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tiktai

mexi-
zignaciją priėmė ir į jo viepi rmos prakalbos įvyksta

Boston
OLANDIJA ŠAUKIA PAR-

valdiškoji

unuo- etto

kareiviu 
revoliuci-

TURKŲ AEROPLANAI.
Turkų aeroplanai pasiro

dė virš Lemnoso ir atakavo 
talkininkus. Apie nuosto
lius nieko nesako.

Žemaitės, Bulotienės ir Bu- 
Ir.tnc f n f n oro f i i «.i a vnwn rli_

UŽPUOLIMAS ANT 
SOLONIKŲ.

•» ■

' f

te, K. Šidlauskas, J. Gegu
žis, Bagočius ir D r. Tupper.

ZEPPELINŲ ŽYGIS, 
'miki zeppelinai ataka

nė- 
■iu.

vo urėdo. Turbūt, mato, kad 
jau riestai prisieina.

TADY, N. Y.
Naujas Soc. Partijos loka-

kanuolės,daug 
į ii’ ;

amerikiečių pusės

Ola nd i j os pa rl am e n tas 
šaukiamas į extra posėdžius. 
Olandai, susirūpinę nuskan- 
dinimu laivo “Tubantia”.

Valstijas pribuvęs tik kelia
ms mėnesių atgal. Kada 
laivas stovėjęs Hobokene, 
tai jis slapta užėjęs ir išpil
dęs pirmiau sugalvotą ple-

1AUTININKŲ PARTIJOS 
VIRŠININKO CIRKULE- 

RAS.
Ponas Romanas Karuža, Razbaininkui Viliai už

duota smūgis, nuo kurio tas, 
gal būt, neatsigaus.

Razbaininkas Villa Naujas antpuolis

Retrogradas.—Rusų karės 
ministeris Rolivanovas pa
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Rolivanovas iš liueso noro 
rezignavus, bet ar tik nėra

t Amerikoje.................
J’ Kanadoje ir užrubežiuose

Kavalerija nuginė 
kiečius į kalnus, kur 
sisklaidę mažais būreliais.

Villistu komandieras Her- *- I
randez, kuris pavadavo
Vilią, tapo užmuštas mūšio ' i’iumenė 
lauke. Kitas vadovas Lopec 
tapo sužeistas.

Tas visas žinias praneša 
karės ofisui generolas Per-

The.110; ...I Pulkininkui Dodd kliuvo
i dvi mašinine
arkliu, bąli
1

Rer pastarąjį užpuolimą didesni 
vokiečių orlaivininkų ant drąsus vokietis buvo užval- 
Solonikų, sulyg pranešimų ■ (įęs anglų gana didelį laivą 
iš Athenų, tapo užmušta 200 
francūzų ir anglų kareivių.
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Kiną du sykiu savaitėj: Utarninke ii P, 
nyčioj. Leidžią Lietuvių Ko-ope 

ratyviška Spaudos Bendrovė.
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SVEČIAI IŠVAŽIUOJA Į
MASSACHUSETTS.

2 d. balandžio L. š. F. sve
čiai A. Bulota, A. Bulotiene 
ir Žemaitė apleido New 
Yorka ir išvažiavo i Bosto
ną. Didžiojo New Yorko a- 
pygardose svečiams gana 
gerai sekėsi. Ypatingai 
gerai prakalbos pavyko vi
sose dalyse Brooklyn©, New- 
arke ir Elizabethe.

Paskutinės prakalbos įvy
ko Yonkers, N. Y., mažoj 
lietuvių kolionijoj, kur lig- 
šiol neužkliūdavo nei joks 
svečias iš Lietuvos. Yon- 
kersan nuvyko tik Žemaitė 
ir L. Pruseika. Yonkcrsie- 
čiai suaukavo 40 dol. Pa
lyginamai, sulyg gyventojui ■ dūlį straipsnį apie Lietuvos 
skaitliaus, tai yra didesnė padėjimą, pasiremdamas 
auka, negu brooklyniečių ar Bulotos žodžiais, 
newarkieciu.

Blogai prakalbos pavyko,So. Bostono teismo name. 
New Yorke ir Patersone. 
Geriau būtų buvę, jeigu to
se vietose būtų visai nereng
ta prakalbų. Kas yra su tų 
miestu lietuviais reikėtų iš
tirt.

Dabar męs galime pasa
kyti, kad klerikalai visur 
varė bjaurią agitaciją prieš 
svečius. Patersono kunigas 
buvo specialiai užsikvietęs 
tautininkų partijos (sando
ros) vice-pirmininką Liut- 
kauską, kad išpurvinus sve
čius ir apšnekėjus patį fon- 
dą.

Šiaip jau žmonių daugu
ma aiškiai pritaria Lietuvos 
Šelpimo Fondui. Dalis ka
talikų ir dalis švaresnių 
tautininkų irgi aukauja. imitetą), kuris tarp kitko,

Svečiai pradeda apsipras- 'užsiima leidimu maldakny- 
ti su Amerika.^ Žemaitė.ku- ^iy ir verčia tos įstaigos įno
ri ligšiol iš rašto paskaitą kyklų mokinius po aštuonis 
skaitė, Yonkery jau kalbėjo 
ir kalba daro daug didesnį 
įspūdį, negu skaitymas, y- 
pač dideliame susirinkime. 
Geistina būtų, kad gerbia
moji viešnia ir toliaus pra
kalbas sakytų, bet ne skaity
tų.

Pasirodo, kad Lietuvos 
Šelpimo Fondo priešai yra 
paleidę paskalų, kad tas 
fondas tyčia nesiunčiąs pi- 
rugų Lietuvon.

Męs pranešam, kad L. š. 
F. jau parėmė aukomis Glo
bą ir Gydymo bei Maitinimo 
draugiją.

Dabar jau padary tas į m. 
Simas, kad pasiųsti 
“Žiburėliui”, kuris 
mokslus . einančią 
menę. Ta d ra ugi j

kanuoliu dirbtuvė

sa
ro es.

ei-

Negeistinas svečias klebonijoj.

x- a:

I 110 
-idavė nelaisvėn

Doti ii i i i HĖfcm

gauti (),uuu rublių i 
nos komiteto. Bet kun. nams.
Laukaitis ir Yčas pakišo sa-1 vystovč 
vg liežuvį ir, suvedžioję vai-, 
džią, įkalbėjo neduoti pinigų ' 
“Žiburėliui”. Valdžia liepų- • 
si “Žiburėliui” kreipties prie ■ 
vadinamo Centralinio Ko-;
miteto, kuris yra perdėm las susiorganizavo Schencc- 
klerikalų rankose. Tuo tar- ‘ tady, N. Y., iš 258 narių na- 
pu yra žinoma, kad Petro-. rių. Sekančiame mitinge 
grado ir Maskvos studentai prisirašys dar koks šimtas.

>ertraukę ryšius su Y- Naujam lokale jau nėra 
draugija (Centraliniu nei majoro Lunno, nei jo ša

lininkų, kurie įkūrė nepri-
ČO <
Komitetu).

Dabar “Žiburėlio” padėji- gulmingą socialdemokratiš- 
mas yra labai sunkus. Eiti 
ir persiprašyti Yčą ir Lau
kaitį, stačiai negalima, o 
valdžia pagelbos neduoda,

Šitokiame atsitikime rei
kia kuogreičiausia paremti 
“Žiburėli”. Parėmimas “Ži-

burėlio” bus smūgis begė
diškiems politikieriams Y- 
čui ir Laukaičiui, kurie tu
rėjo tiek begėdiškumo, kad 
atkalbinėti valdžia neremti v

—Massachusetts laukia 
svečių. Tik gaila, kad ren
gėjai vienu sykiu taip daug 
prakalbų surengė, jog nepa
liko nei vienos liuosos dienos 
pasilsėti ir atsikvėpti. Ta
me reikale jie visiškai nepa
sitarė su svečiais apie pato- • 
gumą ir poilsį. 1__
tinai reikia atitaisyti.

