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No. 26 VI Alėtas
Didele nelaime antji prieš 373 Tarpe Socialistų

gelžkelio
Tiktai vienas socialistų c

Cleveland, Ohio, 29 d. ko-, atstovas kongrese, drg. M. 
\o. — New York Central 1-ondon, balsavo prieš karės 
gelžkelio Twentieth Centu-1 biudžetą, nesibijodamas to, 
ry Limited, bėgdamas vaka-|kac^ ^73 republikonai, (lemo- 
rų link, įsirėžo i griuvėsius! knatai ir progresistai nuta- 
dviejų traukinių ties Am-; paskirt valdžiai $8,600,- 
herst, Ohio, netoli miestelio Mexikos ekspedicijai pa- 
Lorain. Kiek žmonių sužei- i’emti. Už tuos pinigus vai
sia, kiek užmušta iki sere- (^aa pasistengs gauti naujų 
dos vakaro, dar tikrai nesu-j kareivių, įgyti daugiau ae- 
žinota, bet manoma, kad už-j 1()planu ir kitų reikmenų, 
muštų skaičius bus 30. Su- Kapitalistiškų partijų at
leistųjų skaičius siekia 50 [stovai tvirtino, kad tie mili
ar mažu net daugiau. jonai skiriami ne karei ves-

Twentieth Century Limi-į 
ted, nešdamos visu smarku-1

Kopenhaga. — Atėjo žinia 
iš Leipcigo, Vokietijoj, jog 
didžiulė to miesto (socialde
mokratų organizacija re
mia draugą Haase, kuris su
tvėrė naują socialdcmokra-

Delei svečių marš
nito. “«±iia. Obelis Talkininku Seimas

kos.

Pasirodo, kad visi užmuš-

se. Plieniniuose karuose 
buvę pasažieriai netik neuž
mušti, bet net ir nesužeisti.

Vėliausios žinios apie trau
kiniu katastrofa skelbia: 
užmuštų bus nemažiau, kai]) 
30, sužeistų nemažiau, kaip 
45. Twentieth Century Li
mited karuose nėra užmuš
tų, nei sužeistų. (Tai ką 
reiškia plieniniai karai. Būk 
plieniniai karai ir 86 N. 
traukiniuose, tai katastro
fa būtų mažesnė).

25 lavonai jau ištraukta 
iš griuvėsių.

Nelaimė išrodo labai bai
si. New York Central
ilgą rekordą mažesnių ar di
desniu katastrofų. c c

turi

PADVIGUBINO SPĖKAS 
CHICAGOJE.

Padrąsinti savo laimėji
mais pereitais metais, kuo
met į Chicagos miesto ta
rybą tapo išrinkti socialis
tai Rodriguec ir Kennedy 
mūsų draugai nutarė šiuos- 
met dar labiau pasidarbuo
ti.

Šiais metais Chicagos so
cialistai tikisi išrinkti dar

gai smarki kova pus 9 ir 27 
vvarduose.

Vokiečiai pareikalavę iš 
Bulgarijos stačiatikių šven
tikų, mokančių rusiškai, ap
rūpinti dvasiškiems 
imtiniu reikalams.

rusu v

mti “

Už tuos pinigus

it, Kares su 
, nėsa tai e-

Pačiaus socialistiškas kon-

karę. Didžiuma šių laikų 
kurių, sako M. London, kaip 
tik ir prasidėjo nuo vadina
mos “pabaudos ekspedici-

London tvirtino, kad Vilią

tį”. Juo toliau į Mexiką gi
linsis Amerikos kariumenė, 
tuo labiau Mexikos žmonės 
pradės neapkęsti amerikie
čių ir šlieties prie Vilios.

MAJORAS LUNN JAU 
NĖRzt SOCIALISTŲ PAR

TIJOS NARIU.
Schenectady, N. Y. — 

New Yorko Socialistų Par
tijos komisija ištyrimui ne
sutikimų, kurie kilo tarpe 
majoro Lunno ir vietinės 
partijos kuopos, parėmė 
kuopą. Senajai kuopai ta
po atimta čarteris ir dabar 
Schenec tady susi o rgan i za vo 
nauja kuopa, prie kurios iš- 
svkio prisirašė apie 200 na
rių. Lunn, Ch. Stenmetz jau 
nebėra tos kuopos nariai.

Kaip žinoma, ginčas tarpe

dėlei to, kad Lunn savivališ
kai pradėjo skirti demokra
tus ir republikonus į žymius 
miesto urėdus, nepasiklau
sęs partijos žmonių nuomo
nės. Partija prieš tai už- 
protestavo.

ninku ir dabar jie organi
zuoja naują socialdemokra- 
tišką kliubą. Lunn sakosi 
nesišalinsiąs nuo politikos ir 
vėlei eisiąs ant majoro.

Žiūrėsime, kaip jisai pa

Tai yra didelė moralė pa
rama kairiamjam partijos 
sparnui.

KAUTSKIO IR BERNS- 
TEINO LAIŠKAS.

Berlyno “ Vo r wae r ts’e

Sluomi pranešame rengė
jams prakalbų p. A. Bulotai 
ir poniai A. Žemaitei, kad 
valstijose Massachusetts, 
Maine, New Hampshire, 
Vermont ir Rhode Island 
maršrutą sutvarkys Bosto
no vietinis L. Š. Fondo sky
riaus maršruto komitetas, 
susidedantis iš N. Januškos, 
M. A. Balčiūno, J. Yaniūno 
ir K. Šidlausko. Visi kal
bėtoji! reikalautojai iš visų 

K. Kautskio Ąiršpaminėtų valstijų, kurie

Fmliandijoj gali kilti re- , l>a1yžiu.je įvyko didelis 
voliucija, sulyg pranešimų, įlalkinmkų seimas, kuriame 
atėjusių per Daniją. Visi. V'1 . 1*1 ancijos, Anjih-

turi būti namie. Jiems ne- ] Japonijos n* Ju 
atstovai.

Kalbėtasi apie
Rusu valdžia bile va-

riumenen. Išviso Finliandi- Politišką ir ekonomišką vei- 
joj yra apie pusė miliono Limą. Didžios slaptybės

PETRAPILEI GRĘSIA 
NEPRITEKLIUS.

“Birževija Viedomosti” 
nuo 23 sausio rašo: Komisi
jų maistui parūpinti kreipė
si į sveikatos įstaigų užveiz- 
dą į Petrapilės kariumenės 
apskričio viršininką ir į vi
daus bei susinėsimo ministe- 
?-į ir įteikė jiems priminimą, 
kuriame išskaito eilę priro-

RENGIASI PRIE MILŽI
NIŠKO STREIKO.

360,000 gelžkelių darbinin
kų Suv. Valstijose pastatė 
kompanijoms savo galutinus 
reikalavimus ir jeigu reika
lavimai nebus išpildyti iki 
29 d. balandžio, tuomet gali 
kilti vienas iš didžiausiu šio
je šalyje streikų.

Reikalavimus išstatė se
kančios gelžkelių darbinin
kų organizacijos: Brother
hood of Locomotive Fire
men and Enginemen, Bro
therhood of Locomotive En
gineers, Order of Rail wav 
conductors ir Brotherhood 
of Railroad Trainmen — iš; 
viso 360,000 darbininku.

Jeigu kils streikas, tuo
met apsistos pasažierinis ir 
tavorinis susinėsimas visoje 
šalyje.

pagelbos.

TVANAI GRESIA PITTS- 
BURGUI IR BUFFALO.
Pavasariniai tvanai grę- 

sia Pittsburgui ir Buffalo, 
lietinėje Buffalo dalyje 
šimtai namų apsemti van
deniu ir jų gyventojai ne
gali susinešti su. išlaukiniu 
svietu. Daug tiltų ant Buf
falo upės ar tai nunešta ar

Pittsburgas bijosi Alleg
heny išsiliejimo.

Scioto upė gresia Colum
bus, Ohio, ir daugeliui 'apy
gardos miestų.

Už PENSIJAS.
Dayton, Ohio.—Daytono 

darbo federacija remia ju
dėjimą, kad seni darbininkai 
gautų iš valstijos pensijas.

I ir Bernsteino laiškas, kuria- ilkl /la nepareikalavote 
me jie praneša, jog niekuo- i kalbėtojų, pasisl 
mot'nėra kalbėjęsi su Ame- . susinešti su^viršminčtu k įl 

inkos žurnalo “Outlook” ko-i'”’"".........
respondentu. Tuo tarpu ta- " 
me žurnale tilpo “inter- 1 
view”, km* kalbama Berstei- 
iio ir Kautskio vardu.

Abudu socialistų rasojai 
piktinasi Amerikos žurnalo 
laikraštinėmis priemonė
mis.

me jie praneša, jog niekuo-]

IŠRINKO SOCIALISTĄ 
ALDERMANĄ.

v irtame šio miesto warde į 
miesto aldermanus tapo iš
rinktas drg. C. Paterson;
socialistas.

Majoru išrinktas republi- 
konas. Jam pritarė ir blai
vininkų partija.

SKANDINAVŲ VIEŠPA
TIJŲ KARĖS NUOSTO

LIAI.
Nors Skandinavų viešpa

tijos oficialiai ir nedalyvau-

nukenčia nuo karės.
Laikraštis “National 

Teid” taip apskaitliuoja:
Norvegijos nuskandinta 

viso 98 laivai švedų 40 laivų. 
Laike skendimo bei sprogi
mo laivų minėtų viešpatys
čių žuvo 205 ypatos. Žuvų-

kilojama ant 34,280,00 dol.

ANGLŲ ORLAIVYNO

Londonas.—23 d. kovo 
anglų orlaivynas atakavo 
turkų pozicijas ties Bir-el- 
Hassanah, 100 mylių nuo

vininkai metė 
Tai Į) praneša 
gontu ra.

40 bombų.
Rente rio a-

j *. Ligšiol rusų ka- i nutarimus. Iš anglų pusės Į (}yraų, jog artinasi paskuti- 
riumeriėje kariauja tik -1,000 i dalyvauja tokie vyrai, kaip nojĮ su maisto pristatymu, 
finu. ' ' i Grey, Kitchener ir Douglas] į >etl-apilūje dabar nesą jo-

Rusų valdžia dar vis abe-|^ajp>’- Nuo 
klibinkite joja apie pašaukimą visu fi-jlh’iand ir Jolfr 

nu kariumenėn. Mat, finai, lkl—generolas C 
Jinitetu per N. Janušką, 312 kaipo apsišvietę žmonės, pa-]slls atstovauja 

South Boston,'didintu kariumenėj įtekmę Izvolski ir

riumenėje

Vienas Helsingforso pirk-

pieiinKeje tik apie menesi 
laiko, po tam kalbės Connec-,

norinti kariauti nei už Ru
siją, nei prieš Rusiją. Fin-

Kitchener ir Douglas] 
. franeuzų »,j() ištekliaus ir maitinasi

tuo. ką atgabena diena nuo 
i i ienos. Mėsos atveža kas
dieną vis mažiau; grustinės 

j (kruopų), miltų ir sviesto 
i \ įsai negauną pirkti. Dali- 
Imi tam esanti kalta gabe
nimo organizacija, bet abe- 
jctina, ar sumanytosios 
oriemonės bus ištikro kiek

dorius Francijoj

Konferenciją

Nuo Jano i

dienų, o iš ten važiuos i 
Philadelphia. Tolesnis mar
šruto bėgis bus pagarsin
tas vėliaus.

M. M. Račių te-llerman, 
Lietuvos Šelp. Fondo Sek.

Jeigu vokiečiai kokiu nors 
į būdu išsodinti! savo kariu- 
menę Finliandijon, tuomet

nai-

Lenkijoj ir Lietuvoj.
Finliandija gamina Rusi

jai labai daug ammunicijos.
KARĖS PRIEŠAI IŠVEJA

MI Iš AIRIJOS.
Anglijos kariškoji valdžia 

išsiuntė iš Airijos žinomą 
A. Monageną, organizatorių 
draugijos “Sin Fein”, kuri 
yra pasibriežus kovot prigs 
rinkimą “naujokų” kareivių. 
Apart A. Monagano, da ir 
kiti du minėtos draugijos I vedimui visuotino kareivia- 
veikėjai gavo nuo valdžios vimo. Jie pradėjo streikuo- 
pranešimą, kad apleistų ti.

DARBININKŲ VADOVAI 
AREŠTUOJAMI.

Glasgowo ir apygardų 
darbininkai (Škotijoje) pra
dėjo aktyviškai priešintis į-

uždarani 
pi įimta rezoliucijos, kad 
talkininkai yra tvirčiausiai 
pasiryžę kariauti iki laimin
go laimėjimo. Įsteigta ke
lios komisijos, kurios visą 
laiką darbuosis. Tų visų ša
bų diplomatija taip-pat turi 
bendrai darbuotis.

Francijos pirmasai minis- 
teris Briandas prakalboj iš
reiškė padėką talkininkų 
kareiviams, taip heroiškai 
besimušantiems už “laisvę”.

Kaltos ne vyriausios gele
žinkelių linijos, bet prastasis 
stovis šalinių linijų, kurio-

nas.

RUSIJOS DARBININKAI.
“Rankp.” rašo:
Tarp jų eina didelė kova: 

vienoj pusėj stovi social-pa- 
triotai, kurie įėjo į karės 
pramonijos komitetus ir sto
vi už “tėvynės gynimą”; ki
toj—tarptautiniai s.-d. Vie
nok ir pirmieji ten reikalau
ja pamatinių reformų, nes

nių priešininkų. Tarp dar
bininkų eina plati agitacija 
už visos Rusijos darbininkų 
suvažiavimą.

4^.

Valdžia pabūgo ir arešta
vo 6 darbininkų vadovus,ku- 
lie yra pasivadinę Glydo 
darbininku komitetu.

Galima laukti didesniu 
pasekmių, nes darbininkai 
vargiai besutiks būti ramus, 
kuomet jų vadovai areštuo
jami.

BOMBARDAVO VE-

Vienna.—Austrijos orlai-

Adriatiko miestų karalienę

jhamų ir ant gelžkelių. Aust
rai giriasi padarę didelių 
I nuostolių Venecijoj.

V L - ■ '

c fo

FINNISH FA^MERy T.AMO.

Iš finų kultūriško gyvenimo miestelyje Oskosh.

kamšų ir prekės reikia kelis 
kartus perkrauti iš vieno 
traukinio į kitą. Tame tar
pa* pradingsta daug prekių 
ii- susigaišina vagonai. Nors 
dabar žmonių važinėjimą 
tarp Maskvos ir Petrapilės 
ir sustabdė, bet vargu tuo 
paskalsins vagonų, nesą * 
žmonių važiuojamųjų vago
nų negalima vartoti pre
kėms gabenti. Ar čia bė
gios astuoni traukiniai vir- 

----- -- -—# šaus, ar mažiau, tai nedidis 
nu Eitelį Friedrichą vykti skirtumas šitam didžiam ke
pas Turkijos sultaną, kad į-į]jų pertakui, gi kitą vertus, 
teikus šiam garbės kardą žmonių važiuojamų trauki- 
vardan karžygiškumb turkų n;ų skaitliaus tarp abiejų

PASIUNTINYSTĖ.
Kaizeris siunčia savo sū-

kariumenės.
RUSIJOJ.

Rusų ofensyva prieš Hin- 
denburgą eina, kaip ėjusi. 
Vokiečiai betgi praneša, kad 
rusams labai brangiai kaš-

vyriausių miestų sumažėji 
m as tiktai skaudžiai atsi 
lieps pirkly bos susinėsime.

(‘Dabartis”)

i nustoję 80,000 žmonių.

VARŠAVOS DARBI
NINKAI.

KOVA SU BLUSOMS.
Blusos ir utėlės Rusijoj, 

turbūt, aršesni valdonai už 
biurokratiją, kad net lietu
viai Maskvoje prieš tuos va
balus rengiasi kovot. “N. 

į Lietuvoj” (N8) skaitome,
'Pen darbininkai po seno- pa(i moksleivių draugijos 

vės eina savo keliais. \ ar-;“jaidimo komisijos” posėdy- 
šnvoj yra dabar 9 unijos,su
jungtos centraliu unijų biti
ni. Darbininkai leidžia sa
vo laikrašti “Naša Tribu-

“Wiedza” (mokslas); orga
nizuoja paskaitas apie pro
fesijų (unijų) judėjimą, mo
kina apie 60 tūkstančių su
augusių darbininkų. Mieste

ryklų, kur bedarbiai gauna 
labai pigiai arba visai už-

bedarbiams darbo rasti. 
Darbininku atstovai daly
vauja ir Piliečių Komitete,

bia, o gina darbi ninku Lie
sos reikalus. Tai ir vilniš
kiams galėtų būt pavyzdys.

RABINU SUSIVAžIA-
VLMAS.

Gruodžio 29 d. Viennoj 
susirinkę žydų rubinai, vy-
riausio rabino Izako Tumino

kimo tikslas: išrinkti komi
siją išrišimui Galicijos ir 
Bukovinos klausimo.

ie vasario mėnesyj buvęs 
“pakeltas klausimas apie 

leidimą, kurioje 
būtų kalbama apie blusas, 
ules, blakes ir kaip su jomis 
kovoti”.

(“.Dilgėlės”).

RYŠIAI SU VOKIETIJA
GALI NUTRUKTI.

priežasties nuskandinimo 
laivo Sussex, ant kurio žuvo 
keli amerikiečiai, santikiai 
tarpe Amerikos ir Vokieti-

pasitvirtins, kad tai vokie
čiu submarina nuskandino

ryšius su Vokietija. Amba
sadorius von Bernstorff tu- 
ičtu vvkti namo, o Ameri- 
kos ambasadorius Berlyne 
Gerardas gautų paliepimą

Naujų notų Amerika Vo
kietijai jau nebesiųs. O nuo 
pertraukimo diplomatiškų 
susinėsimų iki karės jau tik 
vienas žingsnis.

-
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ciaukodėl jie turi būti patvarus 
partijos darbininkai, nei ant 
valandėlės neapleidžianti iš 
akies Sąjungos darbo.

kiltų nauja karė su Mexika 
Tuomet rasis daugiau vete
ranų, kariškų pensijy fon
das milžiniškai pakils

įau pavyzdžių 
privest. Jeigu pilnai apra
šyt gyvenimą bent vieno iš 
šitų mūsų moksleivių, tai ki
tam net stebėtina būtų,kaip

ro paliudyjimą apie jo lytiš
ką sveikatą. Jeigu vyras 
negali to paliūdyjimo paro
dyti, tuomet pati gali nuo jo 
skirties.

lūs. Ūkininkų gi vaikai tu
ri šiokią-tokią paramą nuo 
tėvų, o tie, kurie atsisako 
tėvų klausyt (eit į kunigus, 
daleiskime) arba tėvai ne-

Kurie pasilieka čia, tai tu 
skursti. Dabar Californijo 
darbai pradės eiti gerai.

K. Norkus.

“Kodėl bažnyčia priešinga 
socializmui” drg. J. Stalio- 
raiČio vęrtime. Kaina 15 
centų.

la is v a

vis eina didynReikale

vie

nesu-
Trečia

likdami vėl puola prie visuo-

jos praeitį, jos ne tiku-

a

ištekliuj

ThomasKun.

mūsų moksleiviai. e j uo-

žilių Dėdė.

remia tū-

rašyta lengvai.

san daro naują propoziciją. 
Jisai siūlo, kad pasibaigus 
karei, kiekviena žmona tu
ri teisę reikalauti iš savo vy-

Vienas iš jų siūlo sekantį 
būdą: užsikrėtusiam lytiška 
liga kareiviui tol negalima 
grįžti namo, kol jisai nebus

siuvėjų, budavotojų ir kitų 
amatninkų; eina per stubas 
agentaudami; dirba aptieko- 
se arba krautuvėse nuo iš

Jau išėjo iš spaudos ir

tai, norėdami sutaikint vie
nus su kitais, siūlo sutver
ti iš Alzas-Lotaringijos tar
pinę, neprigulmingą valstiją

miestų žinomas V. šymke- 
vičius, kuris jau baigia pa
mesti savo storuma. Galė-

tik ir tereikia aniems dyka
duoniams.

m a 
kai

ligą namo ir užkrečia netik 
savo moteris, bet ir kūdi
kius.

i\ IK) 
giai 1 
kas ne 
tu mok;-

mūsų moksleiviais
4.

“Tai labai naudinga K J
knygelė, ir męs patariame
ją visiems draugams ir

zmo-
tau-

tas vertimas, negalime 
spręsti, neturėdami rusų 
kalba teksto”.

Rusų revoliucijonierius 
Pavlovas iš Daireno, kad pa
gelbėjus išvažiuoti iš Japoj

W. Ji stovi nuošaliai nuo 
plataus darbininkų judėji
mo ir tiktai kandžioja jau 
suorganizuotus darbinin-

kaip ir didžioji kunigaikš
tija Luxemburg. Ta idėją 
paremia ir olandų socialistų 
dienraštis “Het Volk”.

