ų įdomių dalyki,!.
'Knyga turi 12<'pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

Įvairios Dainos.
Tai yra stora, 21G puslapių, knyga, 

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
nų. 'J arpkitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
juokingos, kalinių, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

KAINA 50c,
AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
jie gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
likimas, -parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
ki jos d irbus, tam ši knygele būtinai 
reikalinga.

)C.

Reikalavimus ir pinigus siųskite 
šiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring St.,

So. Boston, Mass.

Prlslunskite mums tik 50c. 
pu. !!<• ant Ivtijktj organu vyrai 
i n< i vi’i. palik,s l^gy<lyntl ant visa- 
■ varlojinia, gv<)uoliu NOVO. Tat 
ilim.-i pasakyti, cudaiine gyduolė,. 
iŠKy<l<- jau lukstauflus vyru ser- 
lyiiškoTns ligoms. Jei esate ser
ui lytišku nusilpnėjimu, kad ken
tus t»« tvaike norviu, kad nustoet 
ma. kad esate nusflpnejesiam 
i. . š iltos rankos arba kojos, galvos 
ii. u/k't« jimai viduriu, nevlrlnf- 

ih <>. ink tu bna arba kitos ligos 
n<:ni<-)ns sapniai, liaime sutikti 

I .p tai daro iickurie. palikite 
tj p< t \ .itoitni!} gyduolių NOVO, 
s t <s i trumpa laika padaris jus 

tvirtais ir laimingais, tada gi 
Ims naudnotis gyvenimu ir jo 

ms l> 1 .ttvdos, idant pertikrinti 
t ii. k ui N<»V<> gyduoles tą pada- 

hit s-n, jums DYKAI kompletifiką 
u pvd toliu, užtektinai ant 15 dienu, 

pti-innste mums savo antrašą ir 
-. i.iip iri sykiu 50c krasos ženkle- 

> • sidalirti <j. ) apmokėjimą liegu 
tirn.j. .Mitlon- kito atkreipti atydą 

k.t-l tai nota maja degute, bet 
knm|i-iiškas kursas fšsiirvdymni, užtekti
nai ant 15 dienu, labi! tanke yra užtekti
nai išsiyi <l> tnui Ta proga yra vien 
svarbia ant trutnpo laiką. Rašykite mums 
n< at(.|< ifokit-' tafp-Kl praneSklte kokiam 
laikrašti įkaiti!- ta apirarsinlma ir me* 
ijsiutisme jums tiioiaus tas gyduoles. 

NOVO COMPANV,
Dept. 37, Dox 4000, Philadelphia, Pa.

«"I
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U apsukt>ma

LEIDI SLINKTI 
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tuiiuotų, resvų, krintan
čių. pleiskanuittų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 

ro Tau ne- 
nemalonumą 

tunai pra- 
mitsų su

taisytus plaukams vais
tus "1 >t t tnal'uga”. ( ret esnių plaukams 
vaistų už "1 lermafug.j” nėra!

uga" padarys tą. kad Ta
i’ bus tankus, švelnus ir 
>da Tavo galvoje bus ty
mos išnyks ant 
niekad daugiau

ikintas savo plaukais! Ne 
kitų puikiems 

s pats gali turėti dar 
Reikalauiant prisiusime 
vis dykai išbandymui 
isiųsk 10c standpoints persiuntimo 

-ų, gausi išbandymui dėžutę

skaistus!
ra. pleh visados, 

ncslinks.

plaukams, 
dailesnius F 
Tau pačta 
“sampilą”

»

per
keliui, sykiu ir brošiūrą, 
“Puikus I’Laukai”.
SPECIALTIES CO., 

Dept. 7
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

ARGIL

“KARDAS”
Mėnesinis Illiustruotas Žurnalas

Pašvęstas naikinimui prietarą ir tamsos iš tarpo Lietuviu.
‘‘KARDAS”

visuomet papuoštas gražiais ir juokingais paveikslais 
“Karde” telpa pamokinanti ir juokingi pasiskaitymai 
“Kardo” turtingumas iš kalno užtikrintas, kadangi ‘‘Kardo” redak
torium yra žinomas visuomenės veikėjas ir publicistas Drg.BAGOČIl/S. 
Minėti faktai kalba, jog kiekvieno lietuvio pareiga užsirašyti “Kardą”

Kaina metams $1.00 Užrubežyje $1.25c. 
Pavienis numeris 10c.

Del pažiūrėjimo siunčiam tik tiems, kurie prisiunčia 10c.
Adresuokit šitaip: “KARDAS”

149 Millbury St. Worcester, Mass.

Bound Brook, N.J arti New Yorko.
Męs pastatysim tau stubą už stebėtinai žemą 

Kainą.
{DĖK PINIGUS J ŠIĄ PUIKIĄ NUOSAVYBE ir TĖMYK, KAIP 

TAVO PINIKAI (IR EITAI Al G S.
Graži vieta, plačios gatvės, malonu gyventi.

PIRK DABAR. PAKOL KAINOS ŽEMOS.
Augšti ir sausi lotai žemės 25x1*25 tik už $200 ir augŠČiau ant 

labai lengvo išmokesčio. Kiekviena pėda žemės, nupirkta Šiandien, 
vėliaus bus labai brangi.

ATMINK ŠIĄ NUOSAVYBE.
Ji niekados nebus pigesnė, kaip dabar. Kiekvienas įmokėtas dole

ris atneš tau tris dolerius ir daugiau, 'lai geriausia vieta sudėt tavo 
pinigus, kad jie augtų. Net ir bankai, kur tu laikai savo pinigus, 
perka šlubas ir žemes dėl pelno. Kodėl tu pats negali, vieton dėt j 
banka, suvartot juos ten, kur neštų tau didesnį procentą.

PADARYK LAIME SAU IR SAVO ŠEIMYNAI.
Sustok mokėjęs randas, įsigyk savo locną namą, “saldų namą”,kur 

tu galėsi su savo šeimyna pasidžiaugti ir linksmai praleisti savo gyve
nimą savo lomoj gūžtoj, mylimoj bakūžėlėj, iŠ kur niekas negali tavęs 
išvaryti.

BOUNDBROOK—GELŽKELIŲ CENTRAS.
Čia praeina didžiausi gelžkeliai: Central Railroad of New Jersey, 

Lehigh Valley. Philadelphia ami Reading, Baltimore and Ohio ir Royal 
Blue Line, kuri sustoja pačiam centre miestelio, iš kur tik ininuta laiko 
eiti tau namo. Taipgi ateina iš visų pusiu gatvekariai.

DIRBTUVĖS DĖL VYRŲ IR MOTERŲ.
Bound Brook ir apielinkėse daugybė visokių dirbtuvių dėl vyrų ir 

moterų, kur bile kada yra lengva gauti darbas.
BOUND BROOK’E 3 LAIKRAŠČIAI.

Taipgi poetą, bankai, telegrafai, telefonai ir expresai, publiškos 
mokyklos ir C> bažnyčios.

LAIKE TAVO LIGOS IR BEDARBĖS MUS NEREIKALAUJAME 
IŠMOKĖJIMO UŽ PIRKTĄ NUOSAVYBE-

šią nuosavybę galit pamatyt kiekvieną dieną ir nedėldieniais. At
eik j mūsų ofisą su savo šeimyna ir draugais. Męs nuvežšim ir par- 
vež.šim jumis dykai ir aprodysim tas gražias vietas. Jeigu nori daugiau 
informacijų, tai pranešk laišku arba telefonu, o męs pasiųsim agentą

Jeigu turi nusipirkęs kur kitur LOTUS ir esi neužganėdintas, męs 
galime apmainyt juos.

DORSA REALTY CO.
132 Nassau St., . Room 408,
Telephone Beekman 2562.

New York City.
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KORESPONDENCIJOS
A. BULOTA IR ŽEMAITĖ j patiko. 
KALBĖS SEKANČIOSE

VIETOSE:
21 d. gegužės—New Ha

ven, Conn.
23 d. gegužės—Middlebo-

ro, Mass.
24 d. gegužės—Lowell,

Mass.
25 d. gegužės — Haver

hill, Mass.
26 d. gegužės — Lawren

ce, Mass.

A. Arlauskas labai 
gerai sulošė monologą “Ka
linys”. Buvo keliatas dekla
macijų. Pardavinėta “Ko
vos” gegužinis numeris. 
Kalbėtojui pakvietus paau
kauti į rinkimų agitacijos 
fondą, suaukavo $4.50. Pra
kalbos nusisekė * 

*
V7 ienos iš

kriaučių šapų 
buvo išėję į streiką. Bet tos 
pačios kompanijos antro
sios “šapus” nepavykus iš-

ką veikalą “Du Broliu”. Tai 
Gazette”, buvo padegta kle
bonija ir spėjama, kad tai 
girtuoklių darbas.

Tai matot, kokių šposų 
buvo uždarant karčiamas.

Raugalas.

so $2.60. Atėmus persiun
timo lėšas, L. Š. F. pasiųsta 
$2.60.

J. I). Bendokaitis.

GIRARDVILLE, PA.

6’ d. gegužės ta (jo atras
tas J. Savickas ant Readin- 
go stoties Mahanoy 
Pa., su peršauta galva. Tuo- 
jaus\ tapo nugabentas į li- 
gonbutį, bet ten greitai mi
rė. Pripažinta, kad jis pats 
nusižudė.

Velionis buvo nevedęs, tu
rėjo apie 50 mėtų amžiaus 

.ir visit laiką sunkiai dirbo 
anglių kasyklose. Žmonės 

įsako, kad apie 30 metų iš- 
no svetainėj, 756 Harrison [ aplinkybės buvo labai sun-1 (]iri)(j>s kasyk 
Ave., Harrison, N. J., bus L.ikios. O prie to dar esant' ju iaįku gavo 
S. S. IV Rajono 33 konfe-'mažai organizuotiems, pasi-!'(|ar mėgdavo 
rencija. Pradžia lygiai 10 daro dar sunkinus tęsti ko-' 
vai. ryte.

BUENOS AIRES, AR
GENTINA.

Prezidento rinkiniai.
2 d. balandžio prasidėjo 

balsavimai ant prezidento ir 
v ice-prezidento. Balsavime 
dalyvauja kelios partijos,

City, ‘ tarpe kurių randasi 4 dide-

labai gerai.
*

didesniųjų 
darbininkai

PRANEŠIMAS.
21 d. gegužės, L. Hautma- vesti į streiką, streikieriams

Todėl savaitę laiko pa
tai malonėkite į laiką pri- streikavę, sugrįžo į darbą, 

nieko nelaimėję. Tai dar! 
Rochesterio 
ypač r 

pagerinti

tai 
visai savo sveikatą pabai
gė. Negalėdamas dirbti,no-

būti, kad paskui pasivėlavu
sių pavardžių nereiktų į'viena leki 
protokolą įrašyti. Taipgi kriaučams, 
visi delegatai privalote ir tuviams: 
mandatus (įgaliavimus) tu
rėti.

Po konferenc:;ai drg. C. 
A. Herman sMltys refera-

o 
norint 
reikia 

prie unijos.
Visur

li°; la.

esantis.

namą, bet, matomai, nu
sprendė pasidaryti sau ga-

Keli metai atgal velionis

kuopos, bet pastaraisiais 
metais išstojo. Iki savo mir-

L. S. S. IV Rajono sekret.
I). P. Pilka.

ĄTYDAI “LAISVĖS 
? SKAITYTOJŲ!

WAUKEGAN, ILL.
Miestas liko sausas.