Bostono dienraštis

tijos, taip vadinamos San
doros, savo cirkulcre, įlipu
siame tūluose tos partijos 
organuose, oficiališkai pra
neša, jog tautininkų partija, 
o sykiu su ja ir taip vadina
mas Gelbėjimo Fondas per 
savo seimą Philadelphijoj 
užgyre Yčo-Olšausko-šilin- 
go draugiją (Centralį Ko- 

sykius į dieną poteriauti.
Tuo būdu tautininkų par

tija jos vadovais yra par
duota į klerikalų belaisvę.

Argi pirmeiviški tautinin
kai dar ilgai duosis mulkinti 
save klerikalams, persirė- 
džiusiems tautininkų rū
bais?

SUSITAIKĖ.
Pulkininkas Roosevelt, ex

prog resistas, jau susitaikė 
: u atžagareivišku republi- 
1 anų vadu, buvusiu senato
rium Rootu.

Juodu susiėjo Bacono na

ką kliubą.
-Naujo lokalo nariai davė 

prižadėjimą, kad jeigu ka
da nors bus išrinkti į miesto 
ar valstijos urėdus, tai vi
suomet klausys partijos 
konstitucijos.

PIRMAS MūšYS MEXI- 
KOJE.

Amerikos kavalerija, va
dovaujant pulkininkui Dodd, 
turėjo pirmą susikirtimą su 
Vilios razbaininkais ties 
Guerrero. Patsai Villa mū
šyje nedalyvavo, nes jisai

ja laimėjo pirmame mūšyje. 
Išviso žuvo 30 villistu. Ma
noma, kad užmuštu skaičius 

•Ims didesnis, nes pasitrau- 
Klaida bū- Vilios kariumenė

su savim nusigabe-

VILLA ŽUDO AMERIKIE
ČIUS.

Vilios kariumenė, bėgda
ma nuo amerikiečiu, susto- 
jo ties Minaca, 10 mylių nuo 
Guerrero ir, kaip sakoma, 
užmušė 0 amerikiečius.

Manoma, kad pereitoj pel
nyčio j tarpe Amerikos ka
riu menės ir Mexikos razbai- 
ninku buvo antras susikirti
mas, bet apie tai dar nėra 
tikrų ir pilnų žinių.
Vėliausios žinios iš Colum

bus, N. M., skelbia, jog Villa 
nebepajiegs ilgiau laikyties, 
kadangi Doddo kavaleristai 
\ejasi jį be pasigailėjimo.

ir vėlei vokiečių armija, 
vadovaujant kronprincui, 
padarė pašėlusiai smarkias 
atakas ant francūzų pozicijų 
ties Bethincourt ir Malan- 
court.

Vokiečiai paėmė Malan
čiu rtą po šturmui, kuris tę- 

vokiečiai užėmė pirmos eilės 
francūzų tranšėjas.

Mūšiai ties Malancourt 
buvo dramatiški savo gigan- 
tiškumu. Kronprincas už
puolė iš trijų pusiu. Visą 
naktį gynėsi francūzai, bet, 
pagalinus, buvo priversti pa

vokiečiai vis dar turi vilti 
v 

paimti Verduna. Gal tatai
I u

jiems ir pasiseks, nes mato
mai, nesigaili žmonių.

Paskutiniai pranešimai 
skelbia, jog kronprinco ka- 

atakuoja kaimą

REVOLIUCIJA CH1NIJOJ.
Revoliucija Chinijoj vis 

labiau ir labiau plėtojasi.Su
kilėliai jau paėmė uostą 
Swatow. Jie paėmė ir kitą 
žymų punktą Chao-chow- 
fu.

Sodiečiai miniomis prisi
deda prie sukilėlių.

Valdiška kariumenė eina 
įamint sukilėlių, bet var
giai ji pajiegs ką nors pada
ryti, kadangi ir 
dauguma pritaria 
jonieriams.

Kwang-tu n g
kariumenė atsimetė nuo val
džios ir apskelbė prisidedan
ti prie revoliucijonierių.

Iš Japonijos praneša, kad 
prezidentas Yuan-Shi-Kai

Rusų kariumenei ant Kau
kazo sekasi neblogai. Kau
kazo kariškas štabas prane
ša, kad rusu kariumenė ne- 
paliauja vijus turkų per Ar
mėnijos Taurus. Iki šiol 
spaudoj nieko nebuvo minč- 

jau pranešama, kad rusai 
artinasi prie jo. Matomai 
didysis kunigaikštis Mikalo
jus nori užimti Bagdadą.

Turkai tapo sumušti palei 
Kara Malachkan ir kitose 
vietose, Jeigu rusai paimtų

čių. Kaip žinoma, Poliva- 
novas birželio mėn. pereitų 
metų buvo paskirtus karės 
ministeriu, kad atitaisius 
tas klaidas, kurias buvo pa
pildęs buvęs karės ministe- 
lis Suchomlinovas. Spauda 
labai nudžiugo, kad Poliva- 
novas tapęs karės ministe
riu išgelbės Rusiją. Tiesa, 
jam pavyko daug gero pa-' 
daryti ir vokiečiai tapo su-' 
laikyti. Bet štai iš geros 
valios ir rezignuoja.

AUKSO KASYKLOS PRI
GULI VALSTYBEI.

Sonora, Mexico.—Mexi
kos valdžia pradeda tvarky
ti es ant T i-ogresyviškų pa
matų. Sonoros gubernato- 
i ius Calles pranešė ameri
kiečių kompanijai La Colo
rado Mining Comp., senai 
aukso ir sidarbo kasyklų 

kompanijai, jog pati valsty
bė paima į savo rankas mai
nas, kompanijai bus atmo
kėta. Ligišiol ta kompani
ja buvo išimtinai amerikie
čių rankose.

Šis laivas pirmiau stovėjo 
iHobokene, N. J., ir keliatas 
Į dienų, kaip išplaukė su am- 
:i iunicija Į Vladivostoką. Be- 
I plaukiant laivui, į kapitono

oficialiu pranešimo, išleisto ikajutą įėjo jaunas vyras, a- 
I /undone.

Vienas iš tų penkių zep- 
pelinų, kurie dalyvavo už
puolime, pašautas ir nukri
to į Temos upę. Keli vokie
čių orlaivininkai paimti ne
laisvėn.

PETROGRADE PAKORĖ 
13 STREIKIERIŲ.

i Iš Stockholm© praneša,jog 
ką tik ten gauta rusų laik
raščiai, kuriuose plačiau ra
šo apie neseniai buvusį 
streiką ginklų išdirbystėse 
Putilovsko ir Nobelio Pet
rograde. Už streiką 13 dar
bininkų nuteista mirtin per 
pakorimą. Daugiau 100 
darbininku minėtu dirbtu
vių išsiųsta ant karės fron
to. Daug areštuotų laukia 
;avo likimo.

Tai, mat, kaip valdžia el
giasi su darbininkais!

ANGLIJOS DARBININ
KAI SUSTABDĖ K AN UO

LIŲ DIRBTUVE.

rio tvanai.
Nauji kontingentai Ru- 

•ijos armijos, sulyg telegra
mų iš Petrogrado, trokšta 
kuogreičiausia pradėti kau
ti es.

Rusai dar vis turi v 
prasimušti*' pro vokiečių 
les ir užimti Vilnių, v

AMNISTIJA.
Vokiečių kaizeris paskel

bė Alzas-Lo taringi jo j gene- 
rališką amnistiją. Tiktai 
tiems nėra amnistijos, kurie 
prasižengė prieš kariškas 
eises.