A matot, kokie fanaberni 
mūsų jagamasčiai. Bet po 
priedanga nuduotos fanabe
rijos slepiasi baimė už savo

organizuoti 
mainierių ir ji turi didelę 
spėką. Norint tą uniją pa
taisyti ir sutvirtinti, reikia į

k ir uniją”.
Męs patartume lietuviams 

mainieriams būti atsarges
niais unijų užgynime. Pirm

leido net tam tikrą ganyto
jišką gromatą, gindamas 
privatinių labdarybės drau- 
eiju sekretus nuo kritikos

sutaupytų, tik kelintasis pa
sirūpina. Tiesa, atrasime ir 
tokių, kuriems sunku būtų 
užbaigt mokslą be paramos, 
bet sulygini Lietuvos moksl-

ant kelio veneriškų ligų pra
siplatinimui. Tuo klausimu 
dabar sielojasi venereolo-

ristokratiški: jiems 
dailiai apsiredyt, su 
lūm pasivaikščiot,

mokslo jgyj imas 
Lietuvoj ir čia Amerikoj, o 
gerai pasiturinčių žmonių 
pas mus ne taip daug. Da- |()]: •

bulves reikia i skųst.

APIE “LAISVĖS” IŠLEIS
TĄ KNYGELĘ.

Apie “Laisvės” išleistą J. 
Berlyno “Darbo Žmonių Is
toriją” “Rankpelnis” rašo:

unija tobula, 
kad ji turi 
pusių. Bet 

jai pavyko su- 
pusę miliono

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga,
Socialistų kongresmanas 

Meyer London išdavė platų 
raportą iš savo.veikimo kon
grese New Yorko socialistų 
partijos lokalui.

Demokratai ir republ iko
nai kongresmanai nekvarši
na sau galvos dėl atskaitų. 
Jie gerinusi savo partijos 
žmonėms ir rinkėjams tiktai 
prieš pačius rinkimus. Tuo
met cigarai, alus ir autorite
tas sulosią atskaitų role.V t

“Naujienų” redaktorius, 
P. Grigaitis, savo prakalboj, 
pasakytoj dideliame naujie- 
niečiu susirinkime, nurodė, 
kad vienintelis nuoseklus 
kovotojas su klerikalizmo 
pavojum yra socialistiškoji

kai mokūs atsispirti prieš 
katalikiškų jėzuitų užpuoli
mus. Mūsų spauda metų 
metais išauklėjo susipratu
siu antiklerikalu minias. To
dėl jokie “Draugai”, jokie 
“Darbininkai” mums nėra 
pavojingi. Męs žinome, kad 
ilgi davatkų liežuviai ir kle
bonijų baubai perdaug men
kas ginklas prieš racionaliz
mo ir socializmo argumen
tus.

Wo rces torio “Amerikos 
Lietuviui” vėlei prisiminė 
D-ro Greičiūno patarimas— 
vadai, rezignuokite, nes jūs 
veikiate priešingai visuome
nės norui.

Worcesterio laikraštis jau 
girdi, kad socialistuose kįla

vadus. Yra neužganėdintų 
ir katalikų partijoje. Ir iš
vedimas jau gatavas—taip 
vadinamoji partijų minia 
sukils prieš vadus ir ap
šauks generalę vienybę.

Worcesterio laikraštis ne
supranta ar nenori suprasti, 
kad taip vadinami vadai vi
sų pi rm ia u si a rep reze n tu oj a 
savo partijos narių nuomo
nę. Jie jaučia ir supranta 
savo partijos minios psicho
logiją ir veikia unisonan su 
minia.

Didelė dauguma Amerikos 
lietuvių socialistų remia Lie
tuvos Šelpimo Fondą. Tuo- 
mi jie pildo prižadą, duotą 
visuotiname seime. Jie pa
sirodo esą vyrais, mokan
čiais dalaikyti žodį—discip
linos vyrais. Laikas nuo 
laiko Lietuvos Šelpimo Fon
de būna rugiapjūtė, ypatin
gas sankrutis ir tuomet,bent 
tūlą momentą,^socialistai at
lyžta nuo savo tiesioginio, 
partyvio darbo. Tečiaus 
reikia rūpinties, kad tasai 
laikinas savo spėkų ir pini
gų aikvojimas šelpimo dar
bui nei valandėlei nesustab
dytų mūsų organizacijiniai 
partyvio darbo, kuris turi 
plaukti savo normale vaga 
kasdieninio rūpestingumo 
socialistų partijos reikalais. 
Tartyviška išmintis ir orga
nizacijos žmonių sąmonė vi
suomet turi budėti lietuvių 
socialistuose. Skirdami dali 
savo laiko ir energijos Lie
tuvos Šelpimo darbui, kuris, 
galų-gale, nėra mūsų party- 
viškas darbas, nėra mūsų 
tiesioginė priedermė, męs 
turime gerai užrėžti savo o- 
menėn, kad pati sunkuma 
partyviškai socialistiško 
darbo puola ant palygina
mai nedidelės mūsų visuo
menėj saujalės organizuoti!

KATALIKŲ KUNIGAI IR 
LABDARYBĖ.

New Yorko valstijos lab
darybės reikalų komisionie- 
rius p. Ch. Strong pradėjo 
tyrinėjimą labdarybės įstai
gų. Jau nuo seniai eina kal
ba, kad labdarybės instituci
jose įsigyvenus korupcijos 
ir puvėsių atmosfera. Lab
darybės institucijos sukolek- 
tuoja dideles pinigų sumas, 
užlaiko didžiausius viršinin
ku—biurokratu štatus, išde- 
da didelius pinigus laikraš
čių prielankumui įgyti—ir 
visa tai daroma po priedan
ga “našlių ir si ratų” šelpi
mo.

New Yorko valstijos ko- 
misionierius norėjo atskleis
ti uždangalą, kuris slepia . verta dešimts sykių pagalvot 
labdarybės draugijų atskai- apie jos praeitį, jos netiku- 
tas ir tikslus, bet mūsų ku- šią taktiką ir jos nesisekimą 
rugeliai padarė konspiraciją.1 organizuoti darbininkus. Ta 
Jie atsisakė atsakinėti į | unija nekįla, bet puola. Pas- 
klausimus, aiškindamies,kad 
tai esąs jų naminis reikalas 
ir komisionieriui neturi so-

MALMERIAI ATSAR
GIAU!

Girdėjome, kad tūlose 
Bennsylvanijos vietose mai- 
nieriai ateiviai bando orga- 
nizuoties į Industrial Wor
kers of the World. Jie, neį- 
gudę unijų klausime, priima 
I. W. W. agitatorių žodžius 
už tikrą pinigą ii- pradeda 
manyti, kad ištiesų L W. W. 
kuomet nors pavirs j “vieną

Mainieriai turi savo galin
gą uniją-United Mine Wor
kers of America. Męs nesa
kom, kad ta 
Męs žinome, 
daug silpnų

Inteligentija yra reikalin
ga kiekvienai tautai ir kiek
vienai klesai. Tuomi aš ne
noriu pasakyt, kaip daugelis 
mūsų tautiečiu norėtu, kad 
inteligentija turi vadovauti 
Liesa bei tauta,—ji tik turi 
atlikti užduotis, kurios pap
rastiems žmonėms keblios

tenka ištekliaus, yra proga 
šiek-tiek užsidirbt kitus mo
kinant ir kokį nors pašalinį 
darba turint. Bet reikia at
simint, kad mūsų Europos 
moksleiviai yra perdaug a- 

reikia 
panc-

20 d. kovo į San Franc 
co atplaukė japoniškas ’ a- 
vas iš Yokohamos ir atvežė 
213 pasažierius. Tarpe jų 
buvo 16 francūzų, 8 belgai, 
keli nuo Ha va jaus salų, 23 
Rusijos pavaldiniai ir liku
sieji japonai. Pirmoj klesoj 
atvyko Jieva Henus, bet ka
da aš atėjau ant laivo, tai ji 

l'uo jau buvo apleidus laivą. Ki-
rikantas samdo inžinierius, 
1 nygvedžius, chemikus ne 
todėl, kad atlikt tas užduo
tis, kokių jis pats nemoka 
ir kokias mato esant reika
lingomis. Jeigu tautai arba

tepti. Aš žinau, kad net į i 
banką, raštinę ir panašias: 
vietas mūsų Europos moks-1 
leiviai gėdijasi eiti dirbti. 
Laike vakacijų sau pas ku
nigėlius vieši, parapijoj gar
sinasi, didžiuojasi/) apie gaklesai reikalingi mokytojai, si 

kalbėtojai, rašytojai, dakta-ivi 
rai ir kitokie žmonės, ji pri- tiems mokslo metams kiek 
valo juos turėti.

Vienok, jeigu inteligenti
ja vadinsime tik kokius nors 
mokslus pasiek u si ą j ą 
nių dalį, tai mūsų 
sunku yra turėti 
lingą inteligentiją, 
žinome, 
atsieina

visuomenei darbuotis. Vie
nok jie skursta, vargsta, 
nors ligos gali juos bile ka
da pagriebti ir męs netek
tume tokių veikėjų, kuriuos 
męs tikrai žinome, kurie ne
lik ateityj gali atlikt daug 
gero darbo, bet jau yra at
likę. Męs aukas dedame 
Lietuvos moksleiviams, ku
riu veikimas nepasiekia mus

'ir vargiai tūli bent ką 
l’ia net ir ten, kurie vos 
ną-kitą straipsnelį yra p 
še j mūsų laikraščius.
pačiu laiku męs neatsižvel- t: pasažieriai pasakojo, kad 
giam, kad čia pat po šonu ji esanti lietuvė.
mūsų moksleiviai badauja, Tiesa atvažiavo lietuvis Si- 
skursta, vargsta, naktimis j monas Bieliauskis, vienas

iš pasikalbėjimų su atva
žiavusiais paaiškėjo, kad ru

bliu, kad męs turime čia su valdžia stengiasi ir Japo- 
moksleivių, pilnai atsidavu- rujoj sulaikyti dezertirus.

. T11 b i n i n 1\ ii klesai. Jų , Itusų valdžia prašo Japoni- 
skaitlius augs, o nesimažins. jos valdžią, kad pastaroji 
Taigi Amerikos lietuvių!uždraustų parduoti laiva- 
darbininkams reikėtų dau- i kertes tiems rusų pavaldi- 
giau rūpintis po šonu esan- j r/iams, kurie neturi užrube- 
čįų moksleivių rėmimu, ne-'žinių gubernatoriškų pas- 
gu esančių tolimoj šalyj ir'pertų. Tokiu būdu Japoni- 
geresnėse sąlygose. Iš A-Į i s valdžia daug kliūčių da- 
merikos darbininkų kiše- j > išvažiuojant rusų paval-

šviesos.
Katalikų kunigija todėl 

taip įnirtusiai gina labdary
bę, kad ji daro iš to puikų, 
n i eken o neko n tro 1 i u o j am ą
biznį ir dar prie kiekvienos 
progos gali demonstruoti 
savo širdies gerumą ir rūpi
nimąsi “našlėmis bei sirato- • M mis .

DĖLEI PENSIJŲ KARĖS 
VETERANAMS.

Suvienytos Valstijos nėra 
aiškiai pasibriežusio milita- 
rizmo šalis, tačiaus nei vie
noje šalyje, palyginamai, ne
išeina taip daug pinigų mi- 
litariškiems reikalams, kaip 
Amerikoje. Paimkime tik 
pačias vienas taip vadinamų 
veteranų pensijas.

Kongresmanas Lewis L. 
Morgan iš Louisiana nese
niai paskelbė: karėje S. V. 
su Ispanija iš amerikiečių 
pusės krito labai mažai žmo
nių. Išviso karėje daly
vavo 38,000 žmonių. Iš jų
jų tarpo 29,000 ima pensijas 
ir nuo 1898 iki 1915 metu 
vienoms tik pensijoms išmo
kėta 50 milionų dolerių.

Nuo 1866 metų iki 1915 
metų S. V. išmokėjo pensi
joms milžinišką pinigų su
mą—4,799 milionus dolerių.

Viršminėtasai kongres
manas tvirtina, kad Suv. 
Valstijose yra daugybė gud- 
i uolių, kurie daro sau pui
kų pragyvenimą iš pensijų 
iždo. Tai įvairios rūšies ad
vokatai ir šiaip jau paprasti 
parazitai, kurie yra prisi
plakę prie pensijų iždo. Jie 
rūpinasi, kad tasai pensijų 
iždas būtų kuodidžiausias, 
kad kongresas vis daugiau 
pinigų skirtų pensijoms.

Bet karės veteranai iš
miršta. Nuo laikų piliečių 
karės jų jau visai mažai be
liko; nuo laikų karės su Is
panija jų taip-pat nedaug 
tėra. Ir štai, visi tie žmo
nės, visi tie dykaduoniai-pa- 
razitai-šunadvokačiai, kurie 
prisiplakę prie karės pensi-

unijoj, dalyvaujant jos dar
buose, taisant, kas taisytina 
—męs žymiai pagydysim tą 
uniją ir paversim ją į pui
kiai išgaląstą ginklą darbi
ninkų klesos kovoje. Bet 
šalindamies nuo jos, tverda
mi kokias kitas unijas, męs 
nieko gero nepadarysime, o 
tiktai sustiprinsime United 
Mine Workers atžagareiviš- 
ką gaivalą.

Sveikas darbininkiškas 
protas turi padiktuoti kiek
vienam mainieriui įeiti į U. 
M. W. of A. ir dirbti joje, 
gilinant darbininkų klesos 
sąmonę—nes juk negalima 
išsižadėti tokios gausios, to
tuos plačios veikimo dirvos, 
kur jau suorganizuota į 
500,000 mainierių.

Tvėrimas separatiškų L 
W. W. kuopelių yra tik gai
šinimas ir smulkinimas rim
tos darbininkų kovos.

\os turtuoliai 
gyvenanti ūl 
dzia savo va 
Tie vaikai netoli visuose at
sitikimuose ir pasilieka bur
žuazijos tarnais. Tūlų ūki
ninkų vaikai neištenka tur
te mokslo užbaigimui ir 
kreipiasi į visuomenės įstai
gas jieškodami paramos, ži
noma, labdaringos draugijos 
turi juos remti, bet męs ne
turime tokių draugijų, ku
riu iždas susidėtu iš visuo
menės auku. Ir visuomenei 
ne vis tiek, kas gaus para
mą. Buržuaziškoji visuome
nės dalis jokiu būdu nelin
kęs paramą duot darbininkų 
klesos šalininkui, lyginai 
kaip ir darbininkiškoji dalis 
nesidžiaugs, jei jos aukos 
bus skiriamos buržuazijos 
berniukams dėl jų da geres
nio prirengimo kovnt su 
darbininkų judėjimu. Jeigu 
da išskirt klerikalus, tai aiš
ku, jog atsiras publiškoji 
tendencija tvert trijų spal
vų moksleivių šelpimo įstai
gas ir tų įstaigų vedėjai ir 
atstovai vien tik savuosius 
rems, nejaugi tik dėl žmonių 
akių, kad daugiau aukų ir 
užsitikėjimo gavus pas visas 
klesas, parems vieną ar kitą

; sū bėdos.
Męs čia turime jau gana 

'kaitlingą moksleiviją ir lie
ji iš savo sunkaus 

,7vena ir mokinasi, 
bei giminių var- 

auna bent ką; nie- 
xreipia atydos, kad 
jivis. Jei nori mo-

maus ĮsplauKe jau gerokai j 
aukų moksleivių rėmimui,} 
1 et čionykščiai moksleiviai, 
yra perdaug užmiršti. Kle
rikalų bernukai gauna para-!

nuo saviškių, tautiniu-1 
irgi, būdami šiokia-to- 
buržuazija, net ypatiš-

kreipėsi į Tokio pas Amen-* 
kos konsuli ir tokiu būdu ne
ko riems pavyko išsprukti.

Kaip tik prasidėjo karė, 
tai daugelis rusų pavaldinių 
bėgo į užsienį per Šancha
jų. Bet rusų valdžia tuo-

KARĖ IR LYTIŠKOS 
LIGOS.

Dr-as W. J. Robinson at
kreipia atydą į tai, jog po 
karei baisiai išsiplatins ly
tiškos ligos. Apsivedusieji 
kareiviai, atskirti nuo savo 
žmonų, užganėdina savo ly
tišką troškimą prie bile pro
gos. Jie naudojasi kiekvie
na iškrypusią iš doros kelio 
mergina. Sugrįžę namo, po

vius.
> Europoj, tariant Lietuvoj, 
gyvuoja viena-kita mokslei
vių rėmimo draugija, bet iš 
mūsų draugų socialistų 
pranešimo jau girdime, kad

ir, galima sakyt, neturtin
giausi moksleiviai paramos 
negauna. Tečiaus ir dabai’ 
da matyt, kad tūli veiklus 
darbininkų klesos draugai 
Amerikoj da vis dalyvauja 
aukų rinkime toms draugi
joms. Manau, jie vis da a- 
bejo ja apie tokių draugijų 
pilnai nustatytus klosimus 
mierius; jiems da sakoma, 
kad tos draugijos 
lūs socialistus.

Mano nuomone, 
randasi pas mus 
norinčių paremti

jeigu jau 
Amerikoj 

mokslei
vius, tai jie turi pilną progą 
ir žinot, ką remia. Aš pilnai 
esu apsipažinęs su Lietuvos 
moksleivija ir su Amerikos 
lietuvių moksleivija, kurios 
čia męs pirma kaip ir netu
rėjom ir todėl gal tik euro
piečius rėmėme. Tenai dar
bininkų vaikai vargiai kat
ras eina į augštesnius moks-

lybos nakties; dirba krasoj, 
raštinėse, barzdaskutykiose 
i” bile kur, kur tik darbą 
gauna. Sakysite, kur pa
vyzdžiai? Jų netoli tiek, 
kiek augštesnius mokslus ei
nančių žmonių, jau nekal
bant apie valparaisiečius,ku
rių didžiuma siekia pradinį 
mokslą ir taipgi kaip žuvis 
ant ledo mušasi, su keliais 
išėmimais. Turbūt, neveltui, 
Vidikas sykį rašė, jog už
tenka žmoguj sykį dienoj 
pavalgyt. Niekas nepasitei
ravo apie jo padėjimą, kada 
jis mokinosi, nors jis visuo
menei jau dirbo ir dabar y- 
la atsidavęs tam darbui. Ar 
užmiršote ir Bagočiaus pa
siskundimus, kad net plytas 
turėjęs nešiot prie namų

ant mokslo. Jis veikė, kal
bėjo ir pašventė daug savo 
jiegų ir laiko visuomeniš
kam darbui ir tuo pūčiu lai
ku skundėsi, jog nėra iš ko 
mokintis. Ar atkreipė kas 
atydą? Paklauskite Gugio, 
Puskunigio, Mikolaičio ir ki
tų, kaip jie turėjo kovot,kol 
pasiekė savo laipsnį. Paim
kite Chicagos A. Karalių 
(medicinos studentą), kuris 
taip ištikimai darbuojasi 
darbininkų klesai. Dauge
lis žino, kokius jis pyragus 
pergyvena, kada reikia visą 
dieną mokykloj prabūt, o 
vakarais pragyvenimui, 
knygom ir užmokėjimui už 
mokslą uždirbt. Gaila ir 
žiūrėt į žmogų, malant to
kiam nuvargime. Neuž
mirškime ir A. Montvido 
(Antonovo), kuris nestoja 
visuomenei dirbęs. Jau gir
dėt, kad žmona apsirgo džio
va ir pats randasi abejoti-

savo šalininka. Sunkiausiai 
atsieina darbininkų drau
gams: darbininkas vienas ar 
kitas neišgali juos ypatiškai jaus susiuostė su Chinijos 

valdžia ir daugelis Rusijos 
pabėgėlių tapo iš Šancha
jaus sugrąžinta atgal į Ru
siją. Dabar rusų valdžia 
su šnipinėjo, kad jos pavaldi
niai bėga į užsienį kitais ke
liais, vėl pradėjo kibti ir da
ryti įvairias kliūtis Yokoha- 
moj, Isunegoj ir Kobe. Mat, 
per šiuos punktus daugiau
siai išvažiuoja pabėgėliai. 
Nepaisant į tai, kad valdžia 
stengiasi pabėgėlius sulaiky
ti. jų skaitlius netik nesima- 
žina, bet dar didinasi. Nuo 
pat pradžios karės iki šiam 
laikui žydų pabėgėlių iš Ru
sijos armijos per San Fran
cisco uostą pribuvo 1,017 ir 
keli šimtai per Seattle’o uo-

paremt, sunkiau jiems dar
bas gaut: Neretai jie pri
versti yra dirbti ilgas valan
das ir bile koki darba. Jei 
jie būtų mūsų remiami, jie 
galėtų atlikt daug mums 
taip reikalingo darbo orga
nizacijose, literatūroj ir ki
tur.