4 d. balandžio vietos 
smuklininkams buvo di-

Reikia pažymėti, nors 
Savickas buvo pilnu S. L. 
vietos kuopos nariu, bet 
laidojimu kuopos nariai vi-

J °

“Laimės” skaitytojų per ,ikosi sausas. 
laiškus klausia redakciją ir,karčiamninkai ir ju 
administraciją, ar galima (įpj() , - 
pasiųsti pinigli i tas Lietu- įka(1 tik ,„^7 
vos dalis, kurios yra užim
tos vokiečiais. Atsakinėjant 
kiekvienam laiškais, prisiei
na daug sutrukti. Todėl 
pranešame visiems viešai: 
kas tik susirašo su savo gi
minėmis, esančiais po vokie
čiu, pabėgėliais arba karei
viais paimtais į nelaisvę ir 
turi teisingus jų adresus, 
tai per “Laisvės” adminis
traciją galima drąsiai tiem^ 
ir pinigų siųsti. Pasiųsti pi
nigai nepražus.

“L.” Administracija.

‘mingo karčiamninkų jubile- sai nesirūpino, net ir grabą 
jaus apvaikščiojimo,

visas

mies- turėjo nešti pašaliniai žmo- 
Tiesa, nes. Nenuostabu, kad bijo- 

šalinin- si savižudžio katalikai, bet 
pastangas, labai nuostabu, kad sykiu

j nuo “pavojaus”, bet nepajie- vadinami karšti 
gė—didžiuma baisų nubal-' niai. 
savo uždaryti karčiamas. 
Tokiu būdu nuo 1 d. gegu
žės užsidarė 48 karčiamos ir 
apie tiek “aklų paršiukų”. 
Tokią žinią smagu praneš
ti ir visuomenei, nes dabar 
mūsų mieste žmonių skai
čius padidės, kadangi ir gir
tuokliai bus prie 
priskaitomi. Ikišiol 
vadino “Baltrais”.

, Prieš balsavimo

laisvama-

kapiniu.
ant laisvų

žmonių
juos

vaka-

CHICAGO, ILL.
Rubsiūvių streikas vėl 

prasidėjo.
Pirmiausiai sustreikavo 

kirpėjai B. Kupperheimer 
Co., Alfred Decher and 
Cohn, Hirsch Wick Wire 
Co. ir Meyer Bros. Paskui 
išėjo į streiką ir rubsiūviai 
B. Kuppenheimer ir Alfred 
Decker and Cohn. šių dirb
tuvių visi departmental 
streikuoja. Manoma, kad 
vėl iškils gana didelis strei
kas. Darbininkai reikalau
ja unijos pripažinimo, bet 
darbdavių associacija atsi- kai atbulą kalnierių ir 
sako tą išpildyti. Dabar ge-1 damas 
ras laikas štreikavimui, to
dėl darbininkai tiki jį grei
tai laimėti. Dauguma dar
bininkų organizuota. Strei
ką veda Amalgamated Clo
thing Workers of America 
unija. Pradžia streiko išro
do labai gera, tik nežinia, 
kaip jis toliaus eis. Strei- 
kieriai džiaugiasi, kad va
sarą esą geriau streikuoti, 
negu žiemą.

Jeigu tik darbininkai lai
kysis vienybėj ir energiškai 
kovos su darbdaviais, tuo
met bus jų pusėj laimėji
mas. Darbdaviai turės nu
sileisti ir išpildyti darbinin
kų reikalavimus.

“L.” Korespondentas.

4:

* 4=

1 d. gegužės buvo 
ras L. S. -S. 79 kuoj
įvairiais pamarginimais.Su- 
lošta trumpas veikalėlis, pa
skui sekė monologai, dialo
gai, deklamacijos ir t. t. 
Reikia pažymėti, kad vietos 
kuopa labai silpnai gyvuo
ja: mažai narių ir iš tų at
siranda- tokių, kurie girtuo
kliauja ir kortomis lošia. 
Kartais net ir teismuose at
siduria.

Draugai, ar tai dailus pa
sielgimas? Ar negeriau bū

diena 
karčiamninkai ir jų palaiky
tojai nusisamdę svetainę ir 
surengė mitingą, kad agita
vus už palaikymą karčia- 
mų. Tūlas karčiamninkas 
pradėjo lietuviams spyčių 
drožti; siūlydamas stiklą a- 
laus ir cigarą, kad pastarie
ji balsuotų už palaikymą 
karčiamų. Bet štai komedi
ja atsitinka: į svetainę į- tų, kad męs mestume tuos 
lenda tūlas iš Chicagos ku- darbus į šalį, o pradėtume 
nigas ir prie durij stovėda- darbuotis dėl visuomenės la
mas pradeda spyčių drožti. 
Karčiamninkų “karalius 
pertraukia savo spyčių ir 
liepia kunigui išsinešdinti.

les, išstačiusios savo kandi
datus, kaip tai: konservato
rių, radikalų, demokratų ir 
socialistų. Iki šiol daugiau
siai balsų gavo radikalų 
partijos kandidatai. Mat, 
radikališkoji partija suside
da iš smulkiosios ir dalies 
stambiosios buržuazijos, to
dėl kitoms partijoms yra 
sunku su ja kovoti. Jeigu 
radikalai laimės, tuomet 
Argentinoj bus nekokie py
ragai.

Sosialistų partijos kandi
datai taip-pat neatsilieka ir 
reikia pažymėti, jeigu viso
se kolionijose būtų tiek bal
sų gavę socialistų kandida
tai, kaip kad jie gavo susta
in iesty, Buenos Aires ir ki
tur,tai be abejonės,socialistų 
pusėj būtų laimėjimas. Bet 
iš provincijų ir kitų kolio- 
nijų socialistų kandidatai 
gauna mažai balsų. Apart 
to, šiais metais laike rinki
mų socialistų partija turi 
naują priešą, kuris taipgi 
užkenkia. Dalykas štai ka
me: 1915 metais socialistu 
atstovas A. Palace parla
mente susipešė su radikalų 
atstovu. Už tokį pasielgimą 
socialistų partija jį išmetė iš 
partijos. Tada išmestasis 
atstovas, suradęs sau prita
rėjų, sutvėrė naują partiją, 
užvaikydamas ją “Socialis
tą-Argentina”. Šios partijos 
vadovai ir pats tvėrėjas 
šmeižia tarptautinius socia
listus ir, suprantama, už
kenkia laike rinkimu. Su
prantama, naujai sutvertoji 
partija neturi pasisekimo 
bet visgi stengiasi ir socia
listų partijai koją pakišti.

Pasibaigus rinkimams, 
pranešiu daugiau.

te tokis veikalas tapo per
statytas ant scenos. Akto
riai tapgi savo užduotis at
liko gana gerai. Žmonių 
buvo pilna svetaine,! daugu
ma net verkė. Pelno irgi 
bus gražaus.

*

* *

27 d. gegužės bus atidary
mas L. S. K. Bendrovės sa
vo parko. Todėl rengiama Į 
piknikas, į kurį užkviesta 
visos vietos draugystės ii’ 
kuopos.

* *

bos I.
Kalbės

Bendroves.

kalbų vieta: Maple Park’e

WORCESTER, MASS.
6 d. gegužės buvo vakaras

Tada kunigas parodo publi-:L. S. S. 40 kuopos.
1,0: „n,„in ej. veįkalas “Blinda”.

per duris sako: 
Žmonės-katalikai, visi

ti veikalą nereikia 
ei- nes dauguma jau 

kite su manim į bažnytinę svarbą.

Apie pa
kalbėti, 

žino jo 
Reikia pažymėti.c   </ C UI V VV A KJ U>« A VVlAi 4U, Į/UV/J y HIV VI y

svetainę, ir neklausykite tų .kad vietos lietuviai pradeda 
----- ,c ! suprasti teatrų vertę, nes 

Visi sukilo, ir išėjo iš sve- statotna scenoj geri, dideli

LAWRENCE, MASS.
6 d. gegužės buvo koncer

tas Liaudies choro. Sulošta 
veikalas“Linksmos Dienos”. 
Aktoriai savo užduotis atli
ko gerai. Paskui sekė šo
kiai. Balius buvo labai pui
kus, tik gaila, kad mažai bu
vo publikos. Nežinia, kodėl 
ji neatsilankė. Rodosi, 
Liaudies choras veik visoms 
draugijoms patarnauja, bet 
ant jo parengto koncerto 
visgi mažai teatsilankė.! 
Choras turės nuostoliu. Ki
tą sykį linkėtina geresnių 
pasekmių ir geistina, kad 
vietos lietuviai choro pa
rengtus vakarus paremtų.

šunsnukių”!v suprasti teatrų nes

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Per mQnų banką galite pa^elbiti rimlnsuot baf pa* 

tįstauaiefttB užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Rerline, tad*! galime persiųsti pinigus 1 tas vietai aal n»e» 
«eauffičlaw 800 markių (apie K2K rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINI! VALDtlOl PRI1- 
tlURA. TODftL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norčdam’ rauti daupiaa inferfeaHjv fcreipkitis ypatil- 
rai ar rašykite laliką pas

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

ROCHESTER, N. Y.
Gegužės 7 d. L. S. S. 7-ta 

kuopa surengė 1-nios gegu
žes apvaikščiojimą. Kalbė
tojas buvo drg. A. J. Be
kampis iš Brooklyn, N. Y. 
Kalbėjo per du sykiu: pir
moje savo kalboje nupiešė 
1-mos gegužės darbininkų 
šventės istoriją; antroje a- 
pie dabartinį surėdymą. 
Prakalbos žmonėms labai

tainės. Kunigas juos nusi
vedė į bažnytinę svetainę ir 
ten pasakė spyčių. Su kar- 
čiamninkais pasiliko kelia
tas girtuoklių ir nusamdyti 
muzikantai. Kunigas kar- 
čiamninkus išvadino “be
dieviais”, bet labai apsiriko, 
nes jie veik visi geri bažny
čios rėmėjai. Dabar ir kar- 
čiamninkai kitaip pradėjo 
giedoti: vienas jų pasakė, 
kad nuo šios dienos ir kojos 
į bažnyčią nekeisiąs, o kitas 
taip įsikarščiavo, kad net 
“socialistu” pasižadėjo tap
ti.

Tą pačią naktį susidarė 
girtuoklių šaika, apsiginkla
vo buteliais, akmenais ir 
pagaliais ir išdaužė kleboni
jos langus. Kad pasekmin- 
giau būtų bombarduoti kle
boniją, pirmiau nukapojo e- 
lektros vielas ir paliko kle
boniją tamsoj.

Vėliaus, kaip praneša an
glų laikraštis “The Daily

veikalai. “Blindos” persta
tymas labai gerai pavyko. 
Aktoriai į trumpą laiką iš
moko roles ir savo užduotis 
atliko gerai. Geriausiai lo
šė F. Tu moša, O. Balniūtė, 
K. Bušas, A. Maišius, J. K. 
Karazija ir Stankus; kiti lo
šė truputį silpniau. Abelnai, 
veikalas suloštas 
rai ir aktoriams reikia

gana ge-

reikšti širdingą ačiū, kad 
jie nesigaili savo triūso.