The Lithuanian semi-weekly 
“LAISVE” 

Published by
The Lithuanian Co-operative Pub 

(inc.), every Tuesday and Friel 
at Brooklyn, N. Y,

i vienas 
vokietys?

VIENAS DRĄSUOLIS UŽ 
VALDĖ LAIVĄ.

Neseniai laikraščiai ste
bėjosi, kad keliolika vokie
čių jūreivių paėmė nelais
vėn anglų laivą, su kuriuo- 
mi atplaukė į Suv. Valstijų 
uostą. Dabar atsitiko dar 

stebuklai: vienas 

biejose rankose laikydamas 
dj revolveri ir sušuko: 
“ Rankas augštyn!” Kapito
nas išpildė jo reikalavimą. 
Tuomet užpuolikas pareika
lavo atiduoti ginklus. Pa
siėmęs ginklus, tą patį pa
darė ir su kitais laivo afi- 
cieriais ir pranešė laivo ko
mandai, kad dabar laivas 
landasi vokiečiui rankose ir 
jeigu kas iš komandos iš
drįs pasipriešinti, tai laivas 
taps susprogdintas. Išdavęs 
savo manifestą, liepė kapi
tonui atidaryti apsaugos šė
pa ir iš jos išisiėmė visus pi
nigus ir dokumentus. Pas
kui išėjo ant kiršaus; suga
dino bevielinį telegrafą ir 
prisakė plaukti prie krašto.

Bėgy 19 valandų drąsuolis 
valdė laivu. Kada pasimatė 
kraštas, tai jis liepė nuleis
ti nuo laivo valtelę, atsisėdo 
į valtelę, pasiėmė 3 matro
sus ir liepė plaukti prie kra
što. Tuom tarpu kapitonas 
pasinaudojo proga ir, su pa
galba signalų, davė uosto 
valdžiai žinią. Uosto val
džia išsiuntė katerą į pagel
tą, kuris ir sulaikė valtelę 
su minimu drąsuoliu.

Drąsuolis tapo suareštuo
tas ir pasodintas į kalėjimą 
mieste Lewes, Del. Jis pa
sisakė esąs šilleris, gyvenęs

ATEIVIAMS.
namas priėmė 

10 Burnetto bil- 
kb balsais prieš 87. Bur- 

atkreiptas 
Jeigu prezi- 

už D'irtins, 
Hiomol nemokanti skaityti- 
i 'yi; Žmonės jau negalės 
atvykti Amerikon. Negana 
to. Sulyg to billiaus, A* 
merikon negali įvažiuoti tie' 
Žmonės, kurie “mokina nai
kinti nuosavybę”. Tasai pa
sakymas visųpirmiausia at
kreipta prieš revoliucijonie- 
ilus, nes jiems norima už
kirsti kelią Amerikon.

Iš Amerikos galima bus 
deportuoti nepageidauja
mus ateivius ir tatai dar la
biau sustiprins policijos ga
lybę.

žodžiu sakant, tasai bil- 
lius yra begalo kenksmin
gas.

Prieš tą billių labai smar
kiai agitavo socialistų kon- 
gresmanas Meyer Loncfak



LAISVU

Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Męs jau ne sykį sakėme 

kad pirmutiniais, kurie p ra 
dės čebatlaižiauti prieš kai 
zerį, bus mūsų klerikalai.

Taip ir yra.

kės ultra-klerikališkos “Vil
ties”, P. Dovydaitis, jau 
darbuojasi vokiečių valdžios 
leidžiamoje “Dabartyje”.

Lietuvos šelpimo Fondo 
svečių prakalbose, tarpe au
kų, nesimato šimtdolerinių, 
nes tose prakalbose ir su ži
buriu dienoj nepamatysi 
klerikališkų stulpų. Užtat 
ten daugiau surenkama dar
bininkiškų dolerių ir pusdo- 
leriu.

Kiekvienas darbininko 
doleris, pusdoleris ar net 
kvoteris rodo tam tikra su
sipratimo ir pasišventimo 
laipsnį, ko negalima pasaky
ti apie aukas riebių prabaš- 
čių. Jų aukos rodo tik pa
sipūtimą ir egoistišką norą 
pasigarsinti.

“United Mine Workers 
Journal” tos unijos viršinin
kai J. White, Frank Hayes 
ir W. Green praneša orga
nizuotiems mainieriams, jog 
jie neturi išeiti Į streiką po 
1 d. balandžio tol, kol tęsis 
tarybos su kompanijom. 
Liktai nutrūkus taryboms 
ir neįvykus sutarčiai bus ap
šauktas streikas. Bet, ro
dosi, kad iki to nedaeis, ka
dangi tariamasi gana pasek
mingai.

Taip vadinamas centralis 
lietuvių komitetas (Yčo-Ol- 
šausko-šilingo draugija) 
gavo iš rusų valdžios pabė- 
gefianfš šdpti pusę miliono 
m bliu.

Gera pinigų krūva. Matyt, 
jog klerikalai turi gerą kre
ditą valdžios akyse ir moka 
jai tinkamai atsidėkoti. Da
bar už tuos pinigus galima 
bus įvalias prispausdinti 
maldaknygių, paskirti komi
teto urėdninkams dar ge
nesnes algas ir įsakyti Voro
nežo lietuviams mokiniams 
ir mokinėms melstis jau ne 
po aštuonis sykius, bet po 
dešimts. Už tokią pinigų 
krūvą galima pusėtinai pa
simelst.

DU BIURAI.
Gabrys—Paryžiuj, o kun. 

Jonas Žilinskas—Berlyne. 
Vienas leidžia savo “Pro 
Lithuania”, kitas leis “Li- 
tauen”. Vienas klabens į 
talkininkų dipliomatijos du
ris, kitas barškins į Hohen- 
zollernu ministeriu kabine
to duris. Išeina gudrus dar
bo pasidalinimas ir pritaiky
mas lapės dipliomatijos 
principų. Tuomet ar talki
ninkai ar prūsų junkeriai 
laimės—visviena Lietuvos 
klerikalai nebus nuskriausti, 
nes jie išanksto zondiruoja 
sau dirvą kaip viename, taip 
ir kitame atsitikime.

Gabrys ir Yčas reiškia 
lietuvių ištikimybės jausmus 
Rusijai ir talkininkams, o 
kun. J. Žilinskui, kaipo gud
riam dipliomatui, įsakyta 
tiesti tiltą tarpe lietuvių ir 
vokiečių (Mat, velniukas 
nesnaudžia ir kartais prū
sas gali laimėti!).

Kun. J. Žilinsko head
quarters randasi Berlyne, o 
jojo juriskonsultai gyve
na Šveicarijos Frybur- 
go dvasiškoj akademijoj — 
keli lietuviai kunigai. Ben
dromis klerikalų pastango
mis Berlyne bus išlėi.dinėja- 
mas laikraštis “Litauen”. 
Kad mūsų klerikalai mokės 
•usiuosti su Vokietijos bur-

~ali

na spręsti—nes juk tokia 
Viltis” ar toksai “Šaltinis” 
setų metais vaišino savo 
kaityto jus pavyzdžiais Vo- 
.ietijos katalikiško centru- 
lio veikimo. Vokietijos 

klerikalu 
armija—tai 
Vilniaus ir 
generolu.O c

Kauno juodųjų

KUR JŪS EINAT, PONU
LIAI?

Kuomet Amerikon atvy
ko Olšauskas ir Tumas, 
tautininkai juos rėmė. Rė
mė iš tikros širdies. Savo 
doleriais jie laistė tuomet 
dar menkutes klerikalizmo 
šaknis.