DĖL NESUTIKIMŲ TARP 
VOKIEČIŲ IR FRANCŪ

ZŲ SOCIALISTŲ.
Olandijos socialistams la

bai rūpi, kokiu būdu sutai
kius Vokietijos ir Franci jos 
socialistų partijas. Viena 
priežastis, dėl kurios tarpe 
abiejų broliškų partijų, yra 
tai nevienodumas pažiūrų j 
Alzas-Lotaringijos klausi
mą. Tą šalį Vokietija pa
ėmė nuo Franci jos 1871 me
tais. Francūzai, visi per
dėm, net ir socialistai, nori 
grąžinti Alzas-Lotaringiją 
Francijai, bet vokiečių so
cialistai tam priešingi.

Visi pabėgėliai pasakoja, 
kad dabar Rusijoj austrų ir 
vokiečių belaisvių pilnas Si
biras, ypatingai labai daug 
ties Irkutsku ir Tomsku. Jie, 
kaip ir pirmiau, atsisaką 
nuo visokių darbų ir vaikš
čioja apdriskę, kaip kokie 
baidykles. Disciplina esa*X 
labai aštri, bet jokios tvar
kos nesama. Rusijos mote- 
i įs, tankiai žymių ypatų pa
čios, labai maloniai atsineša 
linkui belaisvių ir net juos 
sušelpia. Pavyzdžiuj, Ni
kolsk-Ussuri j sko kariško 
viršininko pati tapo suareš
tuota belaisvių liogeriuose. 
Panašių atsitikimų būna

Rusijos valdžia trokšta 
vidurinės revoliucijos, kaip 
skęstantis pagelbos. Mat, 
tuomet visas savo nepalai
mas galėtų suversti ant re- 
veliucijonierių ir galėtų tei
sintis, kad karę pralošė ii 
priežasties vidurinės revo
liucijos. Bet įvairios drau
gijos mato tą valdžios politi
ką, per tai ramiai užsilaiko 
ir laukia karės pabaigos.

Atvykstantieji per Sajį. 
Francisco pabėgėliai veik 
visi išvažiuoja pas savo gi
mines arba pažįstamus ir 
tuojaus praneša, kad gauna 
darbus ir neblogai.uždirk



TW*

LAISyg

Svečiu pėdomis
ROKLYNO EAGLE cm tame mieste labiausia

Kauno miesto vai 
dybos namas ir vie 

šasis piečius.

dą”,padarytą Brooklyno sei
me, ir vėl į Šelpimo Fondą 
sugrįžti tomis pačiomis są
lygomis. Plačiai apkalbėjus 
dalykus pripažinta, kad ir 
su socialistų globoj esančiu

Gui de Maupassant.

Didžiausias ir rimčiausias 
Brooklyno diėnraštis “The 
Brooklyn Eagle” pereito ne- 
dėldienio numery patalpino 
p. A. Bulotos paveikslą ir 
buvusio atstovo pasikalbėji
mą su to dienraščio kores-

Bet iš šių prakalbti new- 
arkiečiams bus ir daugiau 
naudos. Visi jie supras,kad

ronas ir jog jiems reikia sa
vos svetainės!

Ir Newarko darbininkai

ir įstabiausias iš visų Kauno 
miesto namų—tai miesto na
mas arba rotužė. Tas na
mas yra užsilikęs iš 18 met-

M. Balinskis sako, Kauno

reikia laikytis principo, nu
statyto Philadelphijos seimo 
ir išreikšto šio suvažiavimo

grįžimą” negali nei kalbos.

Persiskyrimo 
priežastis. 
(Vertė švenčioniškis).

Jeigu jau įsimylėti, įsimylėti iki bepro
tystės, tai nors nematant to, į ką įsimy
li! Nes matyti—reiškia, reiškia ir supras
ti, o suprasti—reiškia neapkęsti. Reikia 
mylėti apsvaigstant meile, panašiai į tuos, 
kurie begerdami vyną apsvaigsta ir pas
kui jau visai nejaučia, ką jie geria. Ir

pondentu. Kadangi korės- tU},čs tą svetainę. Jie labiau 
pondentas nemokėjo nei vo-' 
kiečių, nei francūzų, nei ru
sų kalbos, tai reikėjo vertė
jo.

A. Bulota sako, kad jam 
apleidžiant Petrogradą, 
prieš mėnesį laiko, ten vieš
patavo palyginama ramybė.

kaip kada nors pirmiaus 
imsis darbo.

tytas 1771 metais. Pats ka-

sės rengėsi prie kovos, pava
sario kovos.

Bulota pasakęs, kad gy-jpimo Fondo, 
ventojų minios patetiškai 
žiūri į vokiečius. Augštes- 
nėji klesa pritaria Rusijai.

Galimas daiktas, kad

DAKTARAS J. KAšKIAU- 
ČIUS.

Kad tai daugiau tokių 
daktaru turėtume mes! t K

D-ras J. Kaškiaučius iš 
Newarko visuomet buvo di
delis prietelis Lietuvos Šel-

Pernai jisai 
paaukavo Fondui .$50. Da
liai’, per A. Bulotos prakal
bas, jisai vėl išmetė pus-

savo pinigų.
Dabarties miesto valdy

bos namas—tai ne pirmuti
nis Kaune. Kaunas įgijo

bū ten t v ad i n am ą j ą

tik susidėjimas kaipo lygus 
su lygiais. A. Bulotai pra
kalbas galima rengti bend
rai su Šelpimo fondu, bet 
rengiant bendrai, surenka
mos aukos dalinama per pu
sę—pusė eina per Gelbėjimo 
Fondą, o kita puse per Šel
pimo Fondą”.

Vadinasi, grįžti. į L. Š. F. 
nenori.

so ir pradėjo kalbėti:
—Ponas teismo pirmininke ir ponai tei

sėjai! Byla, kurią aš apsiėmiau vesti, grei
čiau priklauso prie medicinos šakos, o ne 
prie jurisprudencijos ir teismui prisieina 
susidurti greičiau su patologišku, negu su 
normališku apsireiškimu. Išsyk faktai pa

aug
tais, maloniais jausmais, gera širdžia, įsi
myli į jauną mergaitę, kurios gražumas pa
siekia augščiausį laipsnį ir apart to,—į ma
lonią, grafišką, meilią, gerą, švelnią, tar
tum aniulą,—ir apsiveda su ja.

sekta, kad jau didis Lietu
vos kunigaikštis Vytautas

Bulotos nuomonių nėra 
klaidų.

—Labiausia

re- 
A. 
be

miestui. Taigi ir. tuokart 
jau bus buvę miesto valdy
tuos namas. Bet nežinia, kur 
tasai stovėjo. Vienas dažnų

Lietuviai belaisviai 
Vokietijoj.

Belaisvių stovykloje Ar

deda neapkęsti, pasidaro nemandagus, ma
tomai, pradeda jausti kokią tai antipatiją, 
pradeda nežmoniškai elgtis. Pagaliaus, at-

ir naktį!
Man rodosi, kad aš suradau. Visame 

jos tvariny yra kas tai ideališko, kas tai pa-

Gretyma.ni Elizabethe gy- ą-ąiisrų «u daugybe kitų tro- 
vena D-ras Bacevičia. Bet besiu bus sunaikinęs ir mie- 

Ively nešnekėkit apie (lakta- sto valdybos namą.
Laimingu būdu naujasis

lie tuviai:
ivo kumštį visai be jokio rei-

išsiplatinęs j ą Bacevičių...
1 darbiniu- Newarke pustrečio šimto,' miesto valdybos butas yra 

kų laikraštis ‘ Forward” pa- Elizabethe pusantro i 
talpino Žemaitės paveikslą Brookiynej atmetus 1.......
ir aprašymą jos lietuvišku YOrką, pusaštunto šimto —'>;ors buvo dažnai nelabai vy-

šimto,!išlaikęs pirmutinį savo Įkū- 
New rimo stilių iš 18 metašimčio, V 1 w « t 1 •

darbų. kaip sau norite, tai 
pradžia.

MASSACHUSETTS PASI
ŽYMĖS.

Mūsų korespondentai iš 
Mass, kolionijų rašo, jog 
svečių iš Lietuvos ten uoliai 
laukiama. Worcester, Mon
tello, Norwood, Lawrence, 
Cambridge, o vyriausia Bos
ton, priims svečius išskėsto
mis rankomis ir gausiai au
kaus.

Mass, socialistai ir nuosek-

Kemešio vaiskas neturi di
delės įtekmės Massachu-

buvo 
firma 
susi-

Lukowski Bonifaz, Kau
no gub.

3. Gefangenen - Kompag- 
nie:

Davidaitis,Josef, Kauno g.
Grusdis, Anton, Vilniaus.

Gtiduk, Wikentij, Kauno g.
Kischkunas, Kasim., Kau-

kuris mums visiems nesuprantamas. Aš 
negadinsiu jūsų ūpo ir netampysiu jūsų 
nervų šitų dviejų sutvėrimų baisia gyveni
mo istorija, aš jums visai nepiešiu to bai-

moteriškė.

rengiamos L. š. F. 
arba firma įtekmingų 
Šelpimo draugijų. Visos au

Brooklyno apygardos pa
re puikią pradžią, bet

stogas ir bokštas. Prašali
nus Lietuvos kunigaikščių 
stovylas, kurios stovėjo bok
što ir vyriausio balkono •z
kraštais, viršutinė išvaizda

Kortschewski, Juljan, Vii. 
Kurklinski, K lementi j, Kau.

ti ištraukas iš dienininko, kuri sistematiš- 
Z C

ugelis aplinkiniu kolioni-i berods yra labai nustojusi

kų parengti prakalbų. Šią 
savaitę svečiai kalba Harri

_ savo vienodumo. Tatai atsi- 
Jtiko 1864 ligi 1870 metų ir 

nežinia, kur tuos paminklė
lius vra nudėję. Bet namo

Schimkūnas, Kasim., Kau.
Ujtis, Jan, Kauno gub.
Belaisvių stovykloje Gar-

su pamišusiu žmogumi.

Ant tolesnio laiko lieka 
Great Neck, Bayonne, Pa-* 
terson, Cliffside ir gal būti 
Long Island City.

Cliffside prakalbas ren-
setts.

Bostone manoma gauti 
puikią Symphony Hall. Ir 
“Gabijos” choras kviečia
mas. 115 (lol. Surinktos per pra-

Tik, draugai iš Massachu- ii;albas,aukos Įteiktos A. 
settso, visur stengkitės pa pavesta jo nuo-
statyti puikų pirmininką, r il,rai, kam jas paskirti. 
Geriausia būtu, kad vienas! ---------------
pirmininkas važinėtų su I 
svečiais po visą Massachu-, SaLamnko protelis.

1 kartų pertaisant ir nesiima
mai atnaujinant buto paša
liai įgijo visai paprastų Ru-

barių.
•Kauno valdybos namas 

stovi vadinamjame Viešame 
įpleciuje, kuris 18 amžiuje 
vadinosi “Senąją rinka”.

apie

u

nosies rinkos

Brooklyno apygardas.

RAGAI.
Pono Dabužlnskio dvare 

kilo didelis subruzdimas, 
kuomet sužinota, kad New-

mo Fondo svečiai. Davat 
kos paleido savo liežuvėlius

draugija nedavusi savo sve
tainės prakalboms surengti. 
Newarko klerikalai bent tuo

užtvenkti socialistu ir nuo
sekliųjų pirmeivių veikimo

le.
Bet apsivylė nabagai! Męs 

jiems galim pasakyti, kad 
nėra to blogo, kad nenueitų 
ant gero.

26 d. kovo progresyviškas 
Newarkas sumetė aukų L. 
Š.F. ir Žiburėliui suvirs pus
trečio šimto. O kad svetai
nėje nesutilpo visa publika, 
kuri buvo atėjusi paklausy- 

. ti prakalbų, tai tame pačia
me Newarke, prie pirmosios 
progos, bus sušauktas ant
ras Lietuvos Šelpimo Fondo 
mitingas.

Tegul žino pono Dabužin- 
skio davatkyne, kad laisva
sis Newarkas nenori pulti 
ant kelių prieš kun. Stakne- 
viciaus įpėdinius. Ir nepuls 
ant kelių niekuomet! Tam 
pirmeiviškam ir socialistiš- 
kam Newarkui visuose jo 
darbuose uoliai padės “Lais
vi” ir ‘‘Keleivis”, du laikraš-

ilas nevalyvas saliūnin-į naujų dailių mūrų. Šian- 
dgeidė sukelt lermą. Ji-įolcn to dailumo maža teliko, 
ivo svaigaluos sumir- .Tiktai įvairus likučiai,kelios

Žemaitę ir pasakoti, kad su- maž užmiršti šen

nepasieks’ I dėtu vos. trobų statymo

niu) publikos ir nuo kalbėto
jų. Dabar tą saliūninką 
taip visi ir vadina “gyvuliu 
ra šventinto tvarto”.

TAI BUVO KONCERTAS.
Mikas Petrauskas, L. Za- 

zulak, Max Dolin, A. Bulo
tienė, P. Jurgeliūtė, Dauno
ra—juos ilgai neužmirš 
Brooklyno publika, atsilan
kiusi Lietuvos Šelpimo Fon
do koncerte. Tasai koncer-

Klausk ko nori, kas tik 
buvo koncerte, kaip jam pa
tiko L. Š. F. vakaras, tai visi 
vienu balsu šaukia: tai bu
vo puikiausias koncertas, 
kuomet nors įvykęs Brook
lyn.

Ypač nustebino publiką 
smuikininkas Dolin. Nors 
mūsų publika vis dar neįver
tina tikro dailininko gabu
mų, bet Doliną ji tuoj supra
to ir apvertino. Jo smuikas 
raudojo ir vaitojo ir šėlo ir 
norėjosi, kad jisai ilgiau, il
giau griežtų.

Nekalbant jau apie pini- 
gišką pasisekimą, apie au
kas—reikia visų pirm pa- 
briežti koncerto pasisekimą 
dailės žvilgsniu.

po stora molio karta

mūrijimais ir apšlaistyta 
geltonu, mėlynu arba tan-

taigi išviso dabar daro neko-

Tokių darkių 
imi” yra dirbę ii

senovės dailės dalykas. Gal, 
dabar jau pames tą Įprotį,

uzsilikusieji senobinių slaty-

Tas piečius gavo vard; 
nuo laikytu ten kariumenė

gos. Rusti valdžios tenai 
pastatytasis 1813 metų pa
minklas vargu vertas pami

paskaitys “dailės veikalu”

jos atstovų susivažiavimo 
protokoluose skaitome:

“16. Pakelta klausimas,ar 
nebūtų galima šiame dalyke 
susivienyti su Šelpimo Fon
du. Esantis svečių tarpe 
“Keleivio” redaktorius J. B. 
Smelstorius sako, kad, kaip 
jis mano, vienybė galima ir 
reikalinga, tik tautininkai 
turėtų “pataisyti savo klai-

v i ai:
Skiptz, Pavvcl, M i tau.
Medsanski, Jakob, Sosli.
Smukljarski, Sewel, Stok- 

liški.

resuny.
O s taše w i t sc h, S e m j o n, Au

Alchimovitsch, Adolf, Ni-

Russwald, Iwan, Šoga 
Kauno gub.

Belaisvių stovykloje Puch-

siti* lietuviai:

k rowo.
Aleschajtis, Karl, Wilna.

Buitis, lakovv, Birschtsch.
Bowschis, Grigori, Osch-

Do rubs, Michail, Glebschi, 
Vilniaus.

tanisla,

Piotr, lekuški.
Anton, Dcwisch-

ki. Kauno.
Grischka, Mat f ei, De i na

vvy, Vilniaus gub.
Gussas, lwan, Reisch.
lantscharski, losip, Bar- 

tenik.

gwelchki.
Iinbras, Alfons, Swili.

Kresnyki, Aleksandr,Che- 
bischki.

Kutschynski, Anton, Wiel- 
brschki.

Konsajtis, Avgust, Schot- 
t.

Kantakewitch,
Dbsmjany.

Kjuzes, Domnik,
ki, Kauno.

Kabu r, Kasimir,
hum j, Viln.

Krawtschun, Pjotr, Pod- 
woriški, Viln.

Liman, Wladislaw, Ra- 
kisdhki.

Ltakaschewitsch, Nilfolaj, 
SulotS.

Bronisl.,

Worna-

Tsches-

mena pamišimą neseniai mirusio nelaimin
go princo, kuris valdė visa Bavarija. Grei
čiau sutikčiau tokį atsitikimą pavadinti

miršti tą, kas laivo kalbama apie tą keistą
jį princą. Jis dailiausiuose kampeliuose sa
vo viešpatystės subūdavo j o didžiausius pa
bodus. Reališkų daiktų gražumu ir gamta

rė palei savo palocius dirbtines padanges, 
nuolatos mainančias savo išvaizdą, paro
dančias tokias girias, kurių visai ant pasau
lio nėra, jis scenoj statydavo tokius teatra
liškus veikalus, kurie gali tik pasakose bū-

padirbti iš brangakmeniui. Pas jį buvo Al-

čiausiomis smiltimis'; naktį jis turėjo eže
rus, iš viršaus apšviestus teisinga mėnulio

:-a. Ežeruose nardė gulbės, plaukiojo val
telės ir tiioni tarpu griežė geriausias pa
saulio orkestras, pripildantis maloniausia

vajonių, dieviškų svajonių.

u jauna, labai daile mote

padainuoti. Ji pradėjo dainuoti ir bedai
nuodama apsvaigo nuo tų puikiausių vaiz
dų, kuriuos jaunas ir dailus princas turėjo

moterįs, kurias paliečia meilė ir, užmiršus

karšto ir saldaus bučkio. Bet jis stūmė ją 
iš valteles Į ežerą, pasiėmė irklus ir prade-

tos moters likimu.
Męs, gerbiami teisėjai, dabar turime, 

kaip tik panašų dalyką. Man daugiau nie-

jums ištraukas iš jo dienininko, kurį męs 
visai netikėtai radome rašomojo stalo stal
čiuje.

aš svajoju apie naują pasaulį, dailų, malo
nų, prakilnų ir įvairų. Ir kokiomis ubagiš
komis mintimis valdė dievas, jeigu jis ištik
tųjų randasi, jeigu negalėjo nieko geresnio 
ir prakilnesnio sutverti, apart to viso, ką

Visur vienodos girios, maži gojaliai, 
vienodos upės, vienodi ežerai, vienodi kal
nai, kloniai ir lygumos; kaip tie visi daiktai 
panašus vieni į kitus, kaip jie monotoniš
ki. O žmogus!... Žmogus?... Koks tai bai
sus, piktas, pasipūtęs, bjaurus gyvulys!

einančio ne nuo šio pasaulio, kas tai tartum 
sparnais apsiaučiančio visas mano svajo
nes. O, mano svajonės! Ir kaip skirtingas 
nuo visų kitų tas paveikslas, kurį aš sau 
piešiu svajonėmis! Ji baltplaukė, jos plau
kų spalvą negalima nei akies žvilgsniu pa
gauti. Akys labai mėlynos. Tiktai mėly
nos akys gali mano sielą patraukti. Visa 
moteris—moteris, gyvenanti gilumoj mano 
širdies—moteris, kurios paveikslas nuola
tos stovi mano akyse ir tiktai mano akyse!

O kokia tai paslaptis, kokia paslaptis! 
Akys!... Jose visas linksmumas, nes jos 
viską mato, jose visas atspindys. Akyse 
landasi visas pasaulis, randasi negyvi daik
tai ir gyvi tvaiiniai; jose randasi girios ir 
didvandeniai, žmonės ir gyvuliai, saulės nu
sileidimas, žvaigždės dailė, viskas, viskas; 
akys mato, pasirenka ir viską apima; ir 
dar neužtenka to, jose siela, jose žmogus, 
Linas protauja, žmogus, kuris myli, žmogus, 
kuris juokiasi, žmogus, kuris kankinasi! O, 
tik jūs pažvelgkite i moters mėlynas akis: 
jos gilios, kaip jūros, mainančios savo spal-

saldžios, kaip muzika, malonios, kaip buč
kiai ir taip tyros, taip aiškios, kad per jas 
viskas matosi, matosi netik Gėla, bet tas, 
kas dedasi sielos gilumoj: tokios akys pri
duoda dailumą, suteikia meilumą, linksmu- w • v

b. na sielos spalva gali turėti savy svajones, 
nes tokioj sieloj randasi jūrių bangų dailu-

Akys! Tik jūs pamišykite! Akys! 
Jos ryja visą matomą gyvenimą, kad sutei
kus protui maisto. Jos ryja viską: gėles, 
judėjimą, knygas, paveikslus, viską, kas tik 
yra dailus ir naudingas, viską, kas yra bai
sus ir bjaurus ir iš to visko gamina mintį.

kia mums tokia laime, kurios visai ’ nėra 
šiame pasauly. Jos mums suteikia tokią

žinoti: jos mums suteikia progą supracti, 
kaip ištikrųjų yra bjaurus ir žemi tie daly
tai, apie kuriuos męs svajojame.