Buvęs.
CINCINNATI, OHIO.

mas balius su įvairiais pa- 
marginimais S. L. A. 50 
kuopos. Lietuvių susirinko 
nevisai mažai. Net iš Day- 
tono atsilankė svečių. Visi 
susirinkusieji ramiai užsi
laikė. Buvo rinkta aukos 
nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams. Surinkta $1.65. 
Vėliaus aukavo J. Stalijaus- 
kas ir P. Zlubas po 50c. Vi-

bos Lietuvos Sūnų draugys- 
K ai bėjo St. Michel šo

nas, “Keleivio” redaktorius. 
Kalbėtojas pirmoj daly savo 
kalbos aiškino draugijos 
naudingumą, o antroj—apie 
astronomiją. Kalba žmo
nėms patiko. Tik gaila,kad 
žmonių mažai buvo.

Reikia pažymėti, kad nuo 
sausio men. iki gegužės bu
vo įstojimas į Liet. Sūnų 
draugiją papigintas —$1.00, 
o dabar, nuo gegužės mėn., 
jau įstojimas nuo amžiaus. 
Per šias prakalbas prie 
draugystės prisirašė apie 15 
naujd narių. Pastaruoju

žymiai pakilo: pirmiau bu
vo 67 nariai, o dabar skait
lius siekia į 250.

Linkėtina gerų pasekmių. *
* *

7 d. gegužės L. S. K. Ben
drovė statė scenoj milžiniš- 
dar pirmu sykiu mūsų mies-

JERSEY CITY, N. J. 
Atsakymas I). P. P.

“Laisvės” N34 tilpo is 
mūsų miesto korespondenci
ja, kurioje apart kit-ko ko
respondentas D. P. P. sako, 
būk kliubas svarstęs, ar ne
geriau būtų, kad atmetus 
visa politiką, o tik užsiėmus 
vien pašelpos reikalais. 
Toks pasakymas neteisin
gas. Kliubas turi čarterį ne 
vien tik dėl pašelpos, bet 
kad galėtų ir politikoj veik
ti. Ir kliubo susirinkime 
nebuvo svarstoma apie poli
tikos atmetimą. Buvo agi
tuojama, kad kiekvienas 
kliubo narys privalo rūpin
tis tapti šios šalies piliečiu 
ir darbuotis politikoj. Tie
sa, kliubas nepriešingas so
cialistų veikimui, bet ir to 
nesvarstė, kad socialistams 
pavedus politikos veikimą, o 
patiems rūpintis tik pašel
pos reikalais.

(leistina būtų, kad netik 
socialistai, bet ir visi vietos 
ir apielinkių lietuviai prie 
mūsų kliubo priklausytų ir 
išvien veiktų politiškoj dir
voj.

Lietuvių Politikos Kliubo 
pirmininkas M. Skučas.

NEWARK, N, J.
5 d. gegutes buvo balius 

L. D. L. D. 5 kuopos. Pub
likos buvo pilna svetainė; 
kuopai pelno liks. Tūlos 
draugystės ėjo maršo, todėl 
gavo po gyvų gėlių bukietą. 
Taipgi buvo duodamos do
vanos už šokius (katrie ge
rai šoko). Bet išėjo atbu
lai: komitetas pasišaukė di
desnę pusę pašalinių ir pra
dėjo skirti dovanas visai ne
teisingai. Katrie šoko ge
rai, tie negavo dovanų, o 
katrie prasčiau—tie gavo. 
Tokiu būdu papildyta du 
prasižengimu: vienas—ne
teisingu dovanų paskyrimu 
įsižeidė publika, o ant
ras—ypata, kuri gavo do
vaną, jautėsi pažeminta 
prieš publiką.

Buvo ir kitokių “šposų”, 
pav., vaikinai pasirinko sau 
panelių, sustatė į pirmą ei
lę, padalino po gėlių bukie
tą ir traukė maršą po sve
tainę. Tos merginos, kurios 
priklauso prie L. D. L. D. 5 
kuopos ir dirba kuopos la
bui, bukietų negavo.

M a t, sk i r ti n gų p a ž i ū r ų 
panelės meilesnės. Et, vy
rai, kuom jus galima pava
dinti?...

Vairas. Į

ROCKFORD, ILL.
(i d. gegužės buvo vaka

ras aštuonių vietos draugys
čių. Tapo sulošta milžiniš
kas veikalas “Nihilistai”. 
Aktoriai savo užduotis at
liko gerai, tik tūli negarsiai 
kalbėjo. Nors visi gerai lo
šė, bet moteris geriausiai 
pasižymėjo. Daugumas pu
blikos net apsiverkė. Tai 
dar pirmas toks vakaras, 
kuris iš visų atžvilgiui pavy
ko kopuikiausiai.

Reikia pažymėti, kad vy
čiai, su pagelba dvasiško tė
velio, dėjo visas pastangas, 
norėdami tam vakarui už

UŽDYKAI!!
Lietuviškas Sieninis Kalendorius 
au Katalikiškomis, Tautiškomis ir Amerikoniškomis Šventėmis 

Kas prisius tiktai 5c stampomis parsiuntimo išlaidom* 
tas aplaikys UŽDYKA pulkų Lietuvišką Sienini Kalendorių.

BaigBitt tao/aua udrita:

S. P. TANANEVIČIUS 
•’KATALIKO" LEIDĖJAS

3249 So. Morgan Street Chicago. Illinois
ninm—SlTWTTT—™ iiwi—HirTWV

kenkti. Jie ant tos pačios 
dienos parengė vakarą, o 
kun. Taškūnas išnešiojo po 
stubas plakatus, kviesdamas 
visus atsilankyti į vyčių va
karą. Bet, ant jų nelaimės, 
visas kunigėlio triūsas vė
jais nuėjo: draugysčių pa
rengtam vakare buvo apie 
500 žmonių, o jų apie... vie
lą tuziną. Blogi laikai, kad 
avis pradeda piemenio ne
klausyti...

' A. Dovidaitis.

MELROSE PARK, ILL. 
Pranešimas.

21 d. gegužės bus susirin
kimas Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugystės, Frank 
ir James svetainėj. Visi 
draugystės nariai malonėki
te atsilankyti, nes turime 
daug svarbių dalykų. Taip
gi atsiveskite naujų kandi
datų, nes dabar papigintas 
įstojimas.

Rašt. A. Morkus.

ELIZABETH, N. J. 
Mockaus prakalbos.

• 23 d. gegužės, A. Lutvins 
svetainėj, 69 So. Park St., 
bus prakalbos Tėvynės My
lėtojų draugystės. Kalbės 
M. Mockus. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

25 d. gegužės, toj pačioj 
svetainėj, bus prakalbos L. 
S. S. A. 147 kuopos. Kalbės 
M. Mockus. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Komitetas.

Rochesterio
Lietuviams.

GERIAUSIOS FARMOS.

Farmos
Pirkite paa mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoj* 
, Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Mę® 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Mę* 
parduodame teisingiaus:u būdu, išduo- 
dsm pirkėjams vvarantuotus popierius, 
Deeds ir Čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodai* 
ir budinkais. Žemė derlingiausiai 
lygi, su judžemiu ir moliu, ir moli* 
su gera smielžeme. Geriausia žemi 
dėl visokių javų, daržovių, 
vų ir dėl ganyklų. Turinu. . ....
mes neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvi}, 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokio* 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieete 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu go
riausią farmą. Pasiskubinkito nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs ui- 
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsit* mums 
dėkingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyvantf 
gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apielinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Tūso- 
eite ant farmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais ferme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite ui 4c. 
štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS &rC0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building 
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

BROOKLYNO IR APIELINKM 
ATYDAI.

Iškirpk šitų apgarsinimų ir 
su juo j mūsų aptiekų ir gausi 
gių dovanų.

ateik 
bran-

Jeigu esi patrukęs ar išsisukęs, tu
ri neatidėliojant įgyti RAIŠTI ar 
D1R2.A. Kiekviena diena atidėlioji-

Lletavilkaa Kon t» aktorių*.
Padaroma visokį darbą pri* naujų 

namų statymo ir tenų pataieym*. I*- 
plaatavojam, išcemertuojam ir tt. B- 
aant reikalui, krelpkitėa past

P. GRAŽYS
99 S*, Tnd fit., Br**klya, N. T.

vieta įgyti

BROLIUS YALOVIČIUS. Apliekoje, 
390 Joseph Ave., Corn. Herman St.

Męs esame ekspertai pritaikyme 
tokių Raiščių ir g\arantuojame, kad 
būsite užganėdinti, jeigu no—sugrą
žinsime pinigus. Mūsų

ne 
kainos labai
1 ruimas dėl

prilaikymo. Ateik ir išbandyk.

PARDAVIMAI:
IMHSI l>UOI)A NAUJI RAKANDAI

Parsiduoda visai pigiai iš priežas
ties savininko išvažiavimo j Chicago, 
Ill. Todėl, kam yra reikalingi, tai 
pasiskubinkit, nes visai už mažus pi
nigus galėsite nusipirkt $500.00 ver
tės 
121

rakandus. Ateikit po num.
Grand St., Brooklyn, N.

(Ant pirmų lubų).
(38—40)

PAJIEŠKOJIMAI.

Ta j ieškau Vaikino Prano Gaižaus
ko, kuris mane labai nuskriaudė ir 
prasišalino. Trįs metai, kaip Ameri
koj. Pirmiaus gyveno po num. 33 
Maujer St., Brooklyn, N. Y. Prašau 
merginų nuo jo apsisaugoti. Jisai apie 
10 merginų yra nuskriaudęs. Kas 
praneš apie jį tas gaus 5 dolerius.

Laurina Peleniūtė
264 Broadway, Brooklyn, N. Y*. 

(40-42).
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JUOKŲ KĄSNELIAI.
ne, lakt neduosiu-, nes gali
ma iš stikliuko gražiai išsi
gert”. “Nu ne! Man jau 
čėsas lakt u n mergų,ba mat, 
untra nedėlia šliūbas mūsų” 
—aiškina kupiškietis. — “O, 
o! atleisk man, nesupra
tau, pas mus tik šunes laka 
iš bliūdo, tai aš ir pama
niau, kad tamista nori viskę 
lakt iš bonkos”.

LAISVfi

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas:—
Sei, mister Orakule! Skai

tydamas gazietą “Laisvę” aš 
pamačiau,kad tu esi “smart” 
vyras. Taigi išekspleinyk 
man šį klausimą:

Aš girdėjau nuo vieno mo
kyto vyro, kad ponams ne
valia gulėti vienoj lovoj su 
savo pačia. Ar tas tiesa? 
Žinai, man tas labai rūpi, 
nes aš taipgi paeinu iš pan- 
skos familijos.

Jonas Krepšys.

Negeri čebatai.
Vienas dzūkas turėjo ne

lygias kojas—vieną didelę, 
antrą mažą. Taigi, jis už
sakė šiaučiui pasiūti nely
gius čebataus. šiaučius pa
siuvo tokius čebatus, kokiui 
dzūkas norėjo, bet kada šis 
parsinešęs namo bandė ma
žesnį čebatą užmauti ant di
desnės kojos, tai tas jokiu 
būdu neužlindo, o didesnis 
čebatas ant mažesnės kojos 
buvo perdidelis, tai dzūkas, 
nunešęs pas šiaučių čebatus, 
nutrenkė juos ir sako:

—Tegu tavi šimtas ir de
vyni su tavo čebatais. Aš 
tau liepiau vienų čebatų pa- 
siūc dzidesnį už kitų, o tu 
vietoj to pasiuvai vienų ma
žesni už kitu. € €

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS j gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANIUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigas savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir j VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI ant 4% metams nuo šimto.

MANO RANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.

PARDUODU faunas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokumontus-raštus ir IŠJ1E.ŠKAU DALIS, 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir t. t. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM ATOMS.
GENERALISE A AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

Kas nori parsitrauki i savo gimines iš seno krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus užganėdintas.