Kuomet Amerikon atva
žiavo M. Yčas—tautininkai 
rėmė netik jo misiją, bet 
kėlė į padanges tą klerika- 
lišką karjeristą. Savo de
šimtinėmis ir šimtinėmis 

lų partiją, nes stiprino tos 
partijos šulus.

Kuomet atvažiavo Gabrys, 
tautininkai jį rėmė ir ėjo į 
kunigų šaukiamus susirin
kimus, garbino Gabrį, auka
vo jam pinigų. Tautininkų 
laikraščiai “Vien. Liet.” ir 
“Lietuva” guldė'galvas už 
C.abrio nuopelnus.

Tau ti n i nkų gelbia mas 

raudonus skruostus.
Kuomet atvažiavo S. Šim

kus—tautininkai jį rėmė. Jų 
gelbėjimo fondas rengė jam 
prakalbas, jie ėjo į kunigų 
šaukiamus ir kontroliuoja
mus mitingus' ir aukavo, 
gausiai aukavo. O pinigai 
plaukė į bedugnę skrynią 
lietuviško klerikalizmo.

Klerikalų partijai, įgiju
siai raudonus skruostus, iš
sirėdė, jog ateina laikas ko- 
mandieruoti visais Ameri
kos lietuviais.

Bet štai atvažiavo Bulota 
ii Žemaitė. Tie žmonės ne
turi garbės prigulėti prie 
Olšausko, Yčo ir Tumo 
kompanijos.

Ir tautininkai tuoj per
maino frontą. Jie pradeda 
urgzti. Nuo lenciūgo palei
džia p. Sirvydą, savo vy
riausią sekretorių ir tas per 
tautininkų partijos organą 
“Lietuvą” paleidžia į A. Bu
lotą srovę užnuodintų gazų. 
Jam talkon stoja p. Karuža, 
kuris savo cirkuliaru saky
te prisako tautininkams lai
žyti grindis, kuriomis vaikš
čioja klerikalų draugijos po
nai. Remkit klerikalus, bet 
ne A. Bulota—tai motto 
Karužos straipsnio. O “At-

L. š. F. “socialistiškuma”.
Ei, jūs tautininkai, tauti

ninkai! Nenorime męs jums 
moralų sakyti. Bet pasižiū
rėkit patįs, kur jūs stovite!

DU IŠSTOJIMAI.
Viename iš N. Y. Call nu-

Socialistų Partiją apleidžia 
garsus rašytojas Jack Lon
don ir žymus praktiškas 
veikėjas Edw. Payne. Kitą 
gi dieną atėjo žinia, jog bu
vęs socialistas Schenectady 
majoras, Lunn, jau neturi 
vietos S. P-joj.

Įdomu žinoti, kokios prie- 
žastįs privedė prie tokių pa
sekmių.

Edw. Payne, savo laiške 
Glen Ellen lokalui, sako, jog 
jam netinka S. P. revoliuci- 
joniškumas. Jisai atmetė 
klesų kovą, (taip kaip ir mū
sų J. Šliupas) ir sako, kad 
klesų kova gimdo žemiau
sius instinktus. Jam netin
ka taip-pat, kad partija už
sistoja už tuos darbininkų 
vadovus, kuriuos nuteisia 

kapitalistiškas teismas. Eu- 
lopos kare jį taip-pat perti
krinusi, kad socialistai turi 
eiti išvien su visa tauta ir 
tik susilieję su “plačia žmo
nija” jie gali atsiekt socia-

Kaip matote, Edw. Payne 
protavimo būdas, kaip du la
šu vandens, panašus į mūsų 
buvusių socialistų protavi
mą. Jis nesupranta ir to, 
kad klesti kova nėra socializ
mo tikslas, bet tiktai įran
kis atsiekti tai tvarkai, kuo
met nebus klesti kovos. Jei
gu darbininkai nebūtų kle- 
siniai susipratę, tai tuomet 
nebūtų ir kovos už socializ
mą.

London

rios kai}) ugnis nuo van
dens skiriasi nuo Paynes 
nurodytų motyvų. Jack 
London sako,kad S. P. neuž
tenkamai revoliucijoniška. 
Jisai pats, gyvendamas Ho
nolulu vasarnamy, veik ne
turėdamas gyvų ryšių su 
darbo žmonėmis, amžinai 
be n d r a da r b ia u da m as ka p i - 
talistiškuose dienraščiuose 
ir gaudamas milžiniškus ho
norarus,—įsivaizdina sau 
darbininku revoliucionišku- 
mą romantizmo šviesoj.Jam 
norėtųsi, kad visi darbinin
kai būtų pasakų karžygiai, 
kokie tai viršžmogiai, kurie, 
sulyg fantazijos paliepimo, 
renetu barikadas ir lietu

Tai būtų labai gražu ypa
tingai dėl apysakoriaus Jac- 
ko Londono, nes tuomet jau 
jam nepristigtų temų 
striošnoms istorijoms rašy
ti, kuriomis taip gėrisi šil
kais pasipušusios moteris 
ir Fifth Avenue sportai.

Bet realiame gyvenime 
taip nėra. Darbininkų kle
sti kova ir tos kovos revoliu- 
cijoniškumas apsireiškia 
kasdieninės kovos formose, 
kovos už duonos kąsnį. Ta 
kova turi savo tylių karžy
gių, savo tylaus pasišventi
mo , kurio nemato efektu 
jieškanti Jackų Londono a- 
kis.

PRIE RINKIMŲ S. L. A. 
VIRŠININKŲ.

Nominacijos į S. L. A. vir
šininkus jau pasibaigė. 
Pirštu prikišamai ateis ir 
patįs rinkimai. Tautininkų 
partija, kai}) matyt, yra 
stipriai susiorganizavus. Ji 
turi oficialį listą savo kan
didatų ir varo agitaciją vie
šai ir slaptai. Jie nesidro
vi net šmeižti savo politiškų 
priešų, kad tik diskredita
vus jų vardą.

Panašiai dalykams sto
vint, “Laisvei” prisieina 
mainyti savo neutrališką po
ziciją. Ligišiol męs buvom 
neutrališki. Męs nekritika- 
vom senu viršininku ir ne- 
} iršom naujų. Męs groi- 
č’au kriti kavom pačią socia
listų pažiūrą į tautiškąjį Su
si vieny j imą.

Bet dabar, kada renkamo-

Taip ar taip kalbant, dau- 

\aus rinkimuose, tai męs pa
tariami balsuoti: 

rinkus. pamat ingai

ric yra pirmutinis ir viena
tinis Susivienyjimo biznis.

Į Susivienyjimo vice-pir- 
mininkus reikėtų išrinkti 
D-rę J. Baltrušaitienę. Į iž
dininkus—seną S. L. A. dar
bininką J. Neviacką, o į dak
tarus kvotėjus—F. Matulai-

Jie visi galės daug pasi
darbuoti S. L. A.

A. J. Karalius.

PROTO HYGIENA
KŪNO LIGOS SILPNINA 

PROTĄ.
Kiekviena liga apsireiš

kia tiktai dėlto, kad i kūną z l- 4.
pa tenka koki nors nuodai, 
kuriuos pagamina bakteri
jos, netikęs maisto gromu
liu vimas, netikės ištuštini- 7 4- 
mas, o kartais kūnas 
gauną kokius nors gatavus 
nuodus, pv. švinas, alkoho
lius, arsenikas ir t. t.