Aš ją myliu taipgi ir už dailų ėjimą. 
“Net ir tuomet, kuomet paukštis eina, 
jaučiamo, kad jis turi sparnus”, sako

tesiu

Ir kuomet ji eina, męs jaučiame, kad ji 
tos veislės, iš kurios paeina visos mo- 

;, ji visai skirtingos veislės, daug augš- 
garbingesnės! Ji

Bijau daugelio dalykų .. ..
Aš bijau

Du gyvuliu, du šuniu, du vilku, dvi la
po klaidžioja po giria ir susiduria vieni su 
litais. Vienas—patinėlis, kita—patelė. Jie 
susiporuoja. Jie susivenija iš priežasties 
instinkto, kuris yra jiega, reikalinga dėl 
tolimesnio praplatinimo veislės, jų veislės, 
tos veislės, kuri suteikė jiems jų formą, jų 
kailį, jų didumą, jų judėjimą ir įpročius.

sidaviau tam beprotiškam instinktui, kuris 
mus stumte stumia prie patelės.

Ji mano pati. Pakol aš su ja gyvenau 
vien tik mintimi, tuomet ji dėl manęs buvo 
augščiausiu idealu, dar neįvykusiu gyveni-

kuo kitu, kaip tik daiktu, kuriuo gamta pa
sinaudojo, kad apgavus visas mano svajo
nes, visa mano ateities vilti.

Bet argi ji mane apgavo? Ne. O vie-

apkenčiu, kad negaliu prie jos prisiglausti, 
negaliu prie jos dasilytėti nei rankom, nei 
lūpoms, nepajutus pasibjaurėjimo. O gal 
visai nepasibjaurėjimas, gal yra kas nors 
augštesnio, prakilnesnio, turinčio didesnę 
reikšmę, gal yra kokia tai atstumianti jie- 
ga, kuri stengiasi atitraukti žmogų nuo 
meiliško glamonėjimosi, nuo tokio bjauraus 
darbo, kurį visi augštesni tvariniai vadina 
nemorališku darbu, kurį visuomet reikia 
nuo žmonių slėpti, apie kurį galima kalbėti 
tik pašnabždomis, paraudus nuo gėdos ..

(Toliaus bus).
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LAISVI

Gert ar Negert?Vokietijoj

S:

Negerkim!<<(Pabaiga).
Gavęs atgal savo pasportą, bėgu žemyn 

J prievažą: automobilio nei vieno, vežiko 
nei vieno. Minia žmonių laukia, bene pa- 

: matys bent vieną vežėją.
Ištolo matyt, važiavo keli suvargę ve- 

. žėjai, suvargusiais arkliais ir nusenėjusiais 
ratais.

Pas stotį nieko nesulaukiau. Prisiėjo 
sekti vietos gyventojų pavyzdį: visais ry
šuliais nešinąs, bėgau keliatą varstų į kitą 
gatvę, kad sugavus antį stotin su keleiviu 
vežėją, užsilipus ant pastarojo vežimo, at- 

- važiuoti su juo atgal į Bahnhofą, palaukti,

Trįs bertainiai valandos išėjo man be
bėgiojant. Gabaus susigavau vežėją ir už
mokėjęs jam, be sulygtųjų—trinkgeld, lie
piau vežti oteli n.

tempiau juos į vežiką ir važiuojam. Ir ark
lys, ir važiai ir karieta—nieku nesiskiria 
nuo mūsų Maskvos vežėjų. Dabartiniai 
Berlyno vežėjai su visu vežimu ir arkliais, 
nesakysi, kad ne broliai mūsiškiams, Mask
vos vežėjams. Visa taip-pat, kaip iš akies 
traukta.

Dar nevėlus laikas—-tiktai 10 vai. va
karo, o Berlynas, žiūriu, jau be žmonių:

šviečia gatvėse.
Nustebau. Tik trumputytę valandėlę te

važiavus Fridrichstrasse iš Štetino stoties 
Central Koteliu tiek naujienos.

Gatvė tuščia, pusė lempų težiba. (Vi
sos lempos dega tiktai Fridricho ir Leipcigo 
gatvėse). Vežikų, sakysime, nei vieno, apie 
automobilius nei kalbos, o vežėjai — naujie
na, lygiai kaip duona; kavinės blizga tuš- 
čių-tuščios, gatvės nešvarios, tešluojamos į 
2—3 diena, keisti šucmonai be kasku, žmo
nių maža: ramiame laike daugiau gyvumo 
galėjai matyti 4—5 vai. rytą, nei dabar 10 
vai., kuomet gyviausia judėjimo valanda.

Galiaus atvažiavau Central-Koteli n, 
taip-pat, kaip kitados, nedrąsiai prieinu 
prie bufeto Parties; bijodamas žvalgaus, 
bene pamatysiu kurį-ne-kurį senųjų tarnų. 
Nei vieno, visi tarnautojai gan-greit nauji. 
Neskaitant senelio portjė—visi kiti 14 — 
15 metų vaikai. Gaunu numerio raktą ir 
su juo pirmą syk savo gyvenime Brot-Kar- 
te, leidžiančią suvalgyti 250 gramų (apie 
pusę svaro) duonos į dieną.

Nusiprausęs ant greitųjų, užsivilkęs 
švarką, bėgu gatvėn, nes kiekvieną pama
tymą, kiekvieną naujienėlę, branginu la
biau, nei pusrytį; gi vėliau, apsipratus,—ne 
naujiena.

Pirmiausiai išilgai išėjau abi—Fridri-

paskui dar pasišvaisčiau Vilhelmo, Unter- 
den Linden ir kitose gatvėse.

Pirmas įspūdis—tai žmonių stoka ir
nešvarumas. Retą besutiksi prat 
metų amžiaus civiliai apsirėdžim 
giau pamatysi kariškų. Miešti 
tylus, yt po gaisro arba palvinio.

Kiemsargiai dažniausia moteris, vožė
jai—moterįs, tramvajų konduktoriai—mo
te rįs ir senoliai.

Unter-den-Linden gatvėj tuščia, skur
du ir nuobodu, tebešviečia kinematografai 
ir kavinės, kurios sulyg naujos policijos 
tvarkos, užsidega žiburį ne 11 vai. vak., 
kaip anksčiau, o 9 vai. ir šviečia lygiai su 

. kitomis pasilinksminimo įstaigomis Berly
ne iki 12 vai. naktį 
mybių įstaigos, kui i 
v o ponijos 
davo iki

Dau-
; tuščias,

i
i

nines
dvi mvlimi kavini—Kafe Baeur ir 

’au, būdavo, iki 10—11 
vai. prisieidavo laukti, kol p.esiliuosuos vie
telė atsisėsti. Dabar abejo e tose garsio- 
.se kavinėse ne daugiau 20 svečiui, užgulusi’}

nerių dešimti
C t

KAI RUSAI SIAUTĖ RYTPRŪSIUOSE.
Dabar apkainuoja įvykusius nuo rusų 

EUnaikinimų Rytprūsiuose karės nuostolius. 
Galima todėl tikrai sužinoti, kokis ten įvy
ko sunaikinimas. Kaimuose likusioji gy
ventojai papasakoja, kaip rusai paeiliui va
rė tą naikinimą. Dažnai yra matę, kad di
di rusų padegikų būriai gabenosi daugybes 
padegamųjų prietaisų—siaurų rudų celuloi- 
do juostų. Sunaikinti pramonės Įstaigoms, 
kurių mašinos ne taip lengva išgabenti, 
Vartojo sprogstančių ir uždegamų patronų. 
Tų patronų įkišdavo į tam tyčia įskverbtas 
Ikyles mašinų dalyse, gani katiluose, trans-

ose arba padėkluose ir padegdavo. Va- 
vamzdžius, misingio aptaisas ir telegra- 

vario vielas visur nuėmė ir išsigabeno.
uosius ūkio padargus susikrovė į

mentai buvo persunku išgabenti, todėl juos 
neapsakomu būdu subjaurindavo arba su- 
skaldydavo. Dagi rusų štabo buveinėse, 
kuriose stovėjo karės sargyba, nepaliko 
vertės turinčių daiktų. Vyno ištekliai, vi
sokie maisto ir pašaro ištekliai iš rusių ir

NEUŽMIRŠTAMOS DIENOS.
(Kaimiečio romansas). 

—Ar atmeni, mano brangioji, 
vasaros šiltąsias dienas, 

Rugpjūtės saulutę ir dainą, 
grėbiant rasotas rugienas? 

Ar atmeni, kuomet paukšteliai

Ir kuomet lelijos raudonos

Ar atmeni naktį žvaigždėtą 
prieš šventą Joną, lazdyne,

Tą mudviejų meilės sapnužį; 
degančią sielą ugninę,

ir radau tave belaukiant;
Ant kelmo pavirtusio sėdom’,

Tiek daugel, tiek daugel kalbėjom! 
buvo taip nyku, taip šventa...

Ką tavo akutės pasakė, 
viena tik širdis supranta.

Aplinkui kvietkelių aromas, 
nei rūkas skleidėsi, trįško,

skrido viršūnėmis miško.
Aš dūriau tau pirštu j šoną,

mane kuteno-svaigino,
Kai kvapas pražydusios liepos, 

arba laukinio žolyno.
Tai buvo mūs sapnas užburtas 

šventosios Meilės Dievystės,
Brangesnis nei auksas nei turtas,

Merky nes Vaidyla.

ŽEMEI.
motin žeme, pilna kantrybės,

Krauju aptaško nežmoniškai.
Kantrioji žeme, rodyk rūstybę,

Bildę niekšystes vargiai sustos, 
Meilės galybę jau jie užmiršo,

Užmiršo tikrą siekį žmogaus. 
Vieni ant kitų baisiai įniršo 
Ii kraujuj jieško laiko smagaus.

Pumpurus savo skleidė, auklėjo—

ėja ugnį baisingą

Saules Brolis.
, 26-XII-15.

Skirdama sau kelią,ežero bangoj, 
Kiek daug malonumo į širdį pate

Lengvi purpuriniai debesėliai dengia 
Jau ežerą tamsu nuo žvaigždeliųi veido, 
Tamsumo šešėliais ir rūku pridengę 
Ant žemes tamsumas nakties nusileido.

Gėlėmis ir žolynais puošdamas n 
Ir kuomet dvi sielos naktinėj byloj 
Niūniuoja dainelę, pilnutę jausmų...

Ir tuomet* lai vilnis dūksta nuo siaubūno!
I O i 1 I *1 1 1 VA <1 t F 1 I 1 1 li/\l nn

Žemutis Svyruoklis.

t ir išsigabeno. Muzikos instru-

GAIVINIMAS MINTIES JAUSMŲ.
Jūs, mano jausmai ,ar jau taip nuilsot, 
Kad man neb’atsiunčiat svajonių saldžių? 
Jūs, mieli sapnai, argi jau užmiršot 
Dėl manęs gaminti dainelių naujų?— 
Kurias aš dainuot taip myliu ir trokštu, 
Kiekvieną dienelę po darbo sunkaus. 
Vargus aprokuot kiekvieno prasčioko, 
To vargo bitelės, varguolio žmogaus. 
Sužibkit žaibai erdvėj mano minčių, 
Apšvieskit ten plotus tamsybių didžių. 
Perkūno trenksmai, smarkybė vilyčių, 
Sukelkit man srovę sapnų malonių.
Tada iš dainų vainiką aš pinsiu, 
Puošdamas žiedeliais iš vargo laukų. 
O tuo vainiku, tą kelią dabinsiu, 
Kuris veda varguolius link laimės laikų.

Padangės Tyla.
•Grand Rapids, Mich.,

nis darbas (nešiojimas) pa-
L.” No. 19 tūli prirodi- darė jį tokiu viekingu, o ne 

nėja, būk gerti yra geras, gėrymas degtinės. Tas 
dalykas ir net stačiai pata-;mums duoda suprasti, jog 
ria gerti. Negalima sutik- i fyziškas darbas, sunkus 
ti. Apart to, kad bent pri- darbas padaro žmogų tvir- 
rodymai būtų kiek rimtesni, tu.
bet ten stačiai juokingi. Taip ir su mūsų senukais 

Skaitytojui reikia turėti yra. Kuomet mūsų senukai
Taip ir su mūsų senukais 

turėti yra- Kuomet mūsų senukai 
omenyje, jog aš n ep rike r-1 dirba sunkų fyzišką darbą 
giu šin klausiman netikusio if dar gi ant tyro oro, yra 

surėdymo, gana tvirti, bet jeigu jie bū- 
su rėdymas ‘tų negėrę degtines, tai būt 

yra didesnis, kelis kart di- dar tvirtesni buvę, 
dėsnis žmonijos skriaudė 
jas, negu degtinė, nes

kapitalistiško 
Kapitalistiškas

Tolinus VI. I). sako, kad
J..^, nes jis žmogus, dirbantis sunkų fa-
pats ateina į kiekvieno dar-'brikos darbą, turi gerti, nes 
bininko grinčią; jo nereikia 
eiti jieškoti, kaip kad degti-

neminėsiu, bet imsiu vien 
klausimą pagal antgalvio, t. 
y., “Gert ar Negert?”, nes 
gėrymas ii* prie geriausio 
surėdymo lošia savo rolę.

VI. Domaševičius sako,jog 
gė rymas tai papuošimas 
žmogaus gyvenimo. Išsige- 
ria, sako VI. D., visi links
mi, linki vieni kitiems gė
lo gyvenimo ir visokių lai
miu.

Aš nuliūdęs, skaitau
knis išsireiškimus, jog žmo
gus juodžiausią niekybių 
(lėmę vadina gyvenimo pa
puošimu. Kitur, tai stačiai

t i. Nežinau, ar daugumai 
žinomas mainų darbas, t. y.

nai darbininkas nusileidžia 
apie kelis tūkstančius pėdų 
po žeme, kame ir oro visai 
maža yra, o vietomis ran-

dinamų “Black damp”, kuris 
ūmu laiku užmigdo darbi
ninką, bet ir ten negerianti 

tie,

Aš , norėčiau,

negu

to-!kių skystimų daugiau 
ar

na
va n-

beprotnamiai

Daugybes jaunuolių, ką 
tiktai užgimusių, o jau suni kitiems “laimiu”.

Man taip ir atsivaizdina 
komedija ________
vestuvės” ir daugybė kitų 
panašių atsitikimų iš Lietu- mio vandens daug numirs- 
vos, kame žmonelės per ke
liatą dienų ir naktų geria. 
Gerdami ir linksmindamiesi 
panašiai, uždeda sau dėmę 
netik ant morališko ir idea
liško siekio,bet ir materiališ
kai daug ko nustoja, t. y. su-.
pūva javai ant laukų, įdžiūs-,andenį, galima užsišaldyti 
ta neišartos jų dirvos ir'gerklę ir kaklą, bet tai rei- 
daugybė kitokių nuostolių į- kia pasinaudoti žmogaus

Amcrikoniškos jų tėvai buvo alkoholikai.
jog ir

laikytojas manys, jog aš ne
matau skirtumo tarp pasi-1 
linksminimo ir girtuoklvs-!

kirtu m a

žmonė'

nėra kaltas, jei savininkas 
ar valdžia neužlaiko vande
nį tyru. Tyrai užlaikomas 
vanduo niekuomet neapsvai-

Suprantama, geriant

nu maukiu čielą puodą van
dens, bet gerti po truputį 
paimant į burną.

Ar tai ga-

kų, kurie neva kovoja

deda girtuokliauti ir girtuo-

\ < X

kliu žmonių gyvenimą, tuo
met prieš mūsų akis stojasi 
baisus paveikslas: girtuok
lio vyro pati suvargus, vai-

rie niekuo nesiskiria nuo ke
turkojų?

P. Pempė.
Lewiston, Me.

t i blaivu protu, negu ap-^ 
svaigusiu. Daugelis sako,

met prašalini visus rūpes
čius. Bet gerai, jeigu žmo
gui atsitinka, kokia nelaimė,

tie blaivininkai, bekovodami 
su girtuoklyste, visai nesi-

NEGERT.
Svaiginanti gėrymai, tai

Ar tai 
[J PADARYT. domi jis prašalina savo ne- 
msakyti “gert ar smagumus? Juk jis išsipa- 
1 sunku padary-' gifiojęs ({ar daugiau susi- 

ti, kad žmonės negertų. \ eik Ikremta, nes ir pinigu neten-

tėvų gali būti dori ir visuo
menei naudingi kūdikiai, 

‘kuomet jie paaugs, taps su
augusiais žmonėmis? Nie
kados. Tokie jau užgema 
užnuodintu organizmu ir 
kuomet paauga, tai tankiau
siai būna kriminališkais 
prasikaltėliais. 1

Kas priveda darbininkus

rie negeria, tai tie ir be dis
kusijų negers, bet kurie jau 
geria, tai jokios diskusijos 
jų nuo gerymo neatitrauks. 
Pakol nebus panaikintą 
svaiginančių gėrymų išdir-^ 
bystė, patol ir girtuoklyste 
viešpataus.

Apart to, prie girtuok
lystės stumte stumia šis ne
tikęs kapitalistiškas surė
dymas. Tokiu būdu męs pri
valom kovoti su šiuom neti
kusiu surėdymu ir su panai
kinimu išdirbimo svaiginan
čių gėrymų, bet ne diskusuo-

kių prasikaltimų,kad ne gir
tuokliavimas. Jeigu męs didžiausias darbininkų kle- 
pradėsime perkratinėti gir- sos priešas. Tiesa, daugelis 
tuoklių vargus . ir skurdą, suko, kad dėl linksmumo 
tuomet, be abejonės, pama- reikalinga stiklą, kitą išsi- 
tysime, kokią blėdį atneša gerti, bet kuomet išsigeria 
girtuokliavimas ir neturėsi- stiklą, kitą, tai ir nepajunta, 
me noro užtarti girtuoklius, kaip visai pasigeria. Na, ir 

koks tuomet linksmumas, 
kuomet žmogus ant kojų ne
guli pastovėti? Juk daug

stengia surasti tų priežas
čių, kurio* veda prie gir
tuoklystės. Blaivininkai pa
smerkia tik tuos, kurie gir
tuokliauja.

M. T. Miliauskas.

vo nuomones, saukia ne-j Ar šiaip ar taip, bet gėry- 
gert”, bet tas jų šauksmas1 lpas jokios naudos neatne- 
ir pasilieka šauksmu. ša. per tai ir sakau—negert!

Dabar kila klausimas, ai’ 
žmogus, pripratęs nuo mažti 
dienų vartoti svaiginančius 
gėrymus, gali jų išsižadėti? 
Niekados. Štai jums pavyz-

po įvesta blaivybė, tai pas

rymu.

Reiškia, girtu aid

Ir tik tuomet
ge- 

gir-

PATARMES MERGINOMS 
Apie Lyties Dalykus 

paraše m h sang e. r

juos 6

sukeliapa

teisinau noru

tam pan

tas žmogus, kuris.

Glen Lyon, Pa.

Loring St.,ir
jokios nau-

ma sutikti ir nemanau, kad paty

II PAMOKINANTI 
Kaina 50c.

i- m-kit šiuo mlremu

jo tau visokių laimių, ši 
dien jis i___ ..._____

norą. s.
nėra <
taip -

kiš, t.y. panaikins visu 
ginančius gėrymus.

ar neger

k;ib«viniu* ir p'iiiį.

J. STROPUS, t 
So. Boston, Mass.
sip i i •• v oi k nu, bet 

tmtrkėtnjiL

]j ni i u ! 1111iti.il Į) Rnd nei vul* 
as an-k’ yt nesinori, o kaip išgeri 

, tuojaus at-

nes gerai išsi-

z >

tuvius, o jeigu ir būtų silp
nesni, tai ne tame priežas-

kaip ir tie girto linkėjimai 
“laimių”.

Rimą alkoholio?
Tolinus VI. E

mo naudingumą, imdama

nės.
Manau, jog daugumui iš 

mūsų teko matyti Lietuvo
je, kaip seni, seni žydeliai 
nešioja didžiulius maišus:

žmogaus linkėjimo, jeigu ta 
jo linkėjimas nėra širdingu

ir

nieko neišmano ir į nejausi jokio gero skonio, 
nors ir skaniausiai

t. Maišai tokie, kokius re
tas lietuvis bepaneštų. Man 
teko matyti, kaip žydelis a- 
pie 60 metų senumo nešiojo 
480 svarų laiptais augštyn, 
bet mane tas visai nenuste
bino, kad žydelis tokis pa- 
jiegus, nes tai jo kasdieni-

kad būtų sūru ir rūgs- 
Pavalgęs gi nenorėsi 

vandens, bet norėsi 
(langiaus alkoholio.

pasmerkia

i, pasmerkia ją ir ku- 
nepaisant į tai, kad 
net ir prie altoriaus, 

ą akyvaizdoj, geria 
svaiginančius gėrymus — 
vvna. Blaivininkai netik pa-

mo bjauraus gerymo, nuo 
kurio apsvaigsta milionų

pasmerkti tokį gėrymą, ku
ris žmones priveda prie pa
pildymo visokių niekšyš- 
čių? Ir kaip nepasmerkti 
tokį gėrymą, kuris suteikia 
milionams žmonių vargą, 
skurdą ir užkrečia juos vi
sokiomis ligomis? Ir kaipgi 
nisi bjaurėti girtuokliais,ku-1

D-Re JOANNA BALTRUŠAITIENĖ.
Ji yra kandidatė į Susivicnyjimo Lietuvių Ameri

koje vice-pirmjninkus. Nominacijoj ji gavo gana daug 
balsų ir yra nemaža viltis, kad ji paklius tan urėdan.