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
36 Grand Street,
NEW YORK, Borough of

Kilia: 155 CLINTON AVE., 
MASPETII, L. L N. Y.

Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALU-

Mylėtojams Muziko* Ir Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

iniitrumentų arba dainuoti ba moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sudėtos J 8 lek
cijas, mokytojas ima po $1 už lakel
ių. 8 lekcijos—knyga $1.60, parduo
du ui $1.

G. A. BARONAS
MsKEES ROCKS, PA.

Atsakymas:—
Tikra tiesa, nei vienas po

nas neguli vienoj lovoj su 
savo pačia. Visi jie guli su| 
svetimomis pačiomis. Bet 
už tai ponų pačios turi di
deles privilegijas: joms ga
lima gulėti vienoj lovoj ne
tik su savo vyrais, bet ir su 
svetimais.

Kad cigarai degtų.
Daugelis lietuviškų spor

tų tankiai bėdavoja, kad ci
garai, už kurių tuziną jie 
moka net 10 c., visai pras
tai dega. Tą bėdą lengva 
prašalint. Pirm rūkymo to
kius cigarus reikia pamerk
ti į kerosimi.

į Akušerkal
jįt Pabalau ui kursi} Woman* Medical L 

College, Baltimore, Md. S
žį Puackmlngai atlieka savo darbų prie 2 

trlmdymo, talpai suteikia visokia* rodau Ir ■ 
į psRelba invairioee moterų ligose.

»F. Stropiene,“"J”,V.‘; f
* SO. BOSTON. V1A8M. W

M 61*1 <o

VYČIŲ ATSKAITA.
(Ištraukos iš vyčių užrašų 

knygutės).
Įplaukos.

Už sumušima Phila- 
s nigerių gauta 

trjs pusbačkiai alaus ir 
“cash”........................$7.53
Už sufaitavima

Scrantono bambizu ku
nigo Mickevičiaus gau
ta 100 dienų atlaidų ir 
“cash”......................... 3.02

Už sumušima ciciliku 
kalbėtojaus Perkūno .. 5.00 
Už sufaitavima Nevvar- 
ko i tai i jonų gauta me
dalis “za chrabrost” 
ir “cash” .................... 5.00

Už agitaciją price ci- 
cilikus ........................ 0.00

Kalbos darkymas.
Teko man būti jaunimo 

susirinkime — svetainėje, 
tarp kuriu buvo daugiausia 
kupiškėnų. Mane labai nu
stebino merginų kupiškėniš- 
ka kalba, kada jos pradėjo 
dainuoti: s “Par Kupiškio 
laukų upala tekiojo ir t. t.”. 
Toliaus: “Sėdi paniala rūtų 
vainiki”, toliau: “Lak, lak 
bitala u n savo vietų”. Svei
kinasi jos taip: “Gera vuo- 
kara” ir t. t. Rodos reikėtų 
gėdytis tokios senelių su
maišytos kalbos ir pradėti 
tikrai lietuviškai kalbėti.Tas 
galima atlikt skaitant tyrai 
lietuviškai parašytas kny
gas ir laikraščius. Ten ra
site parašyta tikrai lietuviš
kai: “Per Kupiškio lauką u- 

! pelė tekėjo” ir t. t., “Lėk, 
lėk bitele i savo vieta”...“Sė
di panelė rūtų vainike”... 
“Labas vakaras” ir t. t.

DAKTARAS

Matu kiltis
419 BOYLSTON S'h., BOSTON,MASS 

Netoli didžiojo miesto knygyno.
Offiso valandos: nuo 10—12 valandos 

Nuo 7—9 vai. vakare 
Šventadieniais nuo 10—4 po piet.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKAAPTIEKA

Sutaikau receptus iu didžiausia 
atyda, nužiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų 

Tai vienatini lietuviška aptieka 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokius tik pa
sauly yra vartojamus. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per erpresų.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptlekorius ir Savininkas

226 Broadway, kam*. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tai. ■e.Bestea 11614 ir 11611.

Juozas Garšva
Sykiu $20.55

Išlaidos.
Už sulaužymą krėslo 

per ciciliku prakalbas 75c.
Už sugadintus kiauši

nius bedievių prakal
boms ...........................  1.25

Už žvakę prie nekalto 
prasidėjimo panelės 
švenčiausios ............... 50c.

Į karbonką per atpus- 
kus................................... 5c.

Už du pusbačkius a- 
laus ant mitingo .......  5.00

Už butelį viskės......... 65
Dar už butelį ....... 65c.
Už vargoną “Vytis” 1.00
Už pataisymą Armo

nikos dumplių ............. 72 c.
Šiaučiui už puspa

džius, kurie buvo nu
plėšti laike parodos .... 73

Viso $11.30
Dėl ammunicijos ir gink

lų dar liekasi $9.25.

Nesuprato.
Sykį kupiškėnas atėjo pas 

draugą suvalkietį į svečius. 
Pastarasis svečią vaišina su 
viske. Šnekučiuojasi sau. 
Staiga kupiškietis pakyla 
nuo kėdės ir sako:“Laksiu”. 
Suvalkietis, paimdamas 
bonką nuo stalo sako: “Na

Bijo dvasios šventos.
Nedėlios dieną motina lai

ke mišių meldžias: “Dieve, 
duok dvasią šventą mano 
sūneliams”.

Sūnus išgirdęs sako:
—Mama! aš nenoriu dva

sios šventos, nes tai negera 
pagūnda.

Motina: — Nekalbėk, sū
neli, taip, nes gali dievas pa
ko roti.

Sūnus:—Dievo bausmės 
aš nebijau, nes dar nei vieno 
nenubaudė, o dvasia šventa 
baisi pakusa. štai dievas 
davė dvasia šventa kun. 
Šmidtui, o ta pagundė jį pa
pjauti savo mylimą mergi
ną, Oną Amulleriūtę. Argi 
mama norėtų, kad pbr dva
sios šventos pagūnda ir aš 
papjaučiau savo Onytę, ku
ri vakar sakė taip mane my
li. Taipgi Macochas buvo 
daug šv. dvasiu apdovano
tas, na ir per jų pagūnda 
papjovė savo brolį. Kaip 
mama jaustumeis, kad aš 
savo broliuką Vincuką pap
jaučiau per pagūnda dva
sios šventos. Taigi, dėlto ir 
bijau dvasios šventos; ma
ma, neprašyk dėl manęs tos 
pagundos, nes aš nenoriu 
žmonių pjaut.

Mėnulis.

GRABOR1US 
(Underta ;er)

LAIDOTIVIŲ DIREKTORIUS. 
Išbaramuoju ir laidoju numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karle 

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiai> 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th ST., 264 FRONT ST 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. Y. 
Tel. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Mais

Tel ringai sutaisesal vaistai 
prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draugų, e kilsite aš- 
Ofanėdintl.

BROOKLYN, N. Y.

r DAIVOS 1
Mišriems kvartetams arba che- j!

' rams, III sąsiuvinys. (
! Knyguti 2Se. j

Telpa šios dairos: 1) Gaude- į
: amus; 2) Darbininkų Marselie-
’ tė; 8) Suktinis; 4) Kad dlevu-
{ liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 

ugnj. Chorams atiduodama S6
p knygų už $5.
> Išleido
’ LIETUVIŠKA MUZIKOS
>. KONSERVATORIJA
! Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
Ill BROADWAY,

I SO. BOSTON, MASS.

KLAUSYK MANO ŽODŽIUI (
Ateik pirkti vyriškų aprčdalų, j 

kaip skrybėlių, marškinių, kai- į 
nierių ir t. t. Pas mane ta- į 
voras geras ir kainos žemos.

K. LIUTKUS
131 GRAND ST.

| BROOKLYN, N. Y.
| (Arti Berry St.)

rV-Kl iwmoiiyemsi pi<s i^pn

I
 Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS BALIO
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.

Sveiki geriausios rūšies glry- 
tnal ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
e persitikrinsite.

JONAS MATHUS

(Lietuvis Savininkas) , 

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

(Dešimts žingsnių nue Lietuvių® 
Labdarystės Draugijos name.) f

Geriausias būdas del įtrinimo
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlchter'io 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
•‘ĮKĄRĄ”

25o. Ir 50c. buteliukus vijose Rptlokoso arb* 
stiu'iai nuo

F. AI). RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New York, N. Y.

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklų Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimų.

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

319 Walnut SL.NEWAR, N.J.
m , . 3052Telefonas 408f)

N. MOSKOWITZ
Aptlekoriu"! Ir Chemlsta*

111 Roebling St., Cer. He. ftadi

Market
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RYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
iandien.

Miestas Valstija. .

1 >ii<xlaniQ K.nyu.'i ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

i 1.1 brangu vadą į svei- 
is. Jus patirsite savo

Joje pasa- 
Ji yra 

]>a t.'irimus, 
ir sekti— 
gu norite 
nikų svai- 
siKiŲsdinti
pie tokias 

_ . ..._____ . ktai savo
m t dykai duodamos knygos*

Dr. J. Russell Price Co., l.iioo-o so. Clinton st., Chicago, iu.
Geibiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

paėta jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė....................................................................................................
Gatvė ir No................................................................... ....................................

Dyspepsij’a ir Nevirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdįęs 

ii gydomi Taniisto?Suirimai 
namuose

'-•
pasalę fi apie musu 
• lynui lokių smarkių 
rl.a Kraujo uznuodi- 

jimas, Odos L jtos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjin o S. riktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytišk. ti-šiapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

K'

Mano 
Ypališkas 
Pranešimas 
Vilties.

kata, stiprybe ir gyvir.- umas, 
Aii.i dykai duodamą knygą

kiipuio

SUčūDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas antsyk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio skausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofise už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN

408—410 So. 2nd St,

Telephone Stagg 3020.
» Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai
* ir Rusiškai.

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.

Telephone Yards K51 or 1SS jt

TIKRA LIETUVIŠKA APTIKTA SCH1CAG0JE Ari ILK A I
Męs užlaikome kuogerianslan vaistas. Su didele atyda išplldaai R 

receptas kaip Amerikos, taip ir Earopos daktarų. Patarimas per J 
laiškus Šateikiam dykai.

Savin'nkas ir Provlaorias x
F. A. JOZAPAITIS 8

2661 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 0
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

č j A G ALI MA UŽ SI R AŠ YTI “LA IS V 1>”

LIETUVLKA APTIEKA.
šiaoml pranešama, kad gavom* daugybę daiktų, reikalingų šiaas 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galiate 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šite- 
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 26c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Boa- 
ka 26 ir 50c. 8. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50a. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AB. 6. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumes ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi- 
durių. Bonka 60 c. Kraujo Valytojas — bonka |1.09. Mūsų aptiekė
te ka’bama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiam* atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškas 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Lietu vilk a* Aptiekorius
410 So. 2nd Street, kampas Union Are

Skyriau 745 Driggs Ave., kampas lad St,, Brooklyn, N. Y.

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetikų ir 
lietuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosaine laike. Visi išmoksta.

Nurodymai ir knyga DYKAI. Įdėk stempą. Adresas:

Lietuviu Korespondencijiae Mokykla, 1327 N. Robey St., Chicago

/r

CORK TIP CIGARETTES
Tūkstančiai 

Ruko

Kodėl?
Tabakas — Geriausias 
Sujaukimas — Puikus 
Skonis — Nepaprastas 
Rūkymas — Vėsus 
Kvepėjimas — šiaunus 
Padarymas — Tobulas
PARSIDUODA VISUR
Kuponai lueki’ieiiame 

pakelyje.
(ieri del piniyu arba 

puiku/ douanų.
Rašykite prašydami dovanų kataliogo

Nebo Department
95 First St., Jersey City, N. J.