Kūnan patekę nuodai su
ardo normališkas kūno celių 
funkcijas, jų dalį visai už
muša. Tada pasirodo ligų 
symptomai. Kadangi įvai
rios rūšies nuodai pagamina 
kitokią suirutę, todėl yra to

Kita vertus, kiekvienos Ii- 
gos nuodai, nors, bent iš 
pradžių, atakuoja tiktai tū
las celes, gi galų-galc susi
duria su visu kūnu—ir su 
smegenų celėmis. Tai dėlto 
beveik kiekviena sunki liga 
•pagamina bent laikinius 
proto su į rimo ženklus. Vi
siems gerai žinomi klajoji
mai (halucinacijos) karšti
nėje reiškia laikini proto su
irimą.

jaunas, stiprus vyras įsipjo- 

paisymą apsireiškė papras
tai vadinamas “kraujo už- 
nuodinimas”. Nelainūnga- 

tyje; sirgo ilgai. Galop pa
gijo kūnas, bet protas paliko 
suardytas. Jaunas žmogus 
paliko tikru idiotu.

Minėtą apsireiškimą gali
ma sekančiai išaiškinti. Pa
tekę per žaizdą bakterijų 
nuodai užnuodijo smegenų 
celes, kurios nuo joms už
duoto .smūgio nepajiegė at
sitaisyti. Gi smegenų ce
lėms neatliekant savo už
duoties, negali būti sveiko

Jūs tankiai patėmijęte kad 
maži vaikai gana tankiai į 
konvulsijas įpuola: išrodan
tis sveiku vaikas parvirsta į 
lovą ir apmiršta.Tyrinėjimai 
parodė, kad didesnė dalis 
tokių apsireiškimų paeina 
nuo to, kad vaikai ką nors 
jiems netinkamo . u žvalgo. 
Netikęs maistas kūdikio vi
duriuose pagamina savo 
rūšies nuodus, kurie paten
ka į kraują ir pasiekia sme
genis. Jautrios kūdikio 
smegenų celės nepajiegia 
kovoti su jokiais nuodais, 
tampa laikinai nupajiegin- 
tos, ir ot konvulsijų priežas- 

dūriuose netikęs maistas 
daugiau nuodų pagamina, 
bet ačiū smegenų celių stip
rumui, konvulsijos neapsi- 
reiškia.

Kaslink alkoholiams gali
ma daug graudingų faktų 
pasakyti. Prieš mane guli 
raportai proto hygienes ko
misijos, kurie parodo, kad 
alkoholius daugybei žmonių 
protą sumaišė ir kad alko
holikų vaikai paprastai yra 

bes arba yra silpnapročiai.
Žinomoji liga sifilis be

protybės pagaminime lošia

Veik visi serganti abel- 
nuoju paralyžių (dementia 

turėję sifilisą. S i f i 1 i so bak
terijų nuodai atakuoja ner
vus, smegenų dangalus ar
ba ir pačią smegenų me
džiagą ir tokiu būdu paga
mina paralyžių ir proto į- 
iiimo ženklus.

Smagu pasakyti, kad tin
kamo gydytojaus rankose 
sifiliso gydymas šiandien y- 
ra gana 
dėl nuo 
turintis

pasekmingas, ir to- 
proto sumišimo ir 
sifilisą gali apsi-

saugoti, jei tik ne pervėlai 
pradės pagelbos jieškoti.

Galvos sužeidimas gali 
pagaminti proto suirimo 
ženklus. Šiame dalyke mo
derniška chirurgija kartais 
pavojų sumažina arba ir 
prašalina—jei įlaužtas kau
las spaudžia smegenis.

Nugaros bei galvos sme- 
genįs, kaip ir kiekviena kū
no dalis,nėra liuosi nuo viso
kios rūšies uždegimu, kurie 
miKinai protą silpnina, o 
kartais, jei celių sunaikini
mas yra didelis, beviltingai 
suardo.

Kartais smegenįse atsi
randa koki nors nauji augi
mai (tumorai-putmenįs),ku
rie spausdami intelekto 
centiTis, labai žymiai protą

Kraujo- cirkuliacijos su
ardymas suteikia blogas pa
sekmes kiekvienam organui. 
Kraujo perdidelis užplūdi
mas arba kraujo stoka pa
gamina blogas pasekmes 
kiekvienoj kūno daly, o jei 
smegenįse sujra kraujo cir
kuliacija-—tai visuomet ap
sireiškia koki protinio su
irimo ženklai. Kartais sme- 

ta ir tada pasidaro paraly
žius arba šiaip koks nors 
kūno kontroliavimo suirimo 

progos reikia paminėti, kad 

toj imas yra priežas 
taip vadinamo arterijų 

sis). Sukietėjusius arterijos 
visuomet greičiau plyšta.

Nuolatinis į kvėpavimas 
švino, aršeniko, medinio al- 
koholiaus arba kitu nuodu, 
aprat kūno nusilpninimo, 

dėlėse klinikose arba ligon- 
bučiuose galima pamatyti 
protiškai suįrusį žmogų, ku
ris ilgus metus yra dirbęs 
tokiose vietose, kur ’ neat

ras, medinis alkoholis, arse
nikas arba kitoki nuodai.

Iš viso kas čia yra pasa
kyta, aiškiai matosi, kad 
proto hygiena rišasi su kūno 
hygiena.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Aš skaitau ir džiaugiuosi, 
kai}) Jersey City draugijos 
parėmė darbininkų rašytoją 
B r. Vargšą. Socialistų kuo
poj surinkta $4.00, šv. Jono 
Krikštytojo dr-joj — $9.00; 
Algirdo draugijoj—$1.65, 
Birutės dr-joj—$8.00, Ukėsu 
K Ii u be $3.00.' 

socialistai neturi Įtekmes 
draugijose?

* *
Tūlio laikraščio korespon

dentas rašo iš New Yurko, 
jog ten pobažnytiniam skie
pe buvo rodomas krutan
čiuose paveiksluose Išgany
tojams gyvenimas. Žmones, 
sako korespondentas, susi
graudino ir įgijo daug pe
no savo širdžiai ir jaus
mams!

Palaiininti ubagai dvasio
jo, nes, i jų bus karalyste 
dangaus.

li ne

mešis bubniuoja.*
* *

netoju laikraščių Detroite 
ir gelžkelių traukiniuose?*

* *
Ansonijos Bukaveckas vis

gi bijo stoti į viešus deba
tus.

Visi jie mandrųs plūsties 
savo avinyčiose.

Čini-Viru.

Aborcijos
Po 28 savaičių laiko nuo'knibždančiose vietose 

užsivaisinimo jau gali gimti 
gyvas kūdikis ir prie didelės 
at ydos jis gali gyventi, to
dėl nesulaukimas pilno gi
mimo laiko nesivadina a- 
borcija, o priešlaikiniu gi
mimu. Išmetimas gi kildi
kio pries 28-tą savaitę, ka
da jis da negali gyventi, va
dinasi aborcija.

Šiame trumpame straips- 

ko apie aborcija, bet steng
siuos nurodyti, jog ji yra 
pavojinga, kad daugelis 
merginų ir ypač šeimyniškų 
žmonių jos netrokštų.