Susivienyjimo valdyboje nėra nei vienos moteries. 
Išrinkta tan urėdan, ji atstovautų tų moterų reikalus, 
kurios priguli į S. L. A.

D-rė J. Baltrušaitienė dikčiai pasidarbavo S. L A.



LAISVE

KORESPONDENCIJOS
atsišaukite pas mane, o as 
suteiksiu antrašus ir infor
macijas.

J. Parulis
183 Roebling St.,

Brooklyn, N. Y.
audėjai pradėjo bruzdėti 
prieš savo darbdavius, rei
kalaudami 9 vai. darbo die
nos ir pakėlimo mokesties. 
Darbdaviai siūlo 9i vai. nuo 

! gegužės mėnesio, o 9 vai. 
'duosią nuo lapkričio men. 
1 Bet darbininkai nesutinka 

Čia lietuvių randasi apie’su darbdavių pasiūlytum iš-

GRIFFINS, CONN.
Skaitant laikraščius, ma

tai iš įvairių miestų ir mies
telių įvairių žinučių apie lie
tuvių veikimą ir jų pirm- 

‘ žengystę. Per tai ir aš no
nų parašyti keliatą žodžių 
apie vietos lietuvius.

I____ _________ _____________ _ x _ . . ; -

14 šeimynų ir apie 10 pavie-' lygom ir jeigu kapitalistai 
nių. Apšvietus reikalais ' neišpildys darbininkų reika- 
rūpinas tik trečdalis visų e-'lavimų, tai 3 d. balandžio 
sančių lietuvių: jie skaito’visi audėjai žada išeiti į 
laikraščius ir knygas. Lai k- 'streiką.
raščių pareina: “Laisvės” 6j 
jegz., “Keleivio“—5, “Kovos” 
—3, “Naujienų“—1 di 
tis ir 2 savaitraščiu, “ 
lių”, “Socialdemokrato”,;ką tik iš Lietuvos atvykę 
“Ateities”, “Tėvynės” ir“$a-’svečiai, tai žmonių susirin
kęs”—po 1 egz. Dabar gau- ko gana daug. Tūli katali- 
ta 4 prenumeratoriai žurna-. kai, matydami tiek daug 
lo “Naujoji Gadynė”. Jei- publikos, sunkiai atsiduso ir 
gu ir kiti du trečdaliai skai- pašnabždėjo: “Ot, kad į 
tytų, tuomet trigubai skait- bažnyčią tiek žmonių susi- 
lius padidėtų. Kurie skai-‘ rinktų, tuomet kas kita“ 
to laikraščius,tie visai kitaip! 
į gyvenimą žiūri, vengia!

-blogi} pasielgimų ir t. t. Ku-•; Tarpe tūlų parapijom] 
rie neskaito, tai daugiausiai. dabar eina slapti ginčai kas- 
užsiima girtuoklyste ir peš
tynėmis.

Kada laikraščiai patalpi-

Kibirkštis.

JERSEY CITY, N. J.
Kada mūsų mieste kalbėjo

DAYTON, OHIO.
Pastaruoju laiku darbai 

pradeda geriau eiti, bet be
darbių irgi netrūksta. Di
džiuma dirbtuvių dirba am- 
munięiją Europos kariau- 
jančiom šalim. Rusijos in
spektoriai prižiūri darbą, 
kad gerai būtų atliktas. Ka
dangi čia daugiausiai dirba 
patronus, šrapnelius ir tam 
panašiai, tai prie parako 
daugiausiai dirba moterįs. 
Joms mokama po 20c į va
landą. Tokiu būdu visose 
kitose dirbtuvėse moterįs 
meta darba ir eina dirbti 
prie ammunicijos išdirbys- 
tės. *

NIAGARA FALLS, N. Y.
Vargiai kur galima sura

sti tokį kampelį, kaip mūsų. 
Vieni daugiau nieko nežino, 
kaip tik girtuokliauti, o jei
gu kurie ir negirtuokliauja, 
tai vėl nieko neveikia, nesi
rūpina visuomeniškais rei
kalais ir net nepaaukauja 
keliate centų sušelpimui nu
kentėjusių nuo karės.

rikonišką vėliavą, griežė lie
tuvių benas “Trimitas” ir 
ėjo visi draugystės nariai. 
Velionis tapo palaidotas 
ant miesto kapinių. Laike 
laidotuvių pasakė trumpas 
prakalbėles A. Pakštis, Bag- 
vila ir A. Bubclė.

Velionis paėjo iš Spokaičių 
kaimo, Po vandenės parapi
jos, Kauno gub. Sulaukęsl2
metų amžiaus išvažiavo į vienas lietuvis gavo už 
Rygą, ir nuo 16 m. jau pri- savaites algą, užėjo į kar 
gulėjo prie latvių soc.-dem. 
partijos. 1909 m. atvažiavo 
į Pittsburgh, Pa., paskui 
persikėlė j Milwaukee, o vė
liaus ir į Kenosha. 1912 m.

Štai i ,'į 
dvi,1

čiamą, pradėjo linksmintis 
ir nepasijuto, kaip kišenius 
ištuštėjo. Kadangi namie 
laukia moteris su kūdikiais, 
kuomet vyras pareis ir par

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
P«r rnūeų banką jralit* pa^lbžt! tavo gim!norn» feat 

iį»t*rai*tn« užimtos* TictoR* vokiečiais. Mę« turima

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Berlin* todčl galime persiyptl pinigui } ta» vietat act s*ta*r 
•»»*ugičl*u 800 markių (apie 525 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIB 
MERA, TODĖL TAVO PINIGAI GV A RANTUOTI

Norėdami gauti daugiau Informaciją kralpkP** jrpat!!* 
ra! ar rašykit* laišką pat

*
Tarpe tūli] j

i -.....,
‘link išpažinties. Tema tų 
!ginčų: “Eit ar neit velyki
nės?” Visi prirodinėja, kad 

no atsišaukimą “A million išpažintis jokios naudos ne- 
dimes to fight militarism”, 
tapo suaukauta $1.45. 
kavo šie draugai: M. Fera- 
vičius, Feravičienė, A. Bal- 
trauskiūtė, A. J. Tirva ir

tnešanti, o kiti tvirtina, 
Au- būk esanti nauda didelė, nes 

po išpažinties kišenius leng-

Bernatavičius ir V. Uupšis 
—po 10c. Aukos pasiųstos 
“Laisvės” redakcijai.

A. j. Tirva.

jų veikiausiai bus teisybė.£
* *

sų du karštu kataliku smar
kiai ginčijosi, ar žmogus 
turi dūšia. Iš šalies žiū-

* *
Šiomis dienomis karų dirb

tuvėj Petrui Ambrazai
čiui nukirto iki alkūnės ran
ką. Jis buvo pasirėmęs ant 
kertamosios mašinos, o tuo- 
mi tarpu kas tai paleido 
mašiną ir nukirto jam ran
ką. Kadangi Ambrazaitis 
yra geras katalikas, tai mū
sų kunigėlis pasakė: “Ką 
dievas myli, tam ir kryžių 
suteikia”. Bet jeigu tokia 
nelaimė būtų patikus socia
listą. tai, be abejonės, kuni
gėlis pasakyti], kad dievas 
bedievi nubaudė.

Mūsų kunigėlis dievą nau
doja taip, kaip Lietuvoj ū- 
kininkas kailinius: kada 
sausa, tai dėvi į viršų skū
rą, bet kada lyja—išverčia j 
viršų vilnas. *

te. Po apsivedimo tuojaus 
susirgo ii’ per visą laiką sir
go. Mirė sulaukęs 37 metų 
amžiaus, palikdamas jauną 
moterį ir 3 metų amžiaus 
sūnų.

Prie Lietuvos Balso drau
gystės išbuvo virš 5į metų. 
Taipgi velionis prigulėjo ir 
prie L. S. S, 58, kuopos nuo 
rugpjūčiu men., 1909 m. iki 
1913 m.', bet iš priežasties 
bedarbių ir sunkaus mate
riališko padėjimo 1913 me
tais atsisakė nuo kuopos.

sisakė iš draugystes Mil
waukee, Wis.

Reikia pažymėti, kad ve-

PATERSON, N.. J. h int buvo gardaus juoko,kad 
Mūsų‘kunigėlis, tai tikras < tokie karšti katalikai ir ne- 

orakulas: apie ką1 tik n eu z- gal i sužinoti, ar žmogus tu
klaus!, tai jis viską pradeda; rj dūšia? Pagaliaus, vienas 

jų sako: “Juokai juokais, 
bet iš tikrųjų, kas per gy-

aiškinti ir, suprantama, aiš
kiną savotiškai.

19 d. kovo jis sušaukė su- vulys galėtų būti ta dūšia?”
' sirinkimą iš savo žmonių, 2

kaip jis pats sako, ir prade- j}
Antras jam atkerta: “Nagi 
kvailas žmogus, tai ir yra

to tikėjimo.
dėl kunigėlis nei vieno klau
simo neišrišo? E 
pradeda apie ką nors kaliu"-; 
ti, tai neužbaigęs atideda

1 ik nežinia ko-1 Blogi apsireiškimai, jeigu 
mūsų katalikai jau pradeda 

Kaip tik dūšių jieškoti...

išmintinmau-

Aukes B

ivo
eukavo P. Vosilius ir A. 
Pleškaitis—po 50c.; K. A ne
kis, M. G. Stanionis, St. 
Chlebus, M. Sabaliauskas, J.

Po kunigo Mockaus misi
ją, daugelis dorų katalikų 
išklydo iš kelio. Kadangi 
dabar velykinės laikas ir 
daugelis gali nesiduoti kirp
ti, tai ir kunigėlis surengė 
misijas, užprašė daugybę 
kunigų, kurie darbavosi per 
dvi savai t i. Per tą laiką jie 
stengėsi kodaugiausiai nu
kirpti savo avelių ir keikė 
socialistus. Už apkirpimą 
ėmė po penki:; dolerius. Tū
las kunigėlis net išdrįso pa
sakyti, kad kas yra kunigu 
daroma, tai šventas darbas, 
o kas darbininkų—tai pra
keiktas.

Kasžin, ar ir Macocho su 
Šmidtu buvo šventi darbai? 
Juk jie kunigais būdami kir
viais kapojo žmonėm galvas.

ši e n Lik u p ris.

sų dvasinis 5 d. kovo savo 
parapijonams vieton pamok- 
slo, Į
sekantį: “Aš sapnavau sap
ną ir jau norėjau eiti pas 
burtininką, kad jis man iš
aiškintu, ka tas reiškia. Bet r U Z fe,

dabar manau, kad atsiras iš 
parapijonų tokių žmonių, 
kurie gales išaiškinti tą sap
ną. Aš mačiau, kad mirėL. Z

tūlas gyvūnas ir jį lydėjo 
tūkstančiai žmonių, tik be 
kunigo, be jokių bažnytinių 
ceremonijų. . Priešaky ėjo 
“Laisvė”, “Keleivis” ir “ša
kė”. Aš sustojau ir pradė
jau žiūrėti į tą maršavimą. 
Tuom tarpu automobiliuj 
atvažiavo miesto gaspado- 
iTiis ir užklausė mane, ką

sprendė be pinigų visai na
mo neiti, bet gulėti karčiam- 
ninko skiepe. Moteris, ne
sulaukdama pareinant vyro 
su pinigais, pranešė polici
jai, kuri jau pradėjo j ieško
ti. Bet trečioj dienoj ir vy
ras parėjo. Tai matot, 1 
mūsų lietuviai gyvena ir 
kruvinai uždirbtus centus!

M. Diančiulis.

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

tol neduosiąs pradėt statyt [ redaktorius. Nekantriai 
bažnyčią, pakol nesurinksiąs laukiau pradedant kalbėti, 
reikalingos sumos pinigų. O nes norėjau išgirsti naujo 

tai kalbėtojo prakalbą. Bet 
V^jtik ten, kur jis norėsiąs, o kada pradėjo kalbėti, tai ir 

11 ;ne kur parapijonai. Dabar mano džiaugsmas dingo: iš- 
jau ir eina tarpe kunigo ir įkalbos neturi ir kalba labai 
parapijomi k iv i r č i a i. 
rapijonai nori prie

jeigu ir Įeisiąs pradėt,

silpnai. Publikos buvo ma-

MEDWEY, MASS.
Čia lietu viii randasi tik 3 

šeimynos ir kelia tas pavie
nių, bet ir tie nesirūpina sa
vais reikalais. Lietuviai

ją, o užpakaly bažnyčią. 
Daugelis parapijom} prade

čiose. Darbai eina viduti-

su kitų miestų darbininkų 
uždarbiais, taipgi vidutiniš
ki. Iš kitur pribuvus nesun
ku darbą gauti. Miestelis 
yra sausas, bet svaiginan-

pasakė sapną maž-daug'čių gčrymų yra užtektinai.

ROCHESTER, N. Y.
25 d. kovo buvo vakariene 

Gedimino draugystės. Va
karėlis būtų visai dailus,bet 
Į jį atsilankė tik trečdalis 
draugystės narių. Labai

draugystės nariai nutaria 
parengti vakarą, o paskm 
neatsilanko. Ar taip dailu

* *

19 d. kovo buvo prakalbos, 
kurias surengė vietos kuni-

svetainėj

ai sakiau, kad gyvūnas mirė 
ir tokią tamsią vietą sau pa-

ir mano bažnytinis komite
tas dalyvauja toj procesijoj. 
Kada aš užklausiau, kodėl 
jie dalyvauja tose laidotųve-

čia konstitucija dalyvauti; 
jeigu jie nedalyvaus, tai tu-

tik žmogus sujuda, tai tuo

• Vilčiai , tai Kas davė ne
mažiau dolerio, tas gavo ku
nigo Makausko paveikslą.

Pėdinta. Prie draugystės 
naujų narių irgi prisirašė 
mažai.

Ona.

HARTFORD, CONN.
Vyčių progresas.

24 d. kovo, vakare, tarpe 
markus 

susirėmimas ir tapo pavar-

ho šeimininkavimu. Tuo
met kunigėlis sugalvoja 
naują būdą: jis įveda tarpe j 
parapijonų dolerinius bal-kelių vyčių iškilo 

sus: kas duos dolerį, tas tu-'; j. r___
rėš vieną balsą, kas duos totą ginklai. Tūlas vytis, pa

sivadinęs save Jesler, už- 
Į puolė ant antro vyčio M. ir

dešimtį, tas turės dešimtį

Na, ar ne puikus sugalvo-1 peiliu pradėjo braižyti per 
jimas? Kurie norės turėti skūrą. Pastarasis’ pajuto, 
pirmenybę, tai stengsis ko- kad nelabai skanus braiži- 
d.augiausiai balsų turėti ir n5ai; ištraukė iš savo priešo 
tokiu būdu kunigėlis grei- peilį ir atkartojo tą patį,tik, 
čiau galės iš parapijos savo suprantama, su nuošimčiais, 
skolą atgauti. Kuomet jis Tame susirėmime dalyvavo 
skolą atsiims, tuomet jau (lar 3 lietuviai, bet pastarie-

suprantama, su nuošimčiais.

galėsite ir bažnyčią statyt, 'ji nežinia kokias roles lošė.
Liūdna darosi, kada ma- policija suareštavo visus 

tai taip mulkinant ir išnau- penkis. Teismas pirmuoju 
(lojant tamsesnę minią, bet qU nuteisė po 4 mėnesius į 
kas daiyti, kad ta minia ne- kalėjimą, o kitus tris — po 
sirūpina šviestis ir suprasti,; i mėnesį.

mūsų vyčiai nepro-

S. silkasparnis. i. kad turi tokių gabių

PAJIEšKO
Pabėgėlis Juozas Pilukas!° . IKarklynų kaimo, Ūdrijos į

jieško Kazimiero Pangonio,. 
kuris pirmiau gyveno Er
nest ,

(U

Dėl platesnių ži-jvj
A fe-

šiuo adresu: J. Parulis

SHEBOYGAN, WIS.Kitam syKiui.o ’pats vei grie-: 
biasi už naujo dalyko. Mū-' 
sų gi žmonės žingeidus, jie j 
nori, kad būti} viskas išaiš
kinama, viskas užbaigiama J 
bet neatidėliojama ant kito 
sykio. ;

Kuomet mūsų kunigėlis 
pribuvo į Patersoną, tai 
vietos lietuviams persistatė 
drąsiausiu iš
siu vyru, nes tuojaus pa: kol 
bū, kad eisiąs į sočia 
sinnkimus, visuome 
su jais į diskusijas 
pranta m a, visame
juos sukritikuosiąs, 
lietuviai labai nudži 
vę tokį didvyrį. B 
kuomet Patersone pasirodė 
Pruseika, Purvis ir Bae;o- 
čius su prakalbomis, tai 
mūsų didvyris atsisėdo į< 
spaviednyčią ir pradėjo da-j 
vatkėles spaviedoti. Iš toj 
galima suprasti, kad tas 
didvyris bijosi ateiti į sve 
tainę ir stoti į diskusijas 
socialistų kalbėtojais.

Pastaruoju laiku jis pra-' 
dėjo spyčius sakyti tik sa- į 
vo žmonėms. Bet jo spyciai . 
labai menkos vertės, per tai 
ir “savieji” nesilanko. Pas
tarose prakalbose pasakė, 
kad moteriške esanti tok i s 
sutvėrimas, kuris vyrus 
tempia žemyn. Tuo tarpu 
moterėlės pradėjo žvalgytis 
ir stebėtis iš kunigėlio išsi
reiškimo.

♦

♦ ♦

Pastaruoju laiku Paterso- 
no darbininkai, ypatingai

ir, su

$ 1.00
Skučas—po 2oc., MONTELLO, M

Šv. Jono 
draugystė i

ra vičiu

m k

kauskas, J. šlabšinskas, 
.auraitis, A. D. Patum- 
P. Bulota, M. Rainis, M.

25c.; viso $9.00.

! susi rinkimo surinkta $1.65.
į .Moterį] “Birutės” dr-jos 
pasidarbavimu sukūlėki uo- 

, ta ir iš savo iždo paaukauta 
, $8.00.

Kliubas iš savo

Viso aukų surinkta $25.65. 
Persiuntimo lėšas atėmus 
15c., Br. Vargšo vardu iš- 
pirkta čekis ant $25.50 ir

PRANEŠIMAS.
Kurie norite susižinoti su 

savo giminėmis bei pažįsta
mais iš Karklinų kaimo, Ūd
rijos valsčiaus, Suv. gub.,tai

MINERSVILLE, PA.
L. S. S. 15 kuopa neužsi- 

ganedino vienomis kum Moc
kaus prakalbomis ir 21 d. 
kovo parengė antras. Moc
kus aiškino, kodėl katalikui 
neapkenčia socialistų. Po 
prakalbų buvo žmones pa
klausti. ai1 jie nori kad 
Mockus ir kitą dieną kalbė
tu. Visi atsakė, kad nori, 
'tuomet tapo paskirta ant
ros prakalbos ant 23 d. ko
vo. Antrose prakalbose Moc
kus aiškino, kad socializmas 
yra teisi ogiausias moksla- 
ir jis vėliaus ar anksčiaus 
turės įvykti. Paskui plačiai 
aiškino apie t rustus ir 1.1.

Senas Slogelis.

KENOSHA, WIS. • 
Laisvos laidotuves.

1 d. kovo persiskyrė su 
šiuo pasauliu Te vado ras 
Veivikis, po slapyvardžiu— 
Edvardas Ganas. Laidotu
ves buvo 4 d. kovo. Kadan
gi velionis prigulėjo prie 
Lietuvos Balso draugystės, 
tai visi nariai dalyvavo lai
dotuvėse. Laidotuvės buvo 
be bažnytinių ceremonijų. 
Priešaky ėjo maršalka, pas
kui jį nešė tautišką ir ame-

d. kovo musu

kun. Ambrazaitį, kuri

žmones.

Ant 
minis

IMU

garsina laisvesnius žmones 
ii tik iiž tai, kad negavo nuo

Jeigu būtą užmokėta 25 do
leriai, kurie dabar pasiliko 
velionio moteriai su kūdikiu, 
tuomet kunigėlis nepasako
ti! tokią sapnų ir nekviestų

bedievius”.
z. B raže virius.