P. Lorillard Co. Inc.. Established 1769.

Coffee Mill.
140 whole coupons.

Hah way Automatic 
I jghter. 75 wbolecoupoc*

Ace Eight-day Alarm 
Clock. 275 wholecoupoot



LAISVI

Atskaita
Lietuvos šelpimo Fondo Fi 

Sekretoriaus nuo 
indžio 1, 1915 iki 

Gegužės 1, 1916 m.

Balandžio 1, 1916 m. 
balansas.............$13,306.18

Per “Laisvę” nuo Os
ceola Mills lietuvių ir 
draugijų................ $104.75

Per “Laisvę” nuo 
krikštynų pas Gabrius, 
Treweskyn, Pa—$10.80; 
krikštynose pas A. Mi- 
neiko, Mahanoy City, 
Pa.—70c.; nuo Puodžiū
no ir J. Meškausko, 
Newark, N. J.—$6.00; 
nuo 1 kuopos Lietuvių 
Socialistų Partijos,Mon
treal, Canada—$6.60 25.55

Per vietos L.Š.F. Ko
mitetą nuo pp. Bulotos 
ir Žemaitės prakalbų 
(S. Balvočius aukavo 
$10.00), Elizabeth, N. 
J................................ 150.00

Per “Laisvę” nuo 
krikštynų pas I). Apže- 
gą, E. Pittsburgh, Pa. 13.00

Per J. Atkočaitį nuo 
Bulotos prakalbų, Har
rison ir Kearney, N. J. 28.93

Per V.Rimką nuo Bu
lotos ir Žemaites pra
kalbų, Brighton, Mass. 43.00

Per “Tėvynę” nuo 152 
kuopos S. L. A., Brad
dock, Pa....................... 9.25

Per “Naujienas” nuo 
Lietuviu Dienos, Cleve
land, Ohio.................. 21.75

Nuo Bulotos ir Že
maitės prakalbų Hyde 
Park, Mass................ 25.82

Nuo Bulotos ir Že
maitė sprakalbų, West 
Lynn, Mass................... 31.35

Nuo fėrų, surengtų 
per Liet. Sūnų ir Duk
terų Drg., Liet. Ūkėsų 
Neprigulmingo Kliubo, 
101 kuop., S. L. A. ir 65 
kuop. L. S. S., Paterson,
N. J..............................162.50

Per Shenandoah, Pa., 
vietos L. Š. F. komitetą 
nuo Liet. Teatrališkos 
kuopos vakaro pelnas 
$44.07, Liet.Sargų Drau
gystė aukavo $10.00,Tė
vynės Mylėtojų Draug. 
25 kuop. aukavo $5.00 ir 
D. L. K. Vytauto Drau
gystė—$5.00 ir smulkių 
aukų .......................... 86.19

Dr. Vinco Kudirkos 
Draugija, Steger, Ill 20.00

Per aukų rinkėjus 
nuo Easton ir Phillips
burg, Pa........................31.13

Nuo Lietuvaičių ba
liaus North Side Pitts-

, burgh, Pa........................7.70
Per D. Petrauską nuo 

diskusijų Mirtos choro 
su kun. J. Halaburda ir 
nuo debatų Purvio su 
Žagaru,Cleveland,Ohio 63.92

Per “Laisvę” iš Can
ton, Ohio....................  9.40

Per vietinį L. š. F. 
Komitetą, Brooklyn, N. 
Y., įvairių aukų ir nuo 
Bulotos ir Žemaitės pra
kalbų .................... 1,000.00

Nuo A. L. T. S. kuo
pos ir T. M. D. prakal
bų, Cleveland, Ohio. .. 2.50

Nuo J. Liko, So. Bos
ton, Mass, už 41 ženkle
lį ................................. 2.05

Per “Keleivį” Lietu
vos Sūnų Draugystė, 
Girardville, Pa............. 4.25

Per “Keleivį” nuo S.
L. A. 203 kuopos, Oel
wein, Iowa.................... 17.60

Nuo Bulotos ir že
maitės prakalbų: Athol, 
Mass.,—$52.75, Fitch-

• burgh, Mass.,—$32.15,
Gardner, Mass.—$51.26,
O. P. Ginkus, Worces
ter, Mass.—$1.00, Dr. 
Puskunigis, Worcester, 
Mass.—$5.00; viso 142.16

Per “Naujienas”: ve
stuvėse Gulbino su Lu- 
koševičiūte, Chicago,III., 
—$7.60; vestuvėse Lan- 
cevičiaus su Lapinskai
te, Chicago, Ill.-—$11.50, 
varduvėse K. Grigonio,

Gary, Ind.—$3.00,surin
ko Muzikos Mylėtojų 
Ratelis, Cicero, III.— 
6.08, J. Tamius, Noko
mis, Ill.—$^50; viso 30.68

Per “Naujienas”: 
krikštynose pas Dregū- 
ną, Rockford, Ill.—$4.50 
svečiai pas A. Martin
kevičių, Chicago, Ill.— 
$2.00, surinko Laisvės 
Mylėtojų Draugija, Au
rora, III., $27.78, vestu- J 
vėse Deapso su Libiniu- 
te, Binghamton, N. Y. 
—$7.25...........................41.53

Nuo L. S. S. 186 kuo
pos viešos vakarienės, 
Ansonia, Conn..............5.50

Per P. Berūksti nuo 
draugiško susirinkimo 
pas Zalanskius, Nashua, 
N. H................................5.00

Pef J. A. Waleiko, 
Cambridge, Mass., nuo 
prakalbų $26.80,nuo Bu
lotos ii* Žemaitės pra
kalbu $111.53 ir nuo L. 
S. S. 71 kuopos — 
$3.48 ........................ 141.81

Sugrįžo pasiųsti pini
gai i Vilnių. Buvo pa
siųsta $1,002.00 ir pos
tage 15 c*., sugrįžo 967.50

Per Balandį mėnesį 
įplaukė.................... 3,197.82

Viso su balansu $16,504.00
Išlaidos:

Pasiųsta dėl šelpimo 
nukentėjusių lietuvių 
1,000 rublių—$316.00 ir 
postage 15c. ant var
do M. Yanuszkevicz, 
Petrograd, Russia .. 316.15

“Naujienom” už 200 
Postai Cards ............. 3.25

Už išmainymą priva
ti škių čekių .................. 23

Per mėnesi viso išlai
dų .............‘............  319.63

Gegužės 1, 1916, lieka 
pas L. Š. F. Iždininką 
K. Šidlauską .... $16,184.37

L'. Š. F. Pin. Rast.
T. L. Dundulis.

Aukos L- 5. F.
BRIDGEWATER, MASS.

Aukos, surinktos Lietuvos šelpimo 
l omiau, p. A. Bulotos ir žemaitės 

prakalbose, Bal. 15, 1916.
Aukavusiu vardai:

l*o $5.00—Geo. švedas, L. Mund- 
rius. J. Shaltenis, A. Baginskas, S. 
Kirsli.-,; po $2.00—-J. šimanskas, K. 
Burė, P. Baronas, 1*. Budrunas, J. 
Tolivaiša, A. Giedraitis, M. Liuinas, 
A. Žemaitis, J. Rudis, J. Ažusynai- 
tė; po $1.00—A. Vitkus, V. Pluškis, 
S. Rudis, B. Kavaleuskas, N. Pelec- 
kaitė, J. Baginskiūtė, B. Šimanskis, 
F. Vaičius, P. Laužikas, F. Žemaitis, 
T Dervinis, K. Žinkevičia, V. Abele- 
vičia, S. Laužikas, J. Antulonis, J. 
Višneuskas, A. Deksnys, J. Antulio- 
nienė, Grinkevičia, J. Matulis, Al. 
Mažukna, P. Vizbaras, K. Vizbaras,
K. Rukis, K. Bendžis, D. Lapeikis, 
ir Abramavičia; po 50 centų: P. Ba
lėnas, A. Rubinas,, V. Vasaris, K. 
Jasiūnas, L. Latvėnas, A. Zab'auskas, 
P. Kaminskiūtė, C. Kasparavičiūtė, 
F. lipinis, A. Tamulevičia, K. Janu- 
sis, A. Andreliūnas, J. Kupčinskas 
$1.50.

Aukavusio, kurių vardai pagarsin
ti suaukavo ............................... $79.50

Smulkių aukų ............ ....:.. 2.95

Viso suaukavo $82.45 
Atėmus išlaidas: salė $6.00, apgar

sinimai $1.65, persiuntimas pinigų 27 
c. Viso išlaidų $7.92. Siunčiu Pos
tai Money Orderį L. š. F. iždininkui, 
vertės $74.53.

J. TOLIVAIŠA, 
L. š. F. skyriaus rast. 

Priėmiau.
DUNDULIS.

Samulevičius iš Luke, Md., aukavo
L. š. F. 50c.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau pusbroliu Silvestro, Sta

nislovo, Adomo ir Julijono Drejes- 
kių ir pusseserės Domincelės Bartke- 
vičienės. Visi Kauno gub., Telšių 
pav., Ilakių parapijos, Urboniškės 
kaimo. Metai atgal visi gyveno 
Brighton, Mass., dabar nežinia kur. 
Kas žinot, malonėkit pranešti, nes 
turiu svarbi} reikalu.

J. Šlicis.
622 Tyndale Ave., Youngstown, Ohio. 

(39—42).

Pajieškau Vinco Sakalausko. Jis, 
gyvendamas pas mane, nuskriaudęs 
išvažiavo nežinia kur. Raitas, dailus 
vaikinas, 21 metų amžiaus, apie 6 
pėdų augščio, kalba rusiškai ir len
kiškai, bet angliškai labai mažai. Pir
miau gyveno Cliffside, N. J. Kas 
apie jį žino, meldžiu man pranešti jo 
adresų, už ką būsiu labai dėkingas.

J. Adomavičius,
112 Prospect St., Brooklyn, N. Y.

(39—42)

Pajieškau giminių: Marės Navikiū- 
tčs, Prano Stapunausko, Juozo Ba
rausko ir Prano Lusčikausko, visi Su
valkų gub., gyvena Amerikoj. Mel
džiu juos atsišaukti arba žinančių

M Nevirškinimas i z" / a iiaj R ■

užkietėjimas, nemalimas, skilvio sustirtu ir toki
114 N. Stato Bt„ Ansonia, Conn.

Krygiaus pagelbininkas A. Yakštya,
103 Liberty St., Ansonia, Conn. 

Knygiaug raštininkas P. Labanauskai
491 Main St., Ansonia, Conn. DENTISTAS

simptomai, kaip lie
žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abeluas neveiklumas, 
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser
gančiu. Kodėl neimti

Balsam of Life
(Severos Gyvybes Balzamas) laiku ir tokiu budn neleisti 
ligai tolinus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra. greita ir lab
daringa. Jisai yra atstatančios vertės tonikų. Jisai padaro 
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsima, at
gaivina ligonį ir sumažina priepuoliu aštrumą. Jojo rami
nančioji veikmė daro jį puikiu vaisiu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims ju sirguliavimuose. Kaina 75e už bonk;}.

Pilvb Skaudėjimas. M- w(?R?^in.'nk iX 
pnrnSiY mitins: “Mano pati turėjo pilvo skanilėjima. Pa
ėmus jai SeveroH Gyvybes Balzamo, skaudėjimas sustojo.''