Aborcijų daktarai neapsi
imu daryti, išskyrus tuos, 
kurie neturi pacijentų arba 
nori pasipelnyti, nepaisant 
žmogaus sveikatos ir šalies 

skaudžiai baudžia už aborci- 
ių darymą. Gal sakysite, 
jog tokie įstatymai negeri? 
'Pečiaus ne vienas daktaras, 
žinantis, kokie pavojai yra 
surišti su aborcija, nenorės 
tvirtinti, jog panašus įstaty
mai yra blogi ir jog jokio 
draudimo neturi būt daryt

Aš ypatiškai esu priešin
gas didelėm šeimynom. Gim
dymų skaitlius turi būt ap- 
i u bežinotas. Įstatymai,
draudžianti i plačiai tyrinėti, 
lai ris apsisaugojimo būdas 
yra geriausis ir draudžianti 

lišku. Žmonės neturi turėti 
(‘augiau vaikų, negu jie no
li ir negu jie gali dorai ir 
sveikai išauklėti. Šitos nuo
monės prisilaiko didelė dak
tarų dalis. Apart visų kitų 
gerumų, kokius atneštų ži
nojimas, kaip apsisaugot 
r.uo užsivaisinimo, aborcijos 
niekur nebūtų daromos. Nu
sprendusius motinomis likti 
moters net visokiais būdais 
saugotus ir reikale gydytus, 
kad tik aborcija neįvyk
tų. Dabar įvyksta milionai 
negeistinų užsivaisinimų. 
Tūlos moters žudosi dėl tos 
priežasties; kitos skiriasi 
nuo vyrų; trečios nuodijasi 
viskuo, ką tik kas pašnabž
domis patarė; ketvirtos de
da visa savo turtą ir rizi
kuoja sveikata ir gyvastim, 
eidamos pas kokį užkampi- 

kad padarytų aborcija. Ka
dangi gabieji daktarai tuo- 
mi neužsiima, tad darbą at
lieka kokis mažai praktikos 
turįs arba diplomą nusipir-
kės 4

Pastaruosius šios tvar- 
“gerumas” verčia jieš- 
duonos kąsnio kokiu 4

Moteriai, kuriai daroma 
aborcija, gręsia užkrėtimas, 
kraujo užnuodyjimas, krau
jo nubėgimas, yščiaus (ute- 

me pasilikimas ir t. t. šitie 

mirties arba prie tokio su
gadinimo, kurio negalima 
bus atitaisyti, arba kurio a-

tojai yra nemažai girdėję a- 
pie daktarų, akušerkų ir ki
tokiu žmonių areštavima už 4 4 4, 

dinasi, už aborcijas, nes mo
teris mirus. Mirimai gana 
tankus, bet apsarginimai 
dar tankesni.

Aborcijos darytojas turė
tų būt gabus chirurgas, tu

jų nebuvimas) .galimas, ir 
turėtų išvalyti yščių taip, 
kad jame neužsiliktų netik 
vaisiaus dalių, bet ir jokių 
plėvių liekanų. Kadangi a- 
borcijoš yra draudžiamos, 
jos atliekamos bakterijomis 

atsakančio ligones prirengi- 
mo ir daktaro prietaisų ir 
švarumo. Da reikia stebė
tis, kad ne visos moters 
miršta, kurioms aborcija 
daroma.

vos, yščiuj veik v 
silieka pievutės ir 
kraujo tekėjimas 
protarpiais arba 
teka mėnesinių laik< 
si k rėti m as įvyksta ir r 
tekėjimas kankina :i'_... 
Tas pats darosi ir ysčiaus 
kakluko suplėšime, ką veik

Operacija da yra geriau
sis dalykas aborcijų dary
mui ir tai ji surišta su tiek 
pavojų, ką gi tad bekalbėti 
apie tokias aborcijas, ko
kias daro akušerijos arba 
pačius moterjs sau tik ys- 
čiaus atidarymu. Tuomet 
plovės užsiliks be jokios a- 
l.ejončs veik kiekviename 

d.mas gręsia kas minuta ir 
užsinuodyjimas gali įvykti. 
Jeigu moteris ir liks gyva 
po tokios aborcijos, ji svei
ka nesijaus.

Vaistais daromosios abor
cijos tiesiog yra pavojin
gos. Jie gali užmušti vai
sių. bet neišvaryti jo visai, 
arba išvaryti tik dalį, arba 
j.asilieka yščiuj didelė plė
vės dalis. Aš žinau, kad net 
rptiekose yra patentuotų 
vaistų, kurie negarsinami 
aburcijoms daryti,bet visada 
jas padaro, kada nėščia mo
teris priima jų. Tūlos mo- 
turįs ima tokius vaistus dėl 
kitų dalykų, o gauna aborci
ja. Čia jau be daktaro ne
turėtų apsieiti. Tuoj po 
vaistais padarytosios abor
cijos reikėtų pilnai išegza
minuoti yščių—jo sveikumą 
ir ar kas neužsiliko. Plėvės 
užsilikimas gali padaryti 
moterį nuolatiniu ligoniu. 
T aigi ką jau moteris neda
rytų, bet jie niekad neturi 
imti vaistų aborcijos pada
rymui, nes tuoj po jos arba 
laike jos vistiek turi būti 
pašauktas daktaras.

Aborcija yra prasižengi
mas netik prieš etiką, bet ir 
prieš sveikatą ir statymas 
moters į mirties pavojų, y- 
pač kad ji atliekama užkam- / 
piuose, todėl negerai daro , 
tie žmonės, kurie jieško bū- ' 
dų jos padarymui, ir tie, ku
rie apsiima daryt. Man ro
dos, kad norinčiosios susi
pažinti su apsisaugojimu 
nuo užvaisinimo gali rasti 
daktarą, kuris patars.

Aš čia nekalbėjau apie to
kius atsitikimus, kada abor
cija įvyksta prieš moters 
norą. Kada nors toliau apie 
tai pakalbėsiu. Bet ir to
kiuose atsitikimuose tuoj 
reikia kreiptis į atsakantį 
daktarą, kuris apžiūrėtų yš
čių ir padarytų jame reika
lingus pataisymus.

A. Montvidas, 
Med. stud.

Girdėjau, kad Patersono 
švagždžio klebonijoj yra 
headquarters, kur supran
tanti bažnyčios dvasių tau
tininkai priima katalikišką 
krikštą, kad patapti bažny
tinio kūno nariais.♦

Kuomet Žemaitė apva
žiuos visą Ameriką, ji taip 
prasilavins, jog bus viena iš 
geriausių kalbėtojų.*

* ♦
J. O. Sirvydas labiau ne

apkenčia savo partijos drau
gą A. Rimką, negu tokį Ke
mešį. B

čiru-Vlnu
fof . I A-’ •.

i
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gai \ moromis prisimena ta- 
kuon^ Marsaljezos punktas, 
"Vrm *et skaitai Nemirovič -

.cenko straipsnį Mask
vos “Russkoje Slovo” (cituo
ju iš Naujos Lietuviškos 
Ceitungos”).

“Vynas ir degtinė dabar 
uždrausti (Rusijoj). Gatve 
(prasti žmonės) dabar išsi- 

Jblaivė ir protą įgavo, bet ap
sižiūrėkite, kas dedasi ponų 
namuose tarpe tų žmonių, 
kurie dar pirm trumpo sa
kėsi esą žemės druska. Ta
me pačiame laike, kada pra
stieji žmonės remia ir stip
rina kovoj esančius karei
vius, taip vadinamieji “pra
kilnieji žmonės” sėdi sau 
girti karčiamose. Jie užmer-

miršti to, kurį ji myli, šian
dien gyvenu geresnėse ap
linkybėse ir vėl netik ją 
skaitysiu, bet ir platinsiu 
tarpe savo draugių, nes tai 
mūsų laikraštis, kurį priva
lo kiekviena mergina ar

ti”.
Linksma girdėti, kad at

siranda tokių merginų, bet 
tik gaila, kad jų yra labai 
mažai, ypač mūsų miestely. 
Tiesa, čia merginų skaitlius 
nemažas, bet kur jos ir ką 
jos veikia? Socialistų cho
re dalyvauja vos kelios, di
džiuma glūdi po klebono 
skvernu, o kitos sėdi rankas 
susidėjusios ir sako: “Męs 
niekur nenorime kištis“.

Klystate, sesytės”, taip 
manydamos. Laikas pa-

“Keleivis” rašo:
“Svarbiausiu žingsniu,ko

kį Partijos referendumas 
padarė, tai per referendu
mą išreikštas pageidavimas 
20,650 balsais prieš 4,495 
halsus, kad Amerikos Socia
listų Partija pakviestų kon- 
ferencijon “Soc. Lab. Par-

Į '

Persiskyrimo
priežastis.
(Vertė švenčioniškis)-.