2 
n as

BUENOS AIRES, 
ARGENTINA.

d. sausio buvo visuoti- 
susi rinkimas Diego 

...agystės. Tapo išrinkta
komisija iš trijų ypatų, kuri! 
rūpinsis rengimu paskaitų, 
diskusijų ir kitokių pramo
gų, gvildens socializmo, tau
tiškumo ir katalikiškumo 
klausimus. Geistina būtų, 
kad į susirinkimus, kurie 
bus kas mėnuo, lankytųsi 
draugystės nariai.

Biedna Dūšelė.

vRkAIN-KNa

deniui doleriu.
K. Armona

CLEVELAND, OHIO. 
Pa re. pi jenų ir kunigėlio

pirmą sykį mūsų niie.te 1

i

Pirmiaus šv. Jurgio baž

Apart to, dar viena ne
prisidėjo : neseniai

sugadino, 
iunčia sa-

kad bažnyčia niekam neti-

di jus naują bažny- 
pijonai ir kunigėlis

nupirko kelis margus žemes, 
rodos, už $50,000. Apart to, 
kunigėlis irgi paskolino ke
lia tą tūkstančių. Bet, ant 
nelaimės, jis greitai tos pa

po st ubas vaikščiodamas ko- 
lektuoti. Pasekmės neko
kios: paskolino kelis tūks
tančius, o surinko tik kelis 
šimtus. Matydamas, kad 
biznis eina nepergeriausiai, 
visgi pabūgo ir pradėjo pa
rapijomis gązdinti, kad pa-

LAIN-eNft

PILIMI 1I1IUMU X VVhil pi<l- 
da smarkiai judėti. Pa- 
zdžiui, 22 d. kovo puvo vy- 

■čių susirinkimas. Dabar jų 
generolas vaikščioja po stu- 

■ bas ir agituoja už padidini
mą savo armijos. Vietos 
lietuviai labai nusiminę, nes 
kijo, kad ir čia karė nekil

ki). Tūli žmonės tvirtina, 
būk tai v\čiai ne prieš gerą

l ik k.) išėjo iš spaudos

J t SI i NO Tl MENO

LAISVES

D. D

t'silas veikalas turi rastis kiekvieno 
inteligentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus vardas patsai už save kal
ba. KAINA 3(1 centu. Kreipkitės į 
"LAISVI:", 183 ROEBLING STR., 
BROOKLYN, N. Y.

i tulikas,

ra
ĮiOž

.alm te toto**
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JUOKŲ KĄSNELIAI
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J.W.IV* DAHBIN,NKU'

Lietuviškų “aidoblistų” organo redaktorius apleidžia 
savo “džiabą”.

an slūžbos.
daužo ir dar iš darbo išvaro.

Jūsų viernas 
Juras Ridzikas.

LAISVI

Temykite LIETUVIAI! 
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

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

GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJ AUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųet pinigui savo 
riminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUIant 4% metami nuo Šimto. 

MANO RANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
8TEITO NEW YORK, užtat jūi pinigai gvarantuojami 

PARDUODU farmac, lotus ir namui. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU vieokiuH dokumentuB-raštUki ir IŠJIESKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Ineurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. I SKANDAVO J U BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM ATOMS.
GENERALISKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—SIPKORČIŲ.

Kas nori parsitraukti savo gimines ii leno krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, 1*1 kreipiasi prie manęs, o bus užganėdintai. 

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Sraipkitėa šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
4-1 J 04 • 4 Kilia: 155 CLINTON AWE.,M Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Aptieka
Teisingai ButaUenul vai a t ai 

prieinama kaina. Atrilankykita 
pas savo draugą, o bfiait® už
ganėdinti.
N. MOSKOWITZ

A p tie koriu u ir Chuuiitai 
ill Roebling St., Cor, Si. Imi 

BROOKLYN, N. Y.

DAKTARAS

Matulaitk
41» BOYLSTON ST., BOSTON,NAW 

N*t«li didžioj* raionto knygyac
Off ii® valandai: bko 16—-i S valanda*

“ “ " 7—9 v. mbn
Švantadlnniaia nuo 1®—4 »
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50,000
KNYGŲ
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ
ArEsi Kankinamas

Kožims vyras Imi pan'ikalauti umu 
laiko \ ienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kinio mana alsivesti, vyrai li
goti, siljmi, nerviški ir išnaikinti —

u'aiidiiolis priiniiiunio gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
I'J.xua ta pasakys kaij> vyrai naikin 
s.-iva gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
h.Jp jiems gali Imti sugrąžinta svoi-

1:i. s! •]>» iiin.-ts ii' spėkas trumpu lai- 
nmž.ais kaštais. Jeigu nori 

is tai)> vyrų—stipras, resnas, 
kas vyras,

Dykai 
del

Sifilisų arba Užnuodijinuj Kraujo, 
Triperių, Pnlavinių, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusuliu, Ncgruo- 
inulaviniu Vidurių, Prictvarką, Slogo
mis, Ilemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes? f

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; palv«,s skaudėjimus; blogų a- 
petita; suiugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengt:) liežuvio; negerą kvapą; tam-

enorgit

lį EnĄ V tjt IĮ ar turi nėgėms sapnus? Ar esi nusilp-
SKffiaĮjl* Hildas h'iiąvai sujudintas; nėr- 
k B viekas, bu t r, i uųas it ai/u-; p.isui^is ir

n visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir sa- 
linis nuo draugystes; nuliadys, priklus 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ii l< iigvei kalimi trip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, kutins koznas

Kelias i Sveikatų, 
Stiprumą ir Energijų.

pamokinimų.
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir ved< s, scrg s ir sveikas, fui 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon 
vertos niera paduotas me.dikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas b n yra, tik jius 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą

Šventas raštas sako: 
“Graiciau verbliūdas perlys 
per adatos skyluky, negu 
bagoei žmonės in dangų pa
kilus”. Ir ciesa, dzievaži 
ciesa! Ar tai žertas, kokius 
zbitkus jie išdzirba! Pirma, 
kolei pas milijonierius nigdi 
nebuvau slūžinis, tai nevie- 
rydavau, jei kas apie jų ne- 
cnatlyvų gyvenimų paryda
vo, bet dartės pac savo aki
mi pamatiau visų jų nezgad- 
nascy.

Ciktai klausykit.
Anųdzien pas mano ponų 

atvažiavo daug svečių. Ir 
kap cik an tos dzienos leka- 
jus apsirgo ir neatėjo 
dzyrbc, tai ponas įmani pa
klausė, ar aš moku veite- 
riauc.

—Hm, ponuli, — sakau1 
aš jam, — aš žmogus buvol- 
nas. Man veiteriauc, tai cik 
nusispjauc.

—Orait mister Ridzike,— 
sako man ponas.—Jeigu tu 
tokis smart vyras, tai pabūk

tave gerai išegzaminavo?
—Labai puikiai.
—O kuria dali kūno 

giausia egzamenavo ?
—Ogi kišenių.

(lau

U ba gas:—Du ok i t, po n u - 
nors centą.

Ponas:—Ant gatvės rei-

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas Moteriškų Ligų

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

vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomls pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbame lietuviškai.

314 E

Iki 10 
piet ir

po

Y

PARMOS.
Norint pirkt ūkę, tai ne

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

M. WALENČIUS
State Saving Bank,

Scottville, Michigan

g.-mii

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSEL PRICE CO 
Godotinasai:—Aš esu užintore 
x i< n.-, is tu knxgn, linui laiku

203, 208 N. Fifth Ave., Chicago.
- jūsų Už Dyką Knygos Pasiulyninnii i

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTĘ

duot.
—Bet neužginta

Jonas MATHUS

tiki visiems. 4. Dėl mažiau
sios priežasties maino savo 
pažiūras, 5. Kiša nosį, kur 
nereikia. 6. Nemoka atskirt 
prieteliaus nuo priešo.

.. v- • v. . j,

ir gėrynius nešu on stalų. Oj',‘
A 11 o c> x-Jc-, .1-' < i 4- l'1

rovų nesvieciškas! Net mmi,| 
benešiojanc, seilė.; predūj')’

lelnos padalinau vai 
cik ko nore j. An į 
7<iu prie vienos sent 
ir klausiu:

pęs

Aš dar glasniau 
s!au, bet ji vietoj

z li

» 
ni

fties, atsuko in mani ir Inu-' 
kia. Man tope in gaivu,kad

Cik jau nesvieciškai, — pa- 
misliau savam dūki. Na, bot 
jei ji tep nori, tai ašį galiu 
pyle. Tuoj atnešiau bliūdelį 
zupės, prikišau prie trubu-

Policijos stoty.
)lici -’tas:—Jeigu tamis-
'ti'ii tuos pinigus, tai ko-

Jeigu nori būti

nintingus patarimus:

Vairiojo šono, no

nt dešiniojo

leidžia liuesai kvėpuoti 
dešiniosios dalies plaučių.

ant kiūtinės.

nuo

u Šauti DYKA! dvi ^eras Stoka* 
ir Didelj Kataliogą visokių ma 
g'škij štokų ir kitokių visokių 

Y\j <i*iykų, kurių tu labai nori, o 
-r* nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 
I savo pilną ir aiškų adresą ir už 
I 6 centus steinpų dčl uždengimo 
f prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 

tą Kataliogą ir štokas tau nusių- 
Sim OYKA1 Adresuok.)
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S Halsted St. Chicago,. III

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS « 
IR ŠVARIAUSIAS SALIO- $ 

NA S VISAME SO. T 
BOSTONE. 1

Sveiki geriausios rūšies gėry- | 
mai ir užkandžiai. Patarnavi- <* 
man prielankus, Atsllankykita, Jj 
a periitlkrinsita.

Šiuomi pranešam visoms draugi 
joms ir visai Lietuviu visuomenei 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU 
ZIKANTŲ INU A sutaiso kuogr* 
ž.iausį beną ir orkestrą už prieina 
miausią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiai; 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šai]) visi rengėja 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet m» 
lęr.ekite kreiptis j L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

UŽGANĖDINTAS
! G varan (uotas ant 20 metų

J TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
į LIETUVIŠKA

A P T I E K A
Sutaisau receptus nu didžiausia 
\tyda.; nežiūrint, ar tl* receptai 
LiHuvoa ar Amerlkoi daktarų 
"a! vienatinė lietuvlika
Icrione Ir M »»»KachuHettJi valstijoj, 
.yduolių galit gaut, kokios tik pa
kuly yra vartojamoji. Galit rit- 
aiatit p<rr laiškus, a at! prlaiuslw
»r fciprirsiu

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptlekoriui Ir Savininkai

.10 Broadway, karrip. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tai. So.Boaton 21«14 ir 2101J.

aptinku

| GERA PROGA! I

PeguieK ant pečiu, nes 
tokio gulėjimo nukenčia! 
tai ir visa nervu siste-cik “help! help!” predėjo ln- 

ba staugė nesavu ai asu. Ne-, jna 
žinau, ar jai toj zupė negar-! V 
dzi buvo, ar kas kitas n^pa-! * 4 > Z K l 1
ciko, bet aš nok to staugimo 
tep persigandau, kad net 
bliūdelį su zupi išmetiau vie
nam ponu ciesiog an plikės. 
Kad gi subliaus ir tas ponas, 
kad gi griebs bonkų su ke- 
čepu, kad palais jis man in 
muturzy, — tai dzevaži, jei 
kukorius man būtų akjų ne- 
išplovis, tai gal an viso am- 
žiaus būtau kušlu palikis.[Žmogelis parodė tikietą ir 
Sakau, tegul jie kur sau nu-j sako: “Kas užmokėjo, tas ir 
sistaugia, jau aš pas juos, tiesą turi netik važiuot, bet 
never aic. Nu vėjau in rū
mų ir aciguliau.

An rytojaus, bracia, ga
vau sakcy.

Tai ir suprask, žmogus,

N e i n i e g o k sėdėdamas, 
nuo tokio miego kūnas 

Į dar labiau nuvargsta.

turi.
Karta žmogus pirko tikie-

cias. 1'amatęs jj sargas sa
ko, jog nevalia relėmis eit.

ir pėkščias eit”.

Teisme.
Teisėjas:—Kuomi tu
Vagis (užsimislinęs)

Kaip tai kuomi? Esu tams-

esi?

tos darbdavis,

u
JONAS MATHUS į

(Lietuvis Savininkas) 

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

(Dešimta žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijom narni.)

Geria tiekis del itrinuno
•turi stokuot :iei viename name

D-rn f;ichte.-‘i<)

PM-EBEtlER
yra vienu iš numylėtų 

jas ktuvnikiis ir
Jau nuo 50 met

n.-.minių laidų ) 
visame p

Tikras tiktai.su pažymėta marke
“IK A RA”

25c. ir 50c. laiteli.iUcK visose nptlekoso arba
si i nuo

P. Al). HICI1 r>;K <Sc CO.
74-KO Wnaiilngion t.trect, New York, N. Y.

(jj Te). 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

Geru patai 
symu!

įpA <Ebr iCitbiuuiian flhudripal fllitokal 
Vrutcrtiue Uniiiit <šnrrftp«»ratr6)

Of BROOKLYN. N. Y.
TK> h !Yj/ tV
Mr-------------------------------------

if a member in >;->vd itinding aptil
APRIL 1, 191___

Unijos kortų 
U. kiekvienam 

Kurie muzikan

Męs tikimės, kad draugystės, reng
iamos įvairius pasilinksminimus 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at 
•aeipiame at ydą,, kad nuo muzikantu 
reikalautumėt L. M. 
sūrias įsteigė L. M. 
savo pilnam nariui.
a: neturi viršmintos kortos—tie mu 

/.ikantai ne unijistai. Viršminėto) 
kortos yra išdiidamos kas trįs mene 
iai naujos, lodei samdytojai malonė 

site į
ingos
iradejo atsirasti tokių 

kurie nepriklauso prie Liet, 
't; Unijos, bet pasivadina 
i grajina po vardu L. M.

Liet. Muzikantų Unijos

Męs tą padarėm todėl, kat 
atsirasti tokiu muzikantų 

Muzikan 
unijistai: 
U.
praktiko: 

ieijos būna kiekvieną sere 
dos vakarą po N73 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tai. Grvenpoint. 1907.

DENTISTAS
Gramatika angliškos kal

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

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

Naujas Būdas mokintis ra
šyti he mokytojo .......

Aritmetika mokinimais! ro- 
kūndų, su paveikslais

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

A. SHRUPSK1 V!»I mano darbu užganėdini! 
Darias gvarantnotaa.

10c

35c.

Viso $1.60
Kas atsiųs iškirnęs šitą ap

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

P. M1KOLAINIS
R. E. D., Route 2

Hudson, N. Y.

Phs miiH galite gauti »kn- 
niausio alaus, puikios degtines 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausiai, ateikite, o persi
tikrinsite.

BĮ S. 2nd »t, Brooklyn.

^ly's.TtMį

Uždėjimas kepuraitė;* 22 k. . . . $5.0'! 
Užpiumbavimaa 50c ir augščlnu 
išvalymas ..........................................
Užplumbavimaa auk.,u ........... $1.0?

Skaudantį dantį duok tuojaua iŠ 
traukt. Ištraukiau! bo jokio »kau»- 
mo,
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DR. A. FRIEDMAN
ROEBLING ST.. BROOKLYN

E. 7th St., NEW YORK CITY2?9
Ofisas atdaras visada.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašys 
pas mane 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus se
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivį”ar

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

“Amerikos 
arba knygų ver-Lietuvį” ar “šakę

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

J. BRAKNIS,
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y,
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į Akušerka 
ą Pabalini hI kursų W oman# Medlcat L 
" College, Baltimore, Md. £
šį PaBckmlnRftl atlieka savo darbą x>rw« £ 
•I gimdymo, taipgi nuteikia vitiokiaa rodąs ir n 

pagclbą Invairioao motoru ligose. E

| F. Stropiene^X'nV.u/ 
g SO. BOSTON. MASS.

I

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

Ateik pirkti vyriškų aprėdai^, 
kaip tai skrybėlių, marikinlą. 
kalniorių ir tt. Pas an ant ta- 
▼•ra» tarae ir kaino# žarnai.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.

t '/dėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 
Užplombavinias 50c ir augsčiau.

Išvalymas .................................... 50c.
U?plombavimas auksu ................ $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

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

1-inos gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

LIETUVIŠKA APTIEKA.
šiuom! pratiname, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų $’•«» 

gcTonui.. Pirkd/mi daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galimi 
parduodi lietui mim daug pig.su, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaisiu: j) M1XTURAS. i^nai getas nuo kosulio vaikams ir dido- 
Iienu<, bonk% 2<h*. ORRAl’U \S. Linimertas dėl reumatizmo. Ren
ka 25 ir 30c. 3. Tikra Ii<.:u\;ėka TREJANKA, baksas 25 ir 60c. 
ŽUVIES TAURAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI lL.1. ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. t 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumoi ir 
viliokių (’REAM’Ų-'iEI v -dų. 7) Bl'i'TER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bord a :<() c. Kraujo Valytoja* — bohka $1.00. Mūsų apt.ieko- 
»e krlbama lietuvi.^ ai. rusiška’ ir lenkiškai. Todėl kviečiame alil- 
labl.ytl. Visas perOuntimo 1< *ao ,tųn mes. Siundant laiškus
galima tiųsli piurzam arba starnuernih

I. SHAPIKO, Lie i u vix-a Aptiekorius
410 So. 2nd Street, kiinwas Union Av®

Skyrių* : 74b Driygs Av*, to-.- pue pnd bt.„ Brook!vn. N. Y.

“NAUJOJI GADYNĖ”
229 N. 6th St., Philadelphia, Pa.

UŽSIRAŠYKITE TUOJ
MĖNESINĮ TEORIJOS ŽURNALĄ

“Naujoji Gadynė”
KUR GREITU 1. \IKU IŠLEIS L. S. S.

■ NAUJOJI GADYNĖ”, (ui nauja- gyvybės pulsas Ame
rikos lietu,viii darbininkų gyvenime.

‘ NAUJOJI GADYNĖ” yra nutarta lei-ti vien tik dėl su
stiprinimo kliasinio liaudyje >usipratiino.

“NAUJOJI GADYNl” lm- vk i< m.- prim'namas ir visiems 
lygiai indomus ir s\ar!>u mok-lo ir žinijos šaltinis, 
kaip menkai išsilavinusiam darbininkui, taip ir inte
ligentui.

“N A l J \J Ą GADYNE" redag.cm žyn iau.-is Amerikos lie
tuviui soeialisiiĮ rašytoja.- ir gilus teoretikas drg. 1'. 
Grigaitis. Jam artimi; u. ioje ; ageiboje bus kitas žy
mu publicistas ir nuo.-eklus kritikas drg.V. Kapsukas 
iš si-oiijos, dabartinis “So< ialdeinokrato" redaktorius.

‘NAl .lOJ! GADVNi:” turė.- dar keliata pagalbinių re
daktorių. Joje bendradarbiaus vi.-: žyme, nieji Euro
pos ir Amerikos šoriu i.-tų rašytojai ir publicistai.

‘NAUJOJI t.AltYNi:” ture.- skyrių- iš vi:-u svarbiausių 
mok Jo.šakų; gvildena visuomenės klausimus ir pla
čiai aiškius socializmo mokslo teorijas.

“NAUJOJI t.ADYNĖ" talpins daug, gražių paveikslų, ka
rikatūrų. dailės apy.-aku, eilių ir uoliai stovūs darbo 
žmonių reikalų sargyboje.

‘“NAUJOJI GADYNE” bus storas, didelio formato. 64 
puslapių žurnalas, spausdinamas aut puikios popie- 
ros, papuoštas gražiomis “vinjetkomis” ir dailiai 
techni: kai apdirbtas.

Nei vienas susipratęs darbininkas neprivalo atsisakyti 
nuo “NAU.IOS1S GADYNĖS” už..-įrašymo. Nelauk- 
kito, bet užsiprenumeruokite kuogreičiausia 1 Kaip 
greit administracijon atsišauks 1,000 “Naujajai Ga
dynei prenumeratorių, taip greit “Naujoji Gadynė” 
bus išlei.-ta.

Draugai! pripildykite šią skaitlinę per mėnesį laiko! Pa
rodykite jūsų išnaudotojams, jog jau mokate savo 

reik a 1 a i s r ū p i n t i es.
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja metams vos tik $1.50; 

.pusei metų—80c.; užsieniuose metams — $2.00 pu
sei metų—$1.00. Pavienis numeris—15c.

Pinigus ūmai siųskite šitokiu adresu:

tiktai.su
pig.su


.V

I

Lietuvių Immigraci 
jos Šelpimo Rei= 

Italuose.

t

Reikalaudamas pranešti 
per “Laisvę”, kaip dabar 
stovi dalykai su L. I. š. D., 
P. M. Byla teisybę kalba,kad 

. visai nustojo rūpinties tuo 
klausimu. Lietuviai, galima 
sakyt, visai užmiršo apie sa
vo immigrantus ir juos šel
piančią draugiją. Buvo ga
na daug draugijų, kurios, 
bent retkarčiais, paskirdavo 
mažesnę ar didesnę pinigų 
sumą immigrantams sušelp
ti, bet dabar to viso nėra. 
Veikiausia, tam bus priežas
tis pasaulinė karė.