Pirkdami vaistus, praJykito Severos vaisių ir būtinai reikalaukite, kad 
duotų Jums tai. ko Jus reikalaujate. Aptiekus pardavinėja Severos Vaistus. 
Jeigu jūsų aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky
kite jų tiesiog iš mustj.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, IowaB į 
MM
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pranešti man, už ką būsiu labai dė
kingas.

G. Smith Kurselis
81 Gubite Lane. Sutton Manor,

N r. St. Helens, England.

Pajieškau Vadavo Jankausko, Su
valkų gub., parapijos Pilviškių, kaimo 
Jurkšių, iš Lietuvos išvažiavo į Wa
terbury, Uonn., kas apie jį žinot, 
malonėkit pranešti.

Andrius Macaitis
109 Grand St., Brooklyn. N.Y.

Pajieškau giminaičių Grasęs ir Ka
trės Sarmaiėiučiu, Kauno gub., Uk
mergės pav. Apie 6 metai Ameri
koj. gyvena, rodos, New 5’orko \ al
si ijoj. Malonės atsišaukti arba kas 
žino pranešti.

B. (laid is
291 1 ('arson St.. S. S. Pittsburgh.Pa.

Pajieškau Vaikino Prano Gaižaus
ko, kuris mane labai nuskriaudė ir 
prasišalino. Trįs motai, kaip Ameri
koj. Pirmiaus gyveno po num. 33 
Maujer St., Brooklyn, N. V. Prašau 
merginų nuo jo apsisaugoti. Jistii apie 
10 merginų yra nuskriaudęs. Kas 
praneš apie jį tas gaus 5 dolerius.

I.aurina Peleniūtė
261 Broadway, Brooklyn, N. 7’. 

(40—42).

REIKALINGAS K RI A l YI (S.
Reikalingas kostumieriškąs kriau

čių.-,. kuris gali atsakančiai dirbti. 
Darbas ant visados. Atsišaukit tuo
jau.

F. PHILIPS
203 Broad St., W. Hazleton, Pa.

PERSKAITYK!
Kiekvienai) nac 
*as akaitytojav 
kuria užsiraiyi 
pas mane “Lala 
vę” ant metų 1. 
užsimokąs $2.06 
tas gana dovaną 
knygų verti) 
1 dolerio arba 

“Kardą” ant me
tų. Senas akai 
tytojaa, kuria at
naujina, gau»

knygų už 50c. Kaa iš neskaitančiu 
dar prisius už “Keleivį” $1.50, gaut, 
knygų už 50 c., senas skaitytoja? 
gaus knygų už 25c. Kas prisius ui 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.: 
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gaus 
knygų už 35c., aenaa skaitytojaa ai 
25 centus. Kaa užsirašya “Naująją 
Gadynę”, kaina metama $1.50, tai 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsiražykit tuoa laik 
’ rašičius per mane. Tiek pat moki 
darni gausite gerų knygų paaiakai 
tymai. Būtinai pasakyk apie tai a* 
▼o draagai ir pažįstamai. Knygai 
duosiu tik “Laisvės” laidoa.

Pinigas idųskit šiuo adresai 
J. POCIUS

U78 Margaret St., Pkiladelpkla. Ft 

DRAUGIJOS, 
KURIOS APSIRINKO “LAISVĘ” 

SAVO ORGANU:

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

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

T. M. Lisajus, sekretorius
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

K. Vilkas, iždininkas
499 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 

F. Bizauskas,
732—8th Ave., Astoria, L. I.N.Y. 

M. Byla
58 Ganseworth St. New York City. 

F. Kalpokas
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

K. Kriaučiūnas
28 Powels St., Brooklyn, N. Y. 

A. Langaitis,
231 Berry St., Brooklyn, N. Y. 

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

J. Kreivėnas
120 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

J. Samulevičius, Sąjungos rekomen
duojamas perkalbėtojas (tlumočius), 
375 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. • Jankauskas,
P. O. Box 749, Melrose Park, III. 

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

Protokolų raštin. A lek. Morkus, 
907—22nd Ave., Melrose Park, HL,

Box 600.
Fin. raštin. W. Strumillo,

1314 So. 50th Ave., Cicero, III. 
Iždininkas F. Lapinski,

P. O. Box 1109, MelroseAR
P. O. Box 1109, Melroue Park, Ill.

i 9 '
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Iždo globojai: W. Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrose 
Park, III.

Maršalka: A. Plėštis, P. O. Box 
675, Melrose Park, Ill.

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

New York, N. Y. 
Suslnešlmų Sekretorius 2) J. Na- 
vlackas, 183 Roebling St.,

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

Wcetrille, III. 
Finansų Sekretorius 2) J. Stasiule
vičius, 229 N. 6th St.,

Philadelprla, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, 'Masu. 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužiu, 
28 W. Broadway, So. Boston,. Mass.; 
J. J. Gerdauskas, 78 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, Ill., kuris yar po kaucija 
$1,000.00, o jie įrašęu į knygas pauiųs 
iždininkui.
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir moliu 
tą nei pamislyti nenorėsite. Turė- 
vlų draugijos ir šiaip visi rengėjai 
kortos yra išduedames kaa trjs miee-

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

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas M ar. Urba,

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

1820 Fairow Ave., Easton, Pa. 
Protokolų Rašt. ir organo užžiūrėte- 
Jas Alex Vyturis,

139 So. Bank St., Easton, Pa.
Finansų Raštininkas F. Vyturis,

189 So. Bank 8t., Easten, Pa. 
Kasierius F. Malkaltfs,

668 Northampton St., Easton, Pa.
Kasos Globėjai;

Alex Biga,
1021 Elm St., Easton, Pu. 

And. Meškauskas,
1222 Pine St., Easton, Pa. 

Maršalka Juz. Tarvidaitė,
1019 Elm St., Easton, Pa.

Susirinkimai būna kas pirmą pit- 
nyčią kiekvieno mėnesio anglų soe. 
ruime, 439 Northampton St., Easton, 
Pen n’a.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
882—29th St., Brooklya, N. Y. 

Sekretorius Aleksaltls,
188 Roebling St., Brooklya, N. Y. 

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

Choro vedėjas L. Ereminas,
824 Berriman St., Brooklyn, N. Y.

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

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
. IR KP. SEKRETORIŲ ADR ESĄ L 

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Vice-pirmininkas V. Vitkevičius,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius F. Kalpokas,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Kasierius J. Semenas,

334—29th St., Brooklyn, N. Y.
Trustisai: M. Liberia, 121 Grand

St., B’klyn, N. Y., A. Sirgedas, 183 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūtč,

292 Manhattan Avė., B’klyn, N.Y. 
Kuopos Brooklyne—-V. Vitkovlčia,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

118 Liberty St., Ansonia, Caun. 
Vlce-pirmtninkau J. Mockaitia,

P. O. Box 128, Ansonia, Comb.
Nutarimą raštin. 8. Tiškevičiui,

P. O. 170, Ansonia, Coan. 
Finan u ą raštininkai P. Ragolšli,

161 N. Main St, Ana onia, Conn, 
lidinlnkai J. Valaitlu,

11 Oak St., Ansonia, Com a.
Knygius 8. BadiovlAUMIf

LIETUVOS SUNŲ IK DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Rastis,
)330 So. Sheridan Rd., Waukegan,III. 
Firm. pagelbininkas M. Ambraziūnas, 

1421 Lincoln St., WaukcgMn, Ill.
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Av*., Waukegan, Ill. 
Fin. Sekretorius J. Vaicis,

1849 Lincoln St..Waukegan, III. 
Kasierius M. Kairaitis,

166—10th St., North Chicage, III. 
Kasos Globėjai: M. Rėkiu,
1329 N. Jackson St., North Chicage, 
Ill i

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

Maršalka K. Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan, III. 
Pagelbininkas J. Werdauskie.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedil- 
dienį po 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų Liuosybčs 
svetainėj, 801—8th St., & Sheridan 
Rd., Waukegan, Ill.

Gvarantuotas ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... |5.98 

Užplombavimai 50c Ir aifičiau.
Uvalymaa ....................................... 50c.
UJ-plombavimas auksu ..............  |1.0I

Skaudantį dantį duok Ištraukti ry
tu, o vakars apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR
J>07 Bedford Ave., Tarpa X-roc ir 

1-mos gatvią.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

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

STEGER, ILL.
Frexidontau A. Atkečiūnas,

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

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

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

Box 141, Steger, 111.
Iždininkas (kasierius) T. Šnekutis,

Box 482, Steger, III.
Knygyno raštininkas !•’. Striške,

Box 566, Steger, III.
Knygyno Udininkas J. Damidavicla,

Box 407, Steger, ill.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno menesio nedelioj, P. A. Sa- 
lasevičiaua svetainėj.

LAISVĖS Mli.ETO.iU DKAUGl’ST^ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas L. Žvingilas,
423 Aurora St., Co'linsville, III. 

Pirm, pagelbininkas P. Papeika,
424 So. Chestnut St., ColHnsville,, Ill. 
Nutarimų raštininką:; P. Kuosevičia,

615 Vandalia St., Collinsville, 111. 
Fin. Raštininkas F. Skamarakas,

817 High St., Collinsville, Ill. 
Iždlnlnkaa J. Wit hunai,

337 Central Ave., Collinsville, II’. 
Organo užžlūrčtoj&t V. Raudoniai,

806 Strong Avm., Co’limtvillo, III. 
Susirinkimai būna kiekvieno ui San

do 1-mą ir 8-čią mzdčldienj, 1-mą va
landą jx» pietų, Bailei ualėj,kampas )K. 
Main ir N.Merrlaoa A”e., Celliusville, 
Illinois.

LIET. ŠONŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖS, ROCKFORD, ILL., 

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln Ava.
Vlce-Prezidentai B. Čepaitė,

1118 So. Winnebago Mt.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti,

622 Hulin 0t.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas, 

1516—14th Avė.
Iždininkai M. Butinskis,

719 Lincoln Are.
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 1109

So Winnebago St.; A. Rlmšiukė, 1118 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Alvikie,

816 Wall St.
Organe prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague ttt.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2025 Colwell St.,
Pittsburgh, Pa.

Pirmininko pagelbininkas J. A. Rukai 
8016 Stayton St.,

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

Turtų Kontrole* Komisija:
M. Urlakls,

118 Sixth St., 
Charleroi, Pa. 

W. Urnežis, 1429 Reedsdale St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

W. Markūnas, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, Pa.

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos J. I. Alexis,

P. O. Box 844 North Diamond Sta. 
Pittsburgh, Pa. 

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

Pittsburgh, Pa.
8 kuopos, J. Galgir.as, P. O. Bex 

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

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

Box 292, Cuddy, Pa.
7 kuopos A. Žvirblis, 2228 Forbes 

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. Riukas, 718 Mc 

Kean Ave., Donora, Pa.

LAISVAS SŪNŲ DRAUGYSTĘ 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis,

812 E. Centre lt.
Pirmininke pagelbininkas P. Yoeda, 

815 E. Centre flt.
Protokolų raštiniu. A. Ramauckae,

1025 E. Pine lt.
Finansų raltla. P. Pečiulis,

1227 E. Pine lt.
Iždo trust Įšali A. itačkauskas, 88

Tenth St., J. Baukus, 1121 E. Ma
hanoy Ave., W. gimniškis, 1227 1.