Aš negaliu nei žiūrėti, kuomet

bu čia apie tuos, kurie greit Cicero, III.

čiai rabavoja ir savo milio- 
nuose pralobsta. O tie mi- 
lionai, kurie tai]) lengvai iš-

BAYONNeS LIETUVIU 
BALSAS.

mes ir naujus pavojus. Pa
klauskite žemčiūgininkų!
Jie dar niekados tokių ge-|<*’anis Bulotai, Bulotienei ii

kursai Vilniuje.
“Dziennik Poznanski” ra

šo, kad Vilniaus lenkai atsi
dėję steigia įvairias švieti
mo įstaigas. Jau esą įsteig
ti vyrų ir moterų augštieji 
kursai, amatų, prekybos, že
mės darbo, liaudies mokyto
jų ir kiti kursai. Esąs ati- * tijos“ atstovus dėlei apkal- 
da rytas Ad. Mickevičiaus 
vardo liaudies universitetas 
ir visa eilė švietimo ir mok
slo draugijų ir komitetų, 
dirbančių Vilniuje ir kitose 
Lietuvos vietose.

Koki laika karštai buvo 
tariamasi steigti Vilniuje 
tikras universitetas. Suskai
čius visus, kurie tiktų profe
soriais, pasirodę, kad jų la-

bėjimo reikalo suvienyti abi 
frakcijas vienon partijon, 
IŠ Amerikos Socialistų Par
tijos atstovais ton konfe- 
rencijon išrinkta: L. E.Kat- 
lerfield, G. H. Goebel, S. E. 
B.readsley, Thos. W. William 
ir Walter Lanfersieck.

Reikia pažymėti, kad iš 
S. L. Partijos pusės noras

mano 
. žmona prie manęs artinasi,- rodydama man 
savo šypšą. Aš negaliu daugiau į ją nei pa
žvelgti. Kada tai svajojau, kad jos bučkiai, 
jos glamonėjimosi iškels mane j padanges 
ir aš ten skrajosiu., Kada ji truputį nega
lavo, lengvai ja krėtė drugys, tuomet aš

sprando? O ne, tai manot 
jų meilės, taip sau persistato.

Jokis vabalėlis negali prie jų dasilytė- 
ti. Męs čionai vieni, jos ir aš, vieni švie
siam kalėjime, kurį aš dėl jų pabudavojau. 
Aš žiūriu į jas, pasineriu mintimis jose, gė
riuos ir gerbiu kiekvieną jų.

Kokios jos išdidžios, puikios, rausvos, 
—štai rausva spalva, kurios išvaizda pri
verčia mano lūpas drebėti, kad jas pabu
čiavus. O, kaip aš jas myliu! Jų puodukų 
kraštai užsirakę ir netoki rausvi, kaip vi-
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kamieji jau esą apsikrovę 
darbu įvairiose mokslo ir 
švietimo įstaigose. Dabar 
gi Vilniaus lenkams univer
sitetą atstoja neseniai i-

Mes, Bayonnės veikianty- Mokslo kursų įstatuose 
5is ' spiečius, apsvarstėm cs:> parašyta,kad kursai ski- 
kiausimą kasliuk surengimo IJ l!um “tiek subrendusioms 
prakalbu gerbiamiems sve- i bdvligentams, tiek1 bręstan- 

iriai jaunuomenei“ ir jų da-

karės laike.' Per naktį mi- ’ h’ ieš Velykas jokiu būdu sai* skaitomi umversitetuo- 
lionieriais pastojusiems lat- negalima surengti prakalbų;
rams nėra nei jokia kaina 
per brangi. Tūli, kurie dar,' 
vakar alkani tarnai buvo,' 
plaukia šiandien šampane.

Vienas Maskvos hoteiis 
pardavė naujo meto nakty
je už 25,000 rublių valgių ir 
visokių gėrynių. Hotelio di
rektoriai stebėte neatsiste
bi. Niekados nei ramybės 
laikuose, nėra tiek prager-

džiausią užuojautą gerbia
miems svečiams, atkeliavu-

itidaryti

daugybei žmonių. Atidaręs

kai]) tik mirė tos partijos 
organo redaktorius ir uo
liausias kovotojas prieš 
“oportuniškąją” Socialist 
Party. Jeigu tą norą taip
gi išreiškė ir Socialist Par- 
tv’jos taip didelė didžiuma, 
tai visgi yra viltis, kad tos 
socialistų suskaldytos spė
kos bus suvienytos, jei ne 
šiais, tai vėlesniais metais. 
Geistina, kad tatai įvyktų 
kuogreičiausiai ir visu drau
gi! pastangos turėtų būt ton 
linkmėm taipgi atkreiptos. 
S u s i v i e n y j i m a s p ad a i y tų 
milžinišką žingsnį pirmyn”.

pa ir užuodžiau pūnančio žmogaus kvaps
nį. Tas mane labai sujudino!

O, kūnas! Tai žavėjanti, gyva gaiša- 
liena, pūnanti mėsa, kuri vaikščioja, misti
ną, kalba, žiūri ii’ šypsosi, priima maistą,— 
tokia raudona, graži, patraukianti, apga-

Kodėl gėlės, tik vienos gėlės išduoda 
tokį maloni! kvepėjimą,—didelės, skaisčios

da mane tai]) sujudina, kad net širdis pra
deda tankiau plakti, o akys iš džiaugsmo 
užsilieja ašaromis. Jos neapsakomai dai
lios, jų brūkšneliai labai ploni ir tiesus, jų 
išvaizda labai. įvairi ir pritraukianti ir jos 
daug labiau žmogų vilioja prie savęs, negu 
burna atkištom ir sulenktom lūpom, apibar
stytom gyvenimo sėklomis, kuris kiekveną

slaptingos, viliojančios, saldžios lūpos. Ka
da jos prasiskečia, tuomet pamatai švelnius 
malonius, šventus organus tų mažų dieviš
kų sutvėrimėlių, kurie taip gardžiai kve
pia ir nekalba.

Kartais pas mane atsiranda jausmai 
ir traukte traukia prie vienos ir jie taip il
gai mane kankina, kaip būna ilgas jos am- 
žis: kelintas dienų, kelintas vakarų. Tuo
met jąi nuskina ir nuneša į atskirą stiklinį' 
kambarėlį, kuriame bėga vanduo, suteik
damas gyvastį tropiškom žolėm, atvežtom 
nuo salų ir Ramiojo vandenyno. Aš su ja 
pasilieku, apimtas nepaprastų jausmų, ma
no kūnas pradeda drebėti, kaip drugio kre
čiamas, aš pradedu kankintis, aš jaučiu, 
kad ji greitai mirs, matau, kaip pradeda 
vysti, kuomet aš ją laikau, uostau jos kvap
snį, sutrumpindamas ir taip trumpą amžį..

i

Pik gėlės ir tik vienos g visame pa-

Advokatas, pabaigęs skaityti šią iš

“Gerbiami teisėjai, mano išsivystę jau
smai neleidžia tolinus supažindinti jus su

“Teatrai ir koteliai užsi
daro 11 vai. nakties, Tuo-

tas Valstijas ir tinkini jiems 
laimingos keliones po plačią 
Ameriką ir tikimės, kad jie 
turės energijos pertikrinti 
tuos priešus, kurie nori už
kenkti mūsų šventam dar
bui.