Suprantama, kad dabar 
mūsų visuomenė labiausia 
susirūpinusi išpustytos Lie
tuvos reikalas, šelpia ją, 
kaip tik gali. Tačiaus, šelp
dami Lietuvą, męs turėtume 
neužmiršti ir savo vietinių 
reikalų. Žiūrėkit, lat
viai, lenkai, žyda;, nors ir 
šelpia savu brolius, nukentė
jusius nuo karės, tačiaus ir 
savo vietinių reikalų neap
leidžia, rūpindamies jais, 
kiek galėdami. Tų tautų 
immigracijos šelpimo drau
gijos nesustojo gyvavusios 
ir karei kilus. Jos ir dabar 
gyvuoja ir turi užtenkamai 
pinigų, kad bile valandą pra
dėjus veikti.

Dabar jau pradeda atva
žiuoti ir lietuvių į šią šalį. 
Daugiausia per San Fran
cisco, bet atvažiuoja vienas 
kitas ir per New Yorką. Tai 
vis karės pabėgėliai. Pasi
rodo, kad męs buvom visai 
neprisirengę jų pasitikti ir 
sušelpt.

Tik pamislykit, kaip turi 
jausties tie mūsų broliai,ku
rie pabėgę iš karės laukų, 
jieško prieglaudos “laisvoj” 
Amerikoj, o randa čia tą pa
tį skurdą ir vargą! Reiškia, 
męs savo brolius, immigran
tus, paliekam ant šventos 
valios. Tai jau stačiai ne
gražu.

Sukrauti visą 
gelbos teikimo
ant vienu tik San Francis
co ir Los Angeles lietuvių 
būtų perdaug. Mat, lietuvių 
Californijoj vistik labai ne
daug gyvena. Taigi, męs, 
rytinių valstijų lietuviai, tu
rėtume jiems pagelbėti. Y- 
pač gi, tą turėtų atlikti mū
ši? draugijos.

Dabar pažiūrėkime, kodėl 
gi tarp lietuwir negali gy
vuoti ir užsilaikyti Immi- 
grantų Šelpimo draugija. 
Pirmiaus, būdavo, Sus. Liet. 
Amerikoje šiek-tiek rūpin
davosi ateiviais ir per savo 
seimus paskirdavo mažesnę 
ar didesnę sumą ateiviams 
sušelpti. Bet to toli gražu 
neužtekdavo. Pašalinės 
draugijos neremdavo S. L. 
A., turbūt, manydamos, kad 
ateivių šelpimo reikale ne
turėsiančios balso. Tuomet 
1911 metais, keli gabesni 
New Yorko apielinkės vei
kėjai išleido atsišaukimą į 
draugijas, nurodydami, jog 
yra reikalas sutverti nepri- 
gulmingą Lietuvių Immi- 
grantų Šelpimo draugiją.

A. žolynas.
(Pabaiga bus).

Viso iki 28 d. kovo 100.40
Išlaidos:

Mokytojams už vasario 
menesį.................. 16.00

Konct. muzikantams 17.50
Už apg. ir darbus koncer

tui .......
Rūmas už vas
Už svetainę damokėta 3.50

Viso .. 50.00
Lieka iki 28 d. kovo 50.40

L. Pruseika.

7.00
6.00

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Jurgio 

Aiduko, paeina iš Kauno red., Šiaulių 
apskr., Pašvctinio vals., Bubilų kai
mo. Kas apie jį žino, arba jis pats 
malonės atsišaukti šiuo antrašu:

Ant. Gaigalas
380 Verdon Ave., Montreal, Canada.

(24—27)

Pajieškau tėvo Antano Adomaičio, 
Kauno gub., Šiaulėnų parapijos, (Ju
desių kaimo. 23 metai Amerikoj, 
niau gyveno Buffalo, N. Y. Kas 
riete, malonėkite man pranešti.

St. Adomaitis
115 N. 4th St., Brooklyn, N. 

(25—27)

7.1

PARSIDUODA SA LI UN AS.
Parsiduoda labai pigiai geras 

liūnas lietuviais ir lenkais apgyven
to; vietoj. Biznis gerai išdirbtas. Ga
lima daryt gerų pragyvenimų. Atsi- 
šaukit greitai. Platesnes informaci
jas galite gauti “Laisvės” ofise, 183 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

(25—28)

sa-

Pajieškau draugų Antano Rodau- 
J uozapo 

Abu I’a- 
J uozapo 

K riu- 
Ma- 
arba

uit šio antrašo: 
John Stahutis

P O. Box 123, Oelwein, Iowa.

Ji.naičio iš Titonių kaimo, 
švitinio parapijos. Taipg 
Janužio iš Pikčiaviečių kaimo, 
kų parapijos. Visi Kauno gub., 
lonėsit, draugai, patįs atsiliepti 
žinantieji pranešti

Pajieškau brolio Petro Kilavičiaus, 
K a tino 
stelio. 
Taipgi

gub., šaulių pav., Palonių mie- 
Pirmiau gyveno Chicago, Ill. 

ir M. Užaliukės, Kauno gub., 
pavieto. Pirmiau gyveno Ba
ili.
žinot, malonėkite pranešti.

F. Senulis
1138 Western Avenue,

N. S. Pittsburg. Pa.

Kas

Pajieškau pusbrolio Juozo Duobos, 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav.,, Plok
ščių gmino, Silvienų kaimo. 10 me
tų Amerikoj. Kas žinote, malonėkite 
pranešti.

Box 194,
P. Duoba

Painesdale, Mich.

Reikalinga jaunų vaikinų nuo 16 
metų ar senesnių mokintis amato.Mo- 
kiniams mokama.

M & C FILL WORKS
296 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

(26-27)

naštą pa- 
del ateviu

Pajieškau Frano ir Petro Kinšinų, 
Juozo Juknevičiaus ir F.Oukso, visi 
Kauno gub., šaulių pav., Viekšnių pa
rapijos.

Meldžiu

Box 67,

atsišaukti.
St. Ouksus

Clifford, Ill.

Pajieškau draugų: Juozo Pupins- 
kio, Vinco Balučio ir Fel. Mikelionio, 
visi iš kaimo Paliūnų; taipgi Vytau
to Goberio, Juozo Ivošos ir Bron. 
Zubrickio. Visi paeina iš Suvalkų 
red., Seinų apskiričio, Veisiejų para
pijos. Malonėkite 
ant žemiau padėto 
juos žino pranešt 

Petras
15 Curtis St.,

(24—27)

atsisaukt patys 
antrašo, arba kas 
man.
Cibulskis, 

Kingston, Pa.

DRAUGYSTĖ SESERIŠKOS PAŠEL
POS LIETUVOS DUKTERŲ 

AMERIKOJE.
Per mėnesinį susirinkimą, kovo 8 d. 

1916 m. tapo atidarytas čarteris. 
Kiikviena sveika ir dorai gyvenimą 
vedanti moteris, bus priimta į šią 
draugystę nuo 18 iki 40 metų am
žiaus už vieną dolerį įstojimo. Čar
teris atidarytas nuo kovo 8 d. iki 
birželio 7 d., 1916 m. Po minėto lai
ko prabėgimui, įstojimo mokestis bus 
pagal amžių. Susirinkimai atsibūna 
kas pirmų seredą kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Parapijos Mokslainčje, Ma
hanoy City, Pa. Todėl gi yra kvie
čiamos lietuvės moterys prisirašyti 
kuoskaitlingiausia, nes šita Dr-ja y- 
ra dideliai naudinga, kaip josios na
riams, taip ir jų šeimynoms.

Komitetas.
(23—30)

A T Y D A

Ill.

Ill.

lll

V Hi
Brooklyn, N.

Ill
Brooklyn, N.

Brooklyn, N.
11

New York City.

Brooklyn, N. Y.

st.
st.

Pa.
W.

Pa.

Pa.

1

P».

7

St

St
N. Y. st.
N. Y.

da-N. Y.

Pa.

Pa.
AMALGAMATED CLOTHINGPa.

Pa.Easton,

Easton, Pa.
140 EAST 22 ST,NXConn.

Easton, Pa.
Conn.

Pa.
Conn.

1109
1118

8 
St.,

9

Chemiškas išty-
Neatideliokite

nyčią kiekvieno menesio anglų soc. 
ruime, 439 Northampton St., Easton, 
Penn’a.

nc-
81-

alm. “La Flor”.
T. Žebrauskas, 
Neu York 
alm. “El Sol”.

Knygiaus pagelbininkas A. YakŠtys,
103 Liberty St, Ansonia, Conn. 

Knygiaus raštininkas P. Labanauskas 
491 Main St., Ansonia, Conn.

St. 
pa
va

pa.
Box

Urnežis, 1429
N.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai:

Kuopų 
kuopos J. 
P. O. Box

St.
St.

266 Ex-

J t
I

FA

W3

PRIEŽASTIES LIGOS.

w

M?

i> t «♦ JaKMQ.

LAISVE

Mr. Clemens Raduchn, 324 Palmer et., Detroit, Mich., var
tojo SoveroB Vaistu Inkstams ir Kepenims snvo keblumams su 
inkstais, ir Štai ką jisai puraSfl mums: “AA sirgau daugi9.ua 
negu pusantrų im tu. Paskui n.4 sužinojau apie šj vaistų ir li
kau išgydytas. Todėl aš galiu patarti jį kiekvienam, kuris 
sergu nuo inkstų.'1

rxDU.1

Savo aptiokojo reikalaukite Sovcroa Vaistų. Jeigu Jūsų aptieka jų netu
ri, tai užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

• j —o o paprastai eina protą su inkstu Heromis,
!r k"a I’nKrlbf.juK pydyme. SEVEROS i,vp.Ul8Vl»J GYVYBflS BALZAMAS (Severn's Balsam 

ot Lifo) dažnai yra pasirodęs pagolbingti pudCjCju Sodros Vaistui Inkstams 
ir Kepenims.

Kaina Soveros Vnisto Inkstams ir Kepenims: 50 cent*} ir $1.00.
Kaina Se.veros Gyvybės Balzamo: 75 centui.

Ar Joes Skauda Nagara?
Tai jieškokite prii'žastjes. Skaudėjimas būti ki
lęs dūlei inkstij netvarkos, ir tod< l imkite

Severn’s Kidney and Liver
Remedy (Severo,s Vaiste Tekstams ir Kepe

ninis) kad pasiekus kelio j sveikatų.
Ligų nurodo inkstų arba pūslės už
degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kjlantis dėlei kėblumų inkstuose, gelt
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme, lovos .šlapininio pas vaikus.

f SVARBI NAUJIENA! Ą 
į Iš priežasties Europi- T 
ęnės karės, “Laisvės” j 
i Redakcija veik buvo pa- 5 
1 liovus siuntinėti į Lie- j 
?tuvą pinigus. Dabargi J
į pranešame savo gerbia-? 
j miem skaitytojam, kad J 
Į vėl atnaujiname tą dar-i 
ębą, tai yra siunčiame pi-T 
fnigus ir į tas Lietuvos J 
t vietas, kurios randasi e 
y po vokiečiu. Kas turite 
f antrašus nuo savo gimi- 
Anių, gyvenančių po vo- 
J kiečiu, galite drąsiai 
Įsiusti per “Laisvės” Re- 
ędakciją pinigus.
| Taipgi siunčiame be- 
llaisviam į Vokietiją ir į 
S Austriją, ir pabėgė- 
?liams į Rusiją. Mūsų 
r persiuntimo kursas ko- 
A žemiausias.
J Jeigu kas mano po 
Į karei grįžti į Rusiją, lai 
? dabar per “Laisvės” re- 
| dakciją pasiskubina sa- 
Lvo pinigus išsiųsti į 
r “Gosudarstvennuju 
Į Sberegatelnuju Kassu”. 
g Dabar, kada rusų pini
ngai nupuolę, siunčiant į 
Į Rusiją galima daug pel- 
Snyti.
| “LAISVĖ” 
į 183 Roėbling St., 
V Brooklyn, N. Y.

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUN

GOS VIEŠŲ REIKALŲ 
KOMITETAS:

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

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

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

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

Kazlauskas,
268—40th St.,

V K Liutkus, 
“ 131 Grand St.,
a V A. Zaperiackas, 
1183 Ręebling St.,

K. Kreivėnas,
550 W. 52SL,

J. Simaitis,
174 Broadway, 

Draugijų Sąjungos rekomenduoja-
| mas tlumočius:
1 Jonas Samulevičius, dirb Bush- 
I wick banke, 726 Grand Street. 
£ Gyvena: 398 So. 1st St., Brooklyn.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,ill. 
P.rni. pagelbininkas M. Ambraziūnaa, 

Mill Lincoln St., Waukegan, ill.
Protokolų Sekretorius St. Deikus, ' 
721 Cunitmngs Ave., Waukegan, Hi. 
bin. Sekretorius J. Vaičis,

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

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

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

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

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

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

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

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

364 L. Box, Steger, 111. 
Iždo raštininkas A. Salasevičia,

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

Box 482, Sieger, III. 
Knygyno raštininkas F. Striške,

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

Box 407, Sieger, 111. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno menesio nedėlioj, P. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGAIS 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYIL 

Pirjninlnkxa J. Ceb.r.naunkaw,
420 S. Cbesuut St., Col lint; viilo, 

Pirm. page’.bininka’i M, Rniokiu.
Vandalia Box 160, Collinsville, 

Nutarimų Rašt. A. Dxidoiikaa, 
858 E. Weckliff Avo., Collhnvilifc, 
Fin. Rait, J, Baronan,

500 S. Clinton St., Collinsville, 
Iždininkas J. Willumat,

337 Centra! Ave.. Collin»TP.lw, 
Organo užžiūrėtojas V. Raudoatum

306 Strong Ava, Collinsville, III. 
Susirinkimai biina kiekvieno rstiae- 

slo 1-mą ir 8-čią nedėldienį, l-uiį va
landą po pintų, Sallel salėj,kampas B. 
Main ir N.Morzisou A”*., Calliaxvilla, 
Illinois.

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

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln Av«.
Vice-Prezldentas B. Čepaitė,

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

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

Ava.

DraagyNtims, Kuopoms ir Kliabamal 
Išdirbu visokiai

KOKARDAS, “BADGES”, GUZIKUB 
U-* ŽENKLELIUS

Visekltmn piknikams, iarmanfMR Ir 
tt. Darau visokius Medalius ir vi- 
Rokiar. antspaudas draugystiass

Aut klfkviem p<raik»!avi»»o prl- 
siunčiu n*_mp«liuz.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

1 S Ferry St., Dwpt. L. Ntwark, N.J.

AR NORI

169 GRAND ST

Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS? 

Jeigu taip, tai vi*u>- 
rnet eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU 

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

Mokslo Nereikia J ieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetiką i< 
lietuvių kalbo- gramatikų savo namuose liuobame laike. Visi išmoksta^ 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempq. Adresas:

Lietuviu Kcrespafidencijine Mokykla, 1327 N. Robey St, Chicago

■ iBn

fyjjevc s

y ra
St* 

s'

area

JU

Gydo visokias rkdvio ligas, nemalima, 
gumbi, dispepsija, P ’ ~
dieglius šonuose, krut

<T

* -3 ia

« 37 -
g.2 
□ •

* CO

uz-
VAIKŲ DRAUGIJĖLES 

PRIE L. S. S. 19 KUOPOS 
ATSKAITA.

Nuo pereitos rokūndos 
(“Laisvės” N15) liko $1.4'0 
Nuo vaiku koncerto 5 d.

kovo įėjo ............... 92.50
Aukavo W. Daunora .. 1.00 
M. Aleksandravičienė . 1.00 
O. Kriaučiūnienė, F. Kal

pokas, J. Steponaitis,
J. Marcinkevičia, T. Pa- 
valkis, K. Liutkus po 

50c........................ 3.00
Vainikis .... 50c
Valentukonis 1.00

REIKALINGAS Kriau- 
čius prie kostumieriško dar
bo. Darbas pastovus, 
mokestis gera. Atsišaukite 
greitai šiuo adresu:

Antanas Mureika
113 Liberty St., 

Ansonia, Conn. 
(24—25)

DRAUGIJOS, 
kuriui apsirinko “L&iįvi” 

navo organa: 
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 

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

Chicago, Ill. 
Vice-Prezidentas S. Mankus, Cor.

13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 
Susinėsimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. 19th St.,

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

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

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

Philadelpria, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, III., kuris yar po kaucija 
$1,000.00, o jis įrašęs į knygas pasiųs 
iždininkui.
lygi, su juodžemiu ir moliu, Ir molis 
tų nei pamislyti nenorėsite. Ture- 
vių draugijos ir šiaip visi rengėjai 
kortos yra išduodamos kas trįs mėne-

LIETUVIŲ SAVIŠELPINĖ DRAU
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN

TINOJE.
Valdybos vardai ir antrašai: 

Pirmininkas Vincas Opanskas,
F. C. S. Berisso, Calle Montevideo 318 
Iždininkas Simonas čiapas,

F. C. S. Berisso alm. “La Flor”. 
Susinešiinų Sekretorius F. Makauskas 
F.C.S. Berisso, Calle Montevideo 312. 
Fin. sekretorius Antanas Pakulnis,

F. C. S. Berisso, 
Protokolų sekretorius 
F.C.S. Berisso, Callo 

esq. Marseliu
Knygininkas Jonas Bagočiūnas,
F. C. S. Berisso Calle Montevideo 812 

Revizijos nariai:
Jonas šakalys—Calle Valpareiso, 206

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

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MA H ANO Y CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis,

812 E. Centre gt.
Pirmininko pagelbininkas P. Ysoda, 

815 E. Centre St.
Protokolų raštinin. A. Ramauckas, 

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

1227 E. Pine St.
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 80

Tenth St., J. Baukus, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave., W. Simniškiu, 1227 E.

Mahanoy Ava.,
Maršalka W. Svintlckas,

515 W. Pine
Susirinkimai atsibūna paskutinį 

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

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

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas Mar. Urba,

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

1820 Fairow Ave., Easton,
Protokolų Rast, ir organo užž.iūrėto- 
jas Alex Vyturis,

1116 Jackson St., Easton, 
Finansų RaštininkAa F, Vyturiu,

Easton,

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontaa,

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

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

183 Roebling St., Brooklyn,
Kuopų Sekretorių adresai:

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

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

1436—7th
Iždininkai S. Buzinskis,

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 

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

316 Wall 
Organa prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague

>v...:ną, rremenj, 
nėję ir nugaroje, 
ant krutinės ir 

visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 
pataiso apetitą.

Vieną pakelį litų gydani'ų 
jž- erkti į vieną kvortą Cysto »p»r«K» 

a.idens, a ba išvirti čyptame van- 
po 24 valandų gerti yjo pusę stiklelio 

įba r.ariau.

auRnv r 
tu k ' at 'E

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. Rukat 
8015 Stay ton St.,

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

. Turtų Kontrolės Komisija:
M. Urlakis,

118

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

Kampas North 4-tos patvtv.

Sixth St., 
Charleroi,

Rfeedsdale St.,
S. Pittsburgh, 

Markūnas, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, 

sekretorių adresai: 
1 yvic x i s 
344 North Diamond Sta.

Pittsburgh, Pa.
P. FrancikeviČius,2 kuopos

222 Sagamore St., Esplein, 
Pittsburgh,

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

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

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa. 
kuopos, A. Palučis, 2123 Wrights 
S. S. Pittsburgh, Pa.
kuopos, K. Stasinskas,

Box 283, Arnold, Pa.
10 kuopos V. S. Riukas, 713 Mc 

Kean Ave., Donora, Pa.

“INKVIZICIJA”.
Yra tai nauja, labai svarbi knyga, kokio? dar lietu

viai neturėjo. Taigi, jo-rgu tamsta dar nematei ir ne
skaitei tos knygos, tai ją <]abar gali gauti mano kny
gų sankrovoje už $1.00. Apdaryta $1.25. čia galima 
gauti ir kitas visokias kny gas. Prekystė dauguma ir 
pavieniai.

F. MILAŠAUSKAS.
So. Boston. Mass.25—2nd Street,

SERGANTIEJI!

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

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

Prisiųskite $1.00 o apturėsite tą 
knygų apmokėta ant jūsų pačtos.

Adresuokite:
NORTH END PHOTO CO.

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

139 So. Bank St., ' 
Kasierius F. Malkaitls.

668 Northampton St.,
Kasos Globėjai:

Alex Biga,
1021 Elm St.,

And. Meškauskas,
1222 Pine St.,

Maršalka Juz. Tarvidaitė
1019 Elm St., Easton, 

Susirinkimai būna kas pirmą pžt-

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

113 Liberty
Vice-pirmininkas

P. O. Box
Nutarimų raštin.

St., Ansonia, Conn. 
J. Mockaitis,
128, Ansonia, Conn.
S. Tiškevičius,

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

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

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

264 N. State St., Ansonia

NHhKmMHMmMhHBBs

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis, 

462 Jenne
Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

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

Sėdžia A. Bobelis, 313 Quince St.
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 301 

Caledonia St. ir J. Jurevičia, 152 
Main St.