Mahanoy Ava ,
Maršalka W. Kvtnttckau,

515 W. Pins lt.
Busi rinkimai atsibūna paakutinj p»- 

nsdėlj kiekvieno mėnesio 7 vai. va
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 
Maio St., Mahanoy City, Pa.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PR EŠERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS:

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

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

Finansų raštininkas VI. Jiečlus,
07 Stagg St., Brooklyn, N. T. 

IlflHufwkas Kasimiems Simkas,
Mt Lorimer It, Brooklyn, B.W.5

DraufjatiMS, Ksujmvmu It Kliubasasl 
Išdirbu vi takias

KOKARDAS, “BADGES”, GUIDSU» 
I? * ENK LĖLIU 8

Viiukiami pikn.kaina, šarmev.iaaa D 
Darau vinokiua Medalius ir ▼<- 

antupaudaa draugystisaa 
k.iakvi»n> jaraikaluviBau »»<• 
axjnpaliwa.

A. STRUPAS
Novelty Maaufaeturcr

Ferry St., Dopt. L. Newark, itJ,

tt. 
•akiai

Ant 
■iv.nčln

1 x

25,000 KATAU0GQ DYKAI!
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65 CENTAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 8c. pačtinę markę, • fcsi 
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriasių ARMONIKĄ 
SK RIPKŲ, TRIUBŲ, ir daurybę kitokių MUZIKA L1ŠKŲ INSTltA 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik -andasi listwvf* 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Kainos labai prieinamus. Naujausiai Lietuviškas Sapnininkas, dyMto 
5x6į su 810 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tave ra ya* 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduoda 
škaplieriai 60 e. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodama 4®%.

WC W • 1 !• 112 GRAND ST.,. Waldens, BROOKLYN, n. «<

TREJOS T EVYNERiOS 
'» <.\rba 

TRZiIAlVKA
šunide i.i it <7 įtuir.y ir iaknų.
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 

yra geriausiu v.-u-tu arba karčiu 
vynu dtl’skilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, nema’.im^, 
gumbi}, dispepsiją, išpūtimą, riemerų, 
dieglius šonuose, krūtinėle ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą cnt 
visokias kitas skilvio ligas, 

pataiso apetitą.
.akeli 
tvotu

krutinės ir
Geriausiai

1UZ

a
V AR LOJIMAS: Vieni 
vinelių užrov-kti ;
!.*k ; it v.mucns, arba 

tiyjc ir po 24 valandų ęeiU po

iy«to 5p;iuto. 
van- 

pusę BtiMebo

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

A D MODI Nusipirkti GerusAK IWK1 vEVERYKUS?
Jeigu taip, tai viiu»- 
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi paiirinkti 
pagal savo norų.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. 1.10» GRAND 8T

SERGANTIEJI!
AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ It 

Diena po dienai, metas po motai 
užsiimu gydymu sergančių Įmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš Išly
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas jkirėjo var
tojant visokias gyduoles Ir jaučiatės 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ir specialistą 

DR. LEONARD LANDES
Jia jums be pinigų patars, ką da

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kina apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligaa su didžianaiomia pa
sekmėmis, kaip tai: nusilpnėjimą, uš- 
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių. jaknų ir tt.

Dėl lydymo nervą Ir lytiškų ligų 
turiu visiem* gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienai 
daktaras turi tokiu* aparatua, dėl ta. 
kad labai brangų*, 
rinėjimaa šlapumo,
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

DR. LANDĖS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Iki I 

vai. vakars. šventadicnlala nuo 10 
vai. ryto iki 4 pa platų.
141 ■. Sind lt. (Lexington Ir Ird Ava.)

PRIEŽASTIES LIGOK.
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VIETINES ŽINIOS
14 d. gegužes, Manhattan 

Lyceum Hali svetainėj, bu
vo koncertas Liet. Politi
kos Kliubo New Yorke. 
Koncertą reikia pripažinti 
pilnai pavykusiu. Žmonių 
rusi rinko virš 400. Progra
mas buvo gana ilgas. Daly
vavo Aido choras iš Brook
lyn, N. Y., Sietyno—iš New
ark, N. J., Lyros—iš Mas- 
peth, N. Y., lenkų moterų 
choras Halina, lenkų vyrų 
choras Echo, L. S. S. 19 kuo
pos vaikų draugijėlės cho
ras ir balalaikų orkestrą. 
Butėnas ir Linoniūtė daina
vo solo, Šulcas ir Indon — 
duetą, Kalkauskas, Maižiū- 
tė ir Rupeikutis griežė ant 
smuikų “trio”. E. Tamulio- 
niūtė puikiai paskambino 
ant piano.

Geriausiai publiką užga
nėdino L. S. S. 19 kuopos 
vaikų draugijėlės choras, 
balalaikų orkestrą ir Šulco 
su Indomu duetas. Kiti ir
gi gerai savo užduotis atli
ko.

Reikia pažymėti, kad ren
gėjai šiuo sykiu bukietų ne
sigailėjo: visus aktorius, 
chorų vedėjus ir kitus apdo
vanojo gyvų gėlių bukietais. 
Kiti net po du gavo.

Reporteris.

So. Brooklvno Gimnasti
kos Kliubas rengia puikiau
sią balių. Griežš geriausia 
muzykū įvairius šokius. 'Pas 
viskas atsibus 20 d. gegužes, 
1916 m., Shedlovo svetainėj, 
736—3rd Avė., kampas 21 
gatvės. Pradžia 8 vai. va
kare. Apart to dalyvaus 
Williamsburgo Liet. Gim
nastikos Kliubas inkorpore. 
Todėl kviečiame kuodau- 
giausiai atsilankyti.

Kviečia Komitetas.

13 d. balandžio New Yor
ke mirė vienas žymesniųjų 
žydu rasėjų šokimas Alei- 

iiiiu.. (Saliamonas Rabi- 
novičius), kurio 16 d. gegu
žės buvo laidotuvės. Tai 
buvo gabiausias žydų litera
tas. Jo raštai yra išversti į 
daugelį kalbų. Laidotuvė
se dalyvavo keli tūkstančiai 
žmonių.

Šolomas Aleichemas dar 
nėra metų, kaip atvyko iš 
Europos į New Yorką ir čia 
mirė. Mirdamas prašė, kad 
jį palaidotų tarpe darbinin
kų ir laike laidotuvių ne
keltų jokių iškilmių, nepirk
tų vainikų ir tam panašiai. 
Velionio prašymas likosi iš
pildytas: nors tūkstantinė 
minia lydėjo jo kūną, bet 
nei vieno vainiko nebuvo.

mą dieną gegužes ir suren
gimui apvaikščiojimo iš
rinkta sekretorius J. Urbo
nas 26 balsais prieš Stepo
naitį 15. Nutarta apvaikš
čioti sykiu su kriaučių uni
ja.

Surengimui apvaikščioji
mo išrinktas komitetas; į 
komitetą įėjo šie draugai: 
O. Merkevičiūtė, Vilkas, P. 
Augūnas, P. Jankauskas, E. 
Jankertas, J. Steponaitis ir 
Švegždžiūtė.

Komitetas privalo iš savo 
tarpo išrinkti kasierių.

Laike 1 gegužės nutarta 
surengti trejos prakalbos — 
Williamsburg, Central Bro- 
oklyne ir So. Brooklyne. 
Kandidatai į kalbėtojus no
minuoti sekanti: Bagočius, 
Michelsonas ir Stasiulevi
čius. Patarta komitetui, 
kad neužkviestu tokiu kal
bėtoju, kurie priešingi dar
bininkų judėjimui.

Nutarta paimti bernų su
sidedantį iš 18 ypatų, kuris 
tarnautų per visą dieną. 
Patarta komitetui kreiptis 
prie unijos muzikantų.

Nutarta paimti Tautišką 
Namą dėl prakalbu pirmos 
gegužės. Jeigu iš tolinus 
kalbėtojų negalima bus gau
ti ant 1 gegužės, tai vėliaus 
jų nekviesti.

Su r e n gi m u i apvaikščioji
mo nutarta paimti iš Susi- 
vienyjimo iždo $50.

Buvo pakeltas klausimas 
apie įsteigimą vakarinės 
mokyklos. Šis klausimas 
pavestas V. R. komitetui.

Komisijos narys F. Vait
kus pranešė, kad teiravosi 
kasi ink nupirkimo parko 
piknikų rengimui, bet iki 
šiol atsakančio nesurado. 
Konferencija pavedė ir lo
baus tuomi darbu rūpintis 
ir dar išrinkta į pagelbą du 
nariai: Tankus ir M. Bvla.

Sekretorius pareikalavo 
algos. Konferencija pavedė 
V. R. Komitetui paskirti al
gą.

Jakimavičius rezignavo iš 
vietos L. Š. F. komiteto. 
Rezignacija priimta ir j jo 
vietą išrinkta K. Liutkus.

Susirinkimas užsidarė 
7:30 vai. vakare.

Sekretorius T. M. Lisajus.

DIDELE PROGA.
Parsiduoda 2 namai labai 

pigiai ant dviejų familijų 
po 11 ruimų. Vienas mūri
nis, kitas medinis. Abudu 
gražioj vietoj ir su visais 
įtaisymais. Kreipkitės pas 

k. sidabrą
460 Atkins Ave.,

Brooklyn, N. Y.
(28—44)

VINCAS VAIVADAS
SPORTING CAFE

Puikiausia ir 
švariausia 
užeiga ant 

142 GRAND S’l 
BROOKLYN.

Užeikite ir persitikrinkite

442 Grand St., Brooklyn,N Y1
Telephone Stagg 3534.

Tek 885 Greenpoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS

A. Shrupski
mus galite gauti skaniausio 
puikios Degtines ir skanaus

Pat arnavimas puikiausias,
A lauš, 
Vyno, 
ateikite, o persitikrinsite.

A. SHRUPSKI

DOVANOS!
Kas užsirašys pas mane “Naujie- 
s” ant meti], tas gaus dovanų vir

is čia paminėtų laikraščių: “Ko- 
arba “Naująją Gadynę” metams, 

,aisvę” arba “Keleivį” metams, 
akę” melams arba knygą Moteris 

ir Socializmas. . *

ną

Kas užsirašys vieną iš tų laik
raščių, gaus dovanų knygomis. Už 
“Laisvę” gaus už 8()c. knygų, už 
“Kovą” ir “Naująją Gadynę” už 80c 
uz “Keleivį” už 75c. knygų, už “ša
kę” už 10 e. knygų.

Pinigus siuskit, šiuo adresu:

2529 E.Superior Axe., Cleveland,Ohio 
(34—41)

KIRPIMO MOKYKI,\.
Mokinkimės kirpimo VYRIŠKŲ 

DRABUŽIŲ. Duodu kirpimo, brai- 
žiiiio proporcijiĮ lekcijas ypatiškai ir 
per laiškus pagal “dvidešimto šimt
mečio sistemą”. Pristatau petrinas į 
visus miestus Suvienytų Valstijų ir 
Kanados. Reikalaudami platesnių in
formacijų, kreipkitės šiuo antrašu:

L. G. KAZĮ UN AS 
Maujer St.,96 Y.

.1 IEŠK Ą U K AMBARIO.
Reikalauju kambario, kad būtų vie

nam miegoti, o .šiaip gyventi kad ir
išvien. Kas turit kambarį, malonė
kite pranešti laišku šiuo adresu:

T. Burdaitis
2 Hope St., Corn. Roebling St., 

Brooklyn, N. \ .