58 SKYRIAUS KOMITETAS:
Pirmininkas A. Macaitis,

109 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Protokolų raštin. J. A. Bekampis, 

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininkas VI. JieČius,

67 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 
Iždininkas Kazimieras Šimkus,

588 Lorimer St., Brooklyn, N.Y. i

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš 
Diena po dienai, metas j>o metui 
užsiimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išgir
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas jkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiatės 
nuolat blogiau, tuomet, nieko 
laukdamas, kreipkis pas gerai 

s prantanti daktarų ir specialistą 
DR. LEONARD LANDES 

Jis jums be pinigų patars, ką
ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis. kaip tai: nusilpnėjimą, už
niki etinių kraujo, pilvo, širdies, plau
čių. juknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomų elektrišką 
apartų ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus, 
rinėjinias šlapumo.
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakare, šventadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 4 po pietų.

146 E. 22nd St. (Lexington ir Srd Are.)..................New York City
rttHWMM
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VIETINES ŽINIOS ‘ ‘Laisves
Knygos Cigaras,

C

20c

tik

visokių

30

Dolin, kuris, esant reikalui,

\. Bulotienė

Kilota, p. A. Bulotienė ii 20 cKaina

GRU VĖSI UOSI-

bukietu. $1.98

kaiti
5 cO

•)

Tūkstančiai Žmonių'10cReporteris.
čia prakalbą.

BPriciAR
10c

BROKLYN, N. Y.

■m i*mo*

Strei-

Market

(21—27)

na-

2

E-
tu-

tuos laik- ' 
pat mokė-

75c
75c

Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

pa- 
pa- 
vie-

Supamosios 
kėdės

n

gi apysakai!* 
na liūdnų 
tarnaites

Tankumais. 
t,ą, o būsit

JOHN
*91 Wythe

Brool

kuri jos 
malonus 

ir jos

144 N. 5th ST., 
Brooklyn, N. Y. 
Tol. 2320 Greenpoint

’Telephone 7867 Mals

Nuo
Nuo
Nuo
270 BERRY SI

Vabmdos: 
8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare i

.6.87!'. į*
■ BROOKLYN, N

“LAISVĖ”
183 Roebling St.. Brooklyn. N. Y.

20c 
10c 
25c 
50c 
50c

knygų adresuoki!.

Telephone 595 Groenpoint.

Daktaras J

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVI-

Parašė K. Ja- 
yra labai sma
guri atvaizdi- 

imų Lietuvos 
Vos pražydusi,vos

pradedanti pro! aut i,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 

sa- 
šia

« ų*

LIETUVIŠKA

APTIEK A

kaip draugai kalba, tai nere’kia gir 
Hb. Žinoma,

JUOKIS IR VISAS SVIETAS 
JUOKSIS.

Tai yra sena patarlė, 
teisinga. Jeigu męs

Juozas Garšva
GRABORIUS 
(Undertaker)

-... ....

"Naująją
$1.50, tas

| tikriname jus, kad surasit farmų pa- 
norų, ir už kų būsite mums 
K viepiame visus miestų dar- 
ir biznierius apsigyventi 
ir sveikame krašte, kur yra

tfurrfn■ I«,, ......... ... ..

iunskite mums tik 50c.
i organu vyrai, 

■ųvilvnti ant vien
oku NOVO. Tat 

utie gyduolė, 
nn'i'is vyru sor

did esate ser- 
i-'jitnu, kad ken- 

> m, kad nuotoet 
tnisilpncjcslam 

rlri kojos, galvos 
.Kiuriu, nevfrini- 
arba kitos ligos 

i, b dme sutikti 
nekurto. paiikste 
gvduodu NOVO 

laika padaris jus 
nlngals, tada gi 
gyvenimu ir jo 
idant pertikrinti

I Novo gyduoles ta pada
loms DYKAI kompletiftka 

kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kaila gi prbiunsto mums savo antrafca ir 
pavarde, i.tip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokėjimą liefiu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė. b<. 
komlotiškas kursas Ifislgydymuf, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti g 
naf išsigvdyrnul Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laika. Rašykite mums 
neatiiieUokite. taip-gi praneškite kokiam 
laikrašti skaitite ta apgarsinlma ir mes 
išsiunstne jums tuoiaus tas gyduoles.

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

*. 1 .i<».’.>**«*»»*• .

Telephone 2384 Gr»»npnint
I'snkiMSnia lietuviam*! vieta pati
PETRĄ DRAUGELĮ. !įji ANJ lVTISK[J 0RGANU 

Skanui ftlfta 
Kardl arielka, 
fllua, vliokls 

xvyni'j, kvopai!- 
Lti cigarai ir 

pslkųa užkan
džiai. Sąl<£ dJl 
eohlngų. N«- 
.tamiršklt Šlwa 
atsakančiai 

vlfft.oR.e būsit- 
ižgančdintL 
Palei Wyth«

Grand St., Brooklyn

PUIKUS KONCERTAS.
Kas nors šiek-tiek nusi

mano dailės dalykais, tas 
negali atsidžiaugti koncer-

žinučių iš lietuvių gyvenimo. 
Tasai dienraštis gana pla
čiai pranešė ir apie svečius 
iš Lietuvos, padėdamas ir p. 
A. Bulotos paveikslą.

Hall.
Lietuvos 
Publikos

dėldienį McCaddin 
Koncertą rengė 
Šelpimo Fondas, 
buvo apie 500, tarpe 
lios dešimtis anglų ir žydų. 
Koncerte dalyvavo A. Bulo
tienė, M. Petrauskas iš Bos
tono, M. Zazulak, Max Do
lin, P. Jurgeliūtė ir W. Dau
nora. P-nas L. Ereminas 
puikiai asižymėjo, vesdamas 
vaiku draugijėlės ir “Aido”
chorus. A. Bulota pasakė 
trumpą prakalbėlę, o Žemai
te skaitė “Studentą”.

Trumpoj apžvalgoj nega
lima suminėti, kas publikai 
ypač patiko. Abelnai kal
bant, viskas išėjo gerai. 
Mūsų publika atkreipė dide-

ui sudrikta anie 100
Publikos galėjo, rodo-

dėl išgarsinimo
gal ir todėl, kad
ka vis dar nesupranta kon-

bas sakyt. Skaitant, toliau 
esančioji nuo estrados pub-

National Biscuit Co. darbi
ninku streikas eina geryn.
Kompanija buvo manius, 

kad su pagelba policijos ir 
streiklaužių, privers strei- 
kierius grįžti prie darbo. 
Bet kompanijos viltis din- 
•gor New Yorko National 
Biscuit Co. streikieriu ko
mitetas 27 d. kovo gavo te
legramą, kad Chicagos Na
tional Biscuit Co. darbinin
kai išeina i streiką. Tele
grama skamba sekančiai: 
“Męs, darbininkai National 
Biscuit Co. Chicagoj, šian
dien išeiname į streiką. Ti
kimės sustabdyti visą dirb
tuvę. Draugai darbininkai, 
laikykitės vienybėj 
met laimėsime kova, 
ko komitetas”.

Ši telegrama New
streiKieriams pakele nupuo
lusį ūpą, nes jie pamatė, kad 
prie jų prisideda ir L.„. 
miestu darbininkai, bet už- v z
tai labai nemaloniai atsilie
pė ant darbdavių, kurie de-

VISI ANT TEATRO!
2 d. balandžio bus suloš

ta puiki drama “Varde Lai
mės”, Tautiškame Namo, 
101—103 Grand St., Brook-

part to bus įvairių pamargi
ni m ų 
25c.

PRANEŠIMAI.
d. kovo bus susirinki-

Lietuviu Biznierių
V 4

tainėj, 73 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va
kare. Kviečiame kaip p ri

linčius atsilankyti.
Komitetas.

31 d. kovo bus prakalbos, 
kelintaskurias surengė 

draugų, svetainėj

apielinkių lietuviai malonė
kite atsilankyti, nes daug

kuopos, W. M. Shedlow-sve
tainei, 736—3rd Ave., So.

Nedėliojo, 2 d. balandžio, 
bus teatras ir dainos Lietu
vių. Moterų Progresyviško 
Susivienyjimo 1 kuopos, 
Tautiškam Name, 101—3 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Aktoriai mėgėjai suloš pui
kia drama “Varde Laimės”. 
Po lošimui bus dainos. Pra
džia lygiai 8 vai. vakare.

Įžanga tik 25 c. ypatai. 
Komitetas.

EXTR A.'
l’ar.-dduoda puiki auksinių daiktų 

krautuvė. Biznis geras, įdirbtas per 
!•>< metą. Gera proga įgyti biznį. 
Priežastis pardavimo—mirė savinin
kas. Krautuvė galima nupirkti už 
prieinamų kainą.

M. W.
135 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(2&—28)

Kas turit gerą ruimą.
Reikalingas geras, ruimas 

dėl vieno vyro pas gerus
Reikalinga, kad 

būtų įėjimas į ruimą iš lo
bes ir kad būtu toilet ant 
fioro. Galiu sutikt daikte

i iri gvvent, bet guolis dėl vieno., Kau lik r.z . , , . .
ši streiką numarinus.

Dabar gauta žinių, kad ir 
Philadelphijoj National Bis
cuit Co. darbininkai pradėjo 
bruzdėti ir pilnai galima 
tikėtis, kad greitu laiku iš
eis i streiką.

New Yorko uoste viešpa
tauja gana didelis subruzdi
mas. Transatlantiški laivai 
iš kur tai gavo žinių,kad ka-

didžiausio darbo gabenti pa- 
sažierius šian ir ten.

Kas turit tokį ruimą, mel
džiu duot man žinią. Nepa
mirškit mano antrašo. Gal 
dabar neturite, o toliau tu
rėsite, duokite ir tada žinia.

P. AKELAITIS
2 Hope St., Cor. Roebling St.

Žydų šelpimo Fondo fė- 
rai Grand Central Palace 
turi nepaprastą pasisekimą.1 
Jau dabar yra $100,000 pel-1 
no. Tikimasi davaryt iki pu
sės miliono.

Vokiečiai laike savo forų 
Madison Square Garden 
pelnė $750,000.

Gailu darosi, kuomet pa
galvoji apie lietuvius. Jie 
per savo forus surenka apie 
300—400 dol. Tai ir viskas. 
Anglų laikraščiai atsisako 
talpint žinių iš lietuvių gy
venimo. Tiktai “Brooklyn 
Eagle” pasižadėjo talpint

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

knygelė išaiškina, kokis- mo
torų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kri. taus apšatalai 
ir pats Kristus, kurio mokslų 
skelbia dabartinė mū.sii dva- 
siškija. Ypač patartina jų 
perskaityti moterims. Kaina

.SOCIJALIZM \S — KUOMI JIS 
D RA IR KAIP J| JEgNY I ?

Paraše O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šių kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas soci.jalistas, perskaitęs 
šių knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
nų gi resoc.ijalistų ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai no svajonė ir kari 
tik per socijalizmų darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ................

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ M1R-

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

perskaito ir 
Kaina tik ....
U*',. Parašė Se 

Vincas. Tai vienas iš geri 
šiai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyveninio. 
Kiekvienas, perskaitęs šių 

'ygelę, pamatys, kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje ik’ ausų. 
Kas nori valandų laiko sma
giai praleisti, lai užsisako jų. 

Kaina .................................................

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašto. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamų 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ................

Ženyba ir žmogaus gyvenimo sie
kinys ........ ......................... ..

Paslaptis ...............................................
Gyvenimo Banga .............................
Revoliucijos Atbalsiai ....................
Kontrobandninkai .............................
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių 
Pileniečiai ............................. ...............
Rutvilė, Žemaitijos mergele .... 
Iš dvasiškų tėvelių gyvenimo ... 
šeimynos istorija ...........................
Socijaldemokratų Mokslo Pamatai 
Prasikaltimai ir Prasikaltėliai .. 
Steponaičio Raštai, kaina $1.00, 

parsiduoda už .. ...............
Darbas, kaina ....................................
Raudonas Juokas, kaina .............
Moteriške ir Meile .........................
Galutinis Klesų Kovos Tikslas . . 
Moralybės išsivystymas .............
Draugijos ir organizmų evoliucija 

.Nuosavybės išsivystymas ...........
Reikalaudami 

1 taip:

t&W* ft nt.e •.

YRA
>1

GRAŽI IŠŽIŪRA 
MALONI.

Moterjs turi rūpintis, 
namai išrėdytų gražus, 
jai pačiai, taip, kaip 
svečiui.

Męs turime daug
PUIKIŲ FORNIČIŲ, kurie pa
puoš jūsų namus pagal jūsų 
skonį už lalpii žemą kainą. Ne
pamirškite, kad MALIAUSKO 
ir VIDŽIŪNO išinokesčių išly
gos yra vienos iš lengviausių.

Du storu, kreipkis bile į katrų

Puiki ir drūta vaikams y 
lovuke verta $5,00 už*F*^ t

Lovuke, kaip ant pa
veikslo, stora ir gražiit CZ 
verta $8.0(1 už...............4*’-' • "'O

$2.49
$2.98

Geriausių iš- 
dirbysčių ar- 
žuolinės Ka- 

niodės, žiūrėk 
mūsų preke*

$5.98 
$6.98

ir taip toliau

15c 
15c 
15c 
15c 
20c 
20c 
35c 
40c 
25c 
10c 
20c 
10c

“LAISVĖ” tik už $1.20!!!
Kuris užsirašys pas mane “Laisvę” 

metams ir prisius $2.00, tas apturės 
dovani) knygą vertės 80 centų., Rašy- 
l itės šiandien, nes neilgai bus duoda
mos tokios dovanos!

Kiekvienam atsišaukusiam prisiųsiu 
l.ataliogą, iš kurio galėsit pasirinkti 
tinkamų knygų. Adresuokite.

J. CHUPAS
I*. O. Box 330. Ansonia, Conn.

JOHN KULBOK CAFE 
žinoma, kad 
▼isi biznieriai 
navo bizni gi
na, 
nors kaip ko
pūsto lapas, 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugsiąs, 
bet. sako, kad 
skaniausias, O 
man rodos,

vieta atsakanti dėl 
Kambariai su visais 
Prašau kreiptis į tą 

užganėdinti.
KULBOK Locnininkaa

Ave., Corn. So. 1st 
BROOKLYN, N. Y.

279 Greenpoint

GERIAUSIOS FARMOS.

Parmos
Pirkite pas mus farmas didžiau- 

[ šioje Lietuvių l'armerių Kolionijoje 
i Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiaus’u būdu, išduo
dant pirkėjams vvarantuotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budfnkais. žemė derlingiausia: 

. lygi, su judžemiu ir moliu, ir molis 

.su gera smndžeme. Geriausia žeme 
I dėl visokių javu, 'daržovių, sodų, pie
vą ir dėl ganyklų. Turime daug že- 
niės neišdirbiOs, geros, kuri parduoda- 

. ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu ge
riausių farmų. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran

gal savo 
dek in gi. 
bininkus 
gi ažiame 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų.

įb.i'liii, apielinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mieli. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijosc farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsą farųnų, kad apie mies
tų nei pamislyti nenorėsite. Tūse- 
s:te ant farmos sau užtikrintą gerų 
gyvenimų; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis motus turtingais farme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logų dovanai. Tik įdėkite už 4c. 
štampų dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIŪ

tui galim* gauti par pačtą.
Nu* Roumatlzm* ....................... |1.M>
Kraujo Valytoja*......................... jl.Of
Vidurių Roguliatorio* .................
Trojanka..................... lie. iOe ir Sl.M

Ir visokiai kitokiai gyduoloi aa« 
▼iaoklų Hgų, kurios čia dar bipamini 
a>turitl per paėtąi

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN N Y
PARSIDUODA KLINIKŠTORIS.

SUčeDYK pinigus
IR SKAUSMĄ.

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

DR. J. LIEBERMAN

Misevičia
ŠIRDIES IR

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklų Peterburge ir 
Diplionniota 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. STROL1ENĖ
Jauniškaitb

319 Walnut St.,NEWAR, N.J.
m , , 3052Telefonas . 85

bet 
smagus, 

tai ir kitiems linksmiau, todėl 
nėra reikalo būti nuliūdusiam.

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

Jeigu nereikalingi bus akiniai, 
tai bus tesingai pasakyta, jeigu 
bus reikalinga, tai męs pritai
kysime už prieinamiausią kainų 
nuo $2.00 ir augščiau. Viskas 
gvarantuota ir su pilnu užganė- 
dinim’’.

PILNA GVARANCIJA.

M. FREEMAN
Optometristas ir Optikas

611 GRAND ST.

. o
LAIDOT1VIŲ DIREKTORIUS. 

Išbaramuoju ir laidoja numirusia* 
ant visokių kapinių. 

Parsamdau Automobilius ir Kari* 
tas Veselijoms, Krikštynoms ir Šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST.

C. Brooklyn, N. Y.

Mylėtojams Muzikos ir Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

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

G. A. BARONAS
MsKEES ROCKS, PA.

>■

Telephone Yards 551 or 155

TIKRA LIETUVIŠKA APTIKTA
CHICAGOJE ArliEIlH

Męs užlaikome kuogeriaiiRius vaistus. Su didele atyda išpildom 
receptai kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimu* per 
laiškuti suteikiam dykai.

Savin'nkaR ir ProvisoriuS
F. A. JOZAPA1TIS

3601 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.’
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

25,009 KATALIOGŲ DYKAI!
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65 CENTAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisių.ik už 3c. pačtinę markę, o 
rėsi didelį ir puiku katalogo, kuriame rasi visokiu geriasių ARMONIKŲ
SKRIPKV. TRIUBU, ir daugybę kitokiu MUZIKALIŠKŲ INSTRU- 
MENTV, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik raminsi lietuvi* 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102' raktais 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5x6J su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pa» 
tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau 
škaplieriai 60 c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodame 60%.

WC 1V • 1 !• 112 GRAND ST.,. S. Waldens Brooklyn, n. y

DENTLSTAS

408—110 So. 2nd St.
Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

RUIMAI ANT RANDOS.
Išsirandavoja geri keturi ir trįp 

kambariai, kurių randa $7.00, $8.00 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis 
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dų su maudynėmis. Arti sakaunės, 
kur dirba 5,000 darbininkų. Su ran
da duodu štampas.

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

Reikale galite telefonuot 4560 W. 
t Ireenpoint.

BROOKLYNO IR APIELINKftS 
A TYDAI. 

Lietuviškas Kent rak t orius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
plastavojnm, išcemenfuojam ir tt. 
aant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
Sn. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Pagaminu i<u: iu» lietuvišku? 
valgius. PltttUu galini* gauti po 15c, 
20c ir 25c.

AiijGMUS Grinkevičius
Hope St.. Cor. Roebling St.

BROOKLYN, N. Y.

PERSKAITYK!
Kiekvienas nau 
jas skaitytojas 
kuris užsirašya 
pas mane “Laia 
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.00 
tas gaus dovanų 

g u vertei 
dolerio arba 
kę” ant me

tu. Senas skai
tytojas, kuris at- Į 
naujins. gani i 

Kas iš neskaitančių 
Keleivį” $1.50, gaus

VianatlnC mokykla am* 
firlų lenkiškoj kalboj, 
nj visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam bBti 
b* darbo, jeigu galima at
dirbti po $15.00 iki $3®.00 kal> 
šoferiu. šita mokykla išmokina 
tikru Šoferiu per keturiaa nadft- 
liaa. Galima mokintis dieaa- 
mia Ir vakaraia. G varan taaja
me, jog laianiua gausite.

Kaštuoja tik $16.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILI 
ENGINEERS

147 K. 40th St., New York,N.T.

Kii'kvieno Amerikos lietuvio dorink 
privalumas sujieškoti šioje karėje sa
viškius ir gimines ir pagelbėti jiems

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

MAFFEI & STEPONAITIS
385 Metropolitan Avė., kampas

Havemeyer St.

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

William Holland

Įėjimas iš jardo.

knygų už 5(le. 
dar prisius už 
knygų už 5(1 c 
gaus knygų už 25c. Kas prisius u? 
"Kovų" $2.00, gaus knygų už 75c.; 
kas prisius už "šakę” $1.00, tas gaus 
knygų už 35c.. senas skaitytojas ui 
25 centus. Kas užsiraŠyi 
Gadynę”, kaina metams 
g.uis knygą už 50c.

Todėl visi užsirašykit 
r.išiėius per mane. Tiek
darni gausite gerą knygų pasiskai- ( 
Omui. Būtinai pasakyk apie tai sa
ve* draugui ir pažįstamai. Knygat . 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:

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

DAINOS
Mišriems kvartetamn arba cho

rams, III sąsiuviny*.
Knygutė tie.

Telpa šios dairos: 1) Gaudo- 
smus; 2) Darbininkų Marselio- 
tė; 8) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 
ugnį. Chorams atiduodama 8t 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.