ALEX. DOBROVOLSKIS JOKŪBAS KANCIERIUS JOHN KULBOK, Cafe
------------------------------------------------------- j-

Pirmas Lietuviika*
RESTORANTAS.

CAFE

Pirmos kliasos Cafe
GERIAUSI GĖRYMAI

Taipgi suteikiu rodą visokiuose at
sitikimuose ir patarnauju visokiuose 
reikaluose.

211 York St., Brooklyn,N.Y.
Telephone Main, 5615

/P

J. Gustas

H 7?f32. -j o.

o r o »

- 1

r-t- W
w o

7Q £2

Parsiduoda delicate
Parsiduoda todėl, kad

TEISINGIAUSIA

l’akele- 
vingus pri
imam ko- 
nogražiau- 
siai ir vi

sados

UŽEIGA
253 WYTHE AVE., kamp. North 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 5311.

1st

Didelis kotelis, gera vieta pakcle- 
vingiems, kambariai įtaisyti pagal 
naują madą, ir visi būsit užganėdin
ti.

JOHN KULBOK Locnlninkaa 
WYTHE AVE., Corner So. I st 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 279 Greenpoint.

291

J. GUSTAS
A. KUNDROTAS

GER1AUSIAS 
SALI UN AS

Kiekvienam smagu už
eiti j gerąt vietą ir visiems 
gerai žinomi savininkai.

441 K E AP Si.

dirbtas per 7 m<Mu... lie:uvi;ii

66 Grand St.
Ai EI Eit

ERAS NAUJOKAS
Cigars

Pagamina garlaaaiaa lietHvilkw 
valgius. Pietas galima gauti pa IB*. 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
1 Hope St., Cor. Roebling Bl.

BROOKLYN, N. Y.

k raut u vė. 
ink a.-; turi 
Biznis iš- 

ir len-

Brooklyn, N. Y. 
(10—41)

A. Kundrotas

K. HENSAS
CAEE III POOL LOOM

vieta link, inai

69

K. H!'

(Joki SI., Brooklyn,
Maia 7

I Telephone 595 Greenpoint.

1 Daktar as J. Miseviču
Sl lA IJALISTAS

Va'andos:
10 ryte
-2 po piet 

.—8 vakaro

8

SI R 1)1 ES IR

Visados k 
ru kokiame 
gau. ite (>■<■ 
lapų. Mano fabrikas:

nuskilę P. Naujoko Cij;a- 
nebūk šlore ir saliūne, ir 
ą cigarą, o ne kopūstų

(OR. REAP ST.

Tel. Greenpoint 1907.DENTISTAS
inir.e darini užganėdiatr 

Darkau gvarantaotaa.

L įdėjimas kepuraitė* 22 k. ... 
Liplumbavimas bOc ir augščiau 
išvalymai ...............   50*
U žplum bariniai auk-u ......... ..

Skaudantį dantį duok tuojau* ii 
traukt. Ištrauktam ha jokio *ka*a 
asą,

an
Nuo 
Nuo 
Nuo 
270 BERK Y ST., BROKLYN, N. Y

Purpiiliavų Vaizbos Štampų
UZMIN1M0 KONKURSAS

DR. A. FRIEDMAN
ROEBLING ST., BROOKLYN 

kampan So. 2-"d St.
E. 7th St., NEW YORK CITY22»

OftRKi atdarau viaada.

z Pranešimas.
Męs patėmijome tūluose 

laikraščiuose apgarsinimus, 
kad Arbuckle Bros, dokų 
cukernės reikalauja darbi
ninkų. Pranešame visiems 
darbininkams, kad ten y- 
ra streikas, t. y., męs ko
vojame, kad pagerinus savo 
būvį. Taigi, broliai darbi
ninkai, neapsunkinkite mū
sų kovos—neikite į ten dirb
ti.

Streikierių Komitetas.

Jei nori, kad gerai išrūdytum, pirk 
skrybėles, marškinius ir visus apre- 
dalus pas K. Liutkų.

Apie gerumą tavoro ir teisingumą 
kainų, nereikalinga girtis. Nesą visi 
brooklyniečiai gerai žino, kad pigiau 
ir geriau niekur negauni, kaip pas

K. LIUTKUS
131 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 

(arti Berry St.).

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ

BENAS
Siuomi pranešam visoma draugi

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

Męs tikimės, kad draugystės, r«ng 
damos įvairius pasilinksminimus 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at
kreipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų 
kurias įsteigė L. M. U. kiekviena™ 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan
tai neturi viršmintos kortos—tie mu
zikantai ne unijistai. ViršminSto* 
kortos yra išdudamos kas trįs mene
siai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unijlstais 
ii grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktike* 
bei repeticijos būna kiekvieną sere- 
dos vakarą po N7S Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

$10.00 Pinigais (cash) duodame dykai! 
ir 25 gražiausias dovanas, jeigu 

kiek yra Purpuliii 
S tampi globy, mū 
ti ir gauti, kurie ti 
pų Knygutę.

WAS
VAIZBOS STAMPOS

$2.50 smu
$2.00 įnėjia, groseriu

IING TONO

kiu tavoru arba
ir

Tos stamĮpos imamos 
sur, kur t k jos duodamos.

BE 
a « 

VVAJi

ATEIK

atminsi,

PURPULIAVOS VAIZ
BOS STAMBUS

Už kurias galit gaut 
brangias dovanas.

PATRIO1IC 
ways a$h for

HINGTON
COUPONS

$2.00

1-^ . .^^,-. -,1
Naujai ir gražiai 

įtaisytas

DOVANŲ SALIONAS, •S’

MERCHANT CLUB STAMP CO
167 Roebling Street, Brooklyn, N. Y

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Speoalistaa Moterišką igg

814 E. SOth SU ... New Yoi N, T. 
OFISO VALANDOS!

Iki 10 ve.1. ryte; nuo 1 iki 2 ■ .F* 
piet ir rno. 7 iki 8 vai. vakar.

Nedelsu Ja pagal
Egzaminavimas DYKAI Jięe iiti- 

riame ir pasakom®'vĮr*p ilgas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydė
si Reikalui esant, kreipkitėn, męa ap
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą. 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
214 N. ROth St., NEW YORK, N. T.

Kalbame lietuviškai.

automobilių 
mokinama
temos tavo

I 4 savaites bū-

mo- 
sulyg 

pri
kykla, kur i 
naujau-ios si.~ 
girntoj kalboj.
-i pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, ži
nosi mažinusį dalykėlį prie ma
šinos. Ta profesija yra gerai 
apmokama. Kaina už kursą 
$15.09. I.aisnius garantuoja
me. Kursus gali lankyti dieno- 
mi ar vakarais.

I NTERNATIONAL SCHOOL 
OT AUTOMOBILES

I 17 East 40th St..New YorkCity 
Instruktorius—Mr. Paul Gvolu.

Macys & Marcin Furniture Co

Šimtas koštu m’erių iš visų 
krikštų ir tautų, išmokėdami 
$LOO ar $2.00 į savaitę, pasi
lieka tikrais savininkais 
riaušių daiktų.

It "I

t-1'

K®“

•'/

nSUITE |.|

Kodėl Bro- 
oklyniečiai ne
gali turėt, kati 
jiems patinka 
ir reikalinga.

Jūsų tarpe 
vienintelė to- 
sia kraatavi 
iš viaot apie- 
llnkia.

triūsą, kad ii 
šitos įstaigos 
būtų ažgani- 
dinti ne šim
tai, bet tfiks- 
< ančiai įmonių 
visokią kiršų.

198-200 Grand St.,
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N. Y.

Telephone 2372 Greenpoint

D. N. Y. L. D. S. KONFE
RENCIJOS PROTOKOLAS 

(Pabaiga).
Pakeltas klausimas, kas 

daryti su tom draugystėm, 
kurios pasiima paliūdyjimus 
rinkti aukų L. Š. F., bet jų 
nerenka ir paliūdyjimų ne
sugrąžina.

Nutarta išrinkti tam tik
rą komitetą, kuris nueitų į 
draugysčių susirinkimus ir 
paagituotų, kad jos pasirū
pintų parinkti aukų arba 
paliūdyjimus sugrąžinti.. Į 
komitetą išrinkta šie nariai: 
Augūnas, Masiulevičius ir 
Vikerta.

Nutarta apvaikščioti pir-

RUIMAI ANT RANDOS.
Išsiraudavo)a geri keturi ir trjs 

kambariai, kurių randa $7.01, 18.00 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūriniu na
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti sakaunės, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

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

Arti Nceker Ava. ir Nr.saau Ava. 
Reikalą galita telefonuot 4560 W. 
Greenpoint.

BROOK LYNO LIETUVIŲ AT YDAI!

TIKRA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Pranešu savo viengenčiams, jog 

aptieka po N64 Grand St. perėjo į 
mano nuosavybę. Pas mus lietuviai 
galės gauti viską, ko tik reikalaus, 
kaip tai įvairių lietuviškų žolių, šak
nų, visokių vaistų ir guminių daiktų. 
Stengsimės visus pilnai užganėdin
ti, suteikdami tikrą darugišką rodą 
ir patarimus visuose reikaluose. .Jei
gu reikalingos kokios žoles ar vais
tai ir jų negalit gaut, tai kreipkitės 
pas mane, o aš pristatysiu.
Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

FEL KUDIRKA
$4 Grand St., Brooklyn,N.Y.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galim* 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo .........   |l.«t
Kraujo Valytojas ............................. l.M
Vidurių Reguliatorius .....................   50e
Trojanka ................ 25c., 50c. ir $1.M

Ir visokias kitokias gyduolei nu* 
visokių ligų, kurios čia dar nepamini 
tos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenut

BROOKLYN, N. Y.

Reikalingi Darbininkai.
Reikalauju darbininku 

ant didelės tabako fanuos. 
Darbas nesunkus, mokestis 
$2.00 ir daugiau ant dienos, 
darbas užtikrintas ant visu 
metu. Tuo tarpu reikalau
ju 100 vyrų, vėliau bus rei-

tuvių, bundas galima gauti 
visur. Atvažiavę ant dypo, 
klauskit The Siewert Plan
tation, Bloomfield, Conn.

(38—41)

iM«VFURNITURE CO
ATYDA JAUNAVEDŽIAMS.
Nuoširdžiai esate kviečiami ap

žiūrėti MAL1AUSKO ir VIDŽIŪ
NO forničių krautuves. Kainos 
daug žemesnės, negu kur kitur. 
Su užmokesčiu—užmokėsi, kada 
turėsi.

Geriausią išdirby 
mados vaikams

$5.98
Turime daug visokių aisbaksių

ii vėliausios 
pečiukai nuo

kainos nuo 50c. ant savaitės.

£

wMfc

PIRK KUR TAVORAS GERAS
JEIGU NORI, KAD GERAI 

IŠRODYTUM, PIRK 
SKRYBĖLES 

VARDU

“ Manhattan Hat ”
Pirmiau, negu tu kur ki

tur pirksi šiaudinę Skrybė
lę, ateik ir pamatyk mūsų 
gražiausias šiaudines ir Pa
nama Skrybėles, kurios iš-

I Manhattan Hat Stores'
| 230 Grand St Ii 
fe

479 Grand St
Brooklyne

Tu | ats persitikrinsi, kad skrybėles naujausios mados, geriausio 
išdirbinio ir l.a'na kuopigiausia. Męs gvarantuojame už gerumą, todėl 
kad mūsų fabrike išdirbamos. Apart to męs užlaikome ekspertus par
davėjus, kurie pritaiko kogeriausiai.

ATEIK IR IŠBANDYK!