Taipgi turime viltį trum
poj ateity pasimatyt su ger
biamais svečiais, kurie pasi-

sis Vilniaus universitetas, 
būdamas kultūros šaltiniu, 
nepartinė įstaiga, tiesusią 
draugingai ranką ir lietu
viams. Lekcijos prasidėju
sios sausio 4 d. Skaitomos 
esančios vyrų gimnazijose, 
kasdien nuo 6 lig 9 vai. va
karo.

Trakimas

Geda Patersoniečiams!

(leda pirmeiviškiems pa
tersoniečiams, kad nepasi
rūpino surengti tinkamas

Fondo svečiams.
Žmonių prakalbose buvo 

visai mažai, bet ir būti ne-

tą pačią dieną, kada įvyko
vatiškuose namuose, ant ku
rių niekas negali savo ran
kos uždėti.

“Visi tie uždraudimai y-
ŽYDIT

šiais eikliais: 1) filosofijos 
ir gumanitariniai mokslai, 
21 visuomenes ir teises mok
slai, 3) matematikos ir gam-

tersoniečiai turėjo net dvi 
savaites

davinūjimą pabranginę ii

Dančenko. 
užsakymai 
gaminimas 
naujų milionierių, 
geresnius laikus, no 
mo Lukulai.

n

o iNemirovic 
Intendantūrų 
animunici ios i viaim 

lopė (laueybę 
turi

n u k e n t ė i u s i e m s daugiau,
kai]) $586,000. Ta gausi pa
šalpa yra ne vien tik žy
minis 
siems

nuo karės nukentėju- 
bet lenkams, 1 "lėtu

ir kitiems. J 
Libutiun Komiteto

:< Ipimo 1
Šomitetu ir Žmonių

Štai “New York 
rašo iš Pinsko n 
(Minsko guh.) imie

I’o 
h į (! n

įpumne; imui 
{iriojo p.r'e
-tvmo: $32; '>,000

čiu aficieriu kazino, 
ir vyno ir puikios n

nigaikščiai ir “von’ai”.

v; ai?
•> L

sunkuma ant savo pečių neš 
ti.

įjos; $75,000 del Galicijos; 
j $30,000 dėl Palestinos;$2,500 
!del sušelpimo žydų rašėjii 

u tik di- j esančių Lenkijoje ir Lietu- 
e; $3,000 i mėnesi 1 z • z į, .

imties mėnesiu dėl '
s .y

yra u z 
ir $1,000

nonųverčia ta jungą !
Brook lyno Dėde.

del palestinicčiųi

m a tautu, bet skiiLaisvoji Sakykla.
Merginos balsas apie 

“Laisvę“.
Cicero, III.—Kiek teko p

tirti, tai mūsų miestely I KODĖL “LAISVE1 
“Laisvės“ skaitytojų randa-1 RAŠO ŽINIŲ Iš 
si nemažai, bet iš šito mies-Į LAUKO?
telio jokių žinučih veik vi
sai nesimato. Pasirodo, kad 
vietos lietuviai apsileido ir 
nemoka sunaudoti naudin-

vima, kam kiek reikalinga.€ Z » I

Tarp kita ko, esančios 
skaitomos šiokiomis temo
mis lokei jos: Mickevičius ir

nesansas italuose, Vilniaus 
miesto istorija, lietuvių li- 
{■•ratura. Be šių esančios 
skaitomos: nmno literatū
ros, logikos, matematikos, 
b; t k,t ori j o] tgi jos, c h e m i j o s

ruošiamasis lapsnis buvu- 
s*am universitetui atgaivin
ti

Po dešimtuką— 
daugiau?

4.

mi

)artijos išleis tam 
d uitis tūkstančių 
l'icms ponams ne-

unieta bent po de-

tai vely

laiko, kad i šaukšto 
prakalbas. Kad 

prakalbas rengti, 
jų visai nereikėjo

Įleidimo. Kuomet jėzuitų 
unigas, kuniginiu tantinin- 
u golbia.mas, varo savo al

< a u n
dau-

Jleto, męs tu r m žinią, jog 
jroita nedėldienį Patersono 
n kėši ]). Liutkauskas, tau-

Liutkauskas ; buvo !1 s kunigo, kad iš-
ni e k i mis

Dabar tegul kiekvienas 
arus pirmeivis įsideda sau

rūme kleboniją ir

leisdamas iš saves dieviška meile, savo ma
lonybes iš tai]) puikaus, nesugedusio kūno, 
kuris yra kopuikiausiai papuoštas ir išduo
da ko maloniausi aromatą; tas viskas pra-

Ištraukos praslinkus šešiems mėne
siams po apsivedimo.

gojų jas, kaipo haremo moteris.

šaldama, visas be]) r 
mus, visus ideališku

įvairią švelnu, pripildytą maloniu kvapsnių!

kurios ir JOS

Suteikia man pirmus savo bučki

į slaptą meil

me

papuos

ilsiom
imu alsavimu. Čia ti 
ėjusios i astuonias ei 
on i as eiles po

:.i tik mano

mane
savo

dešinei, atiduoda man

pamatau, mano širdis 
smarkiau plakti, akys
■ nrnrlnrln o'rni-

rėdomos prie ju prisiglausti. iš einu 
diu pasi- 

Aš turiu tris haremus, po stikline

Tankiausiai aš einu pas 
mano numylėtines. Jų kam!

n

tės prisipažinimais. Bet aš manau, kad ir 
to, ką aš jums esu perskaitęs, užtenka. Su
prantama. jį negalima priskaityti prie to
kių bepročių, kuriuos sodina į tam tikrus 
namus, jis priklauso prie kitos rūšies be-

“Aš manau, kad mano pacijente, atsi
dūrus tokiam padėjime, negali gyventi su 
vyru, kuris turi savotišką proto pamišimą, 
per tai ji pilną teisę turi reikalauti su juo

Moltatuli
Iš KNYGOS ‘MEILIŠKI LAIŠKAI”.

Tūlas keliauninkas, turėdamas labai 
daug aukso, sidabro ir kitokių brangeny
bių, ėjo per tyrlaukius. Bijodamas, kad 
aut jo neužpultų žmogžudžiai ir neatinitų

Įduotą sargyba, per tai žmogžudžiai ir ne
išdrįso užpulti, nes matė, kad negalės nu-

Tūli žmogžudžiai buvo pasikėsinę už
pulti, bet sutiko nepalaimą—tuojaus juos 

išžudė. Tuomet vienas 
savo draugų nepalaimą, 

buvo pa- 
vienas ir 
žmogaus

<111,

garsėjęs šventuoju, nes gyveno 
nebijojo savo bambai v laikyti

—Šventas žmogau, pasakyk man, ką aš 
turiu darvti. kad atėmus nuo to žmogaus 
auk a ir kitas brangonvbes?

—Labai lengvas būdas,—atsakė pūs- 
telninkas.—štai tau šventa virvė, kuria aš 
gavau-nuo viešpaties iš augHybių ir tu pa- 
sirūpink iš šios virvės padaryti kilpas ir 
įpainioti keliauninku su visa jo sargyba, 

jie įsipainios Į tas kilpas, tuomet 
prieš tave ant kelių ir tu tapsi jų

pačiu.

Pūstelninkas nesumelavo, žmogžudžiui 
■ko padaryti kilpas, įpainioti į jas ke
liuką ir visą jo sargybą ir tapti vieš

'os kilpos ir šiandien dar nėra supu- 
k jau mažiau keliauninkų į jas pra- 
įsipainioti.

J

l
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si tam tikros kliūtys? Be- 
abejo, kad yra ir kliūčių, 
kurios užkenkia parašymui 
įvairių žinelių. Štai jums 
tūlos merginos, M. D., bal
sas:

“Trįs metai atgal skaičiau 
“Laisvę“ ir ji man labai pa
tiko. Bet gyvendama pas 
fanatikus turėjau su ja per
siskirti. Nors aš su “Lais
ve” perskyriau, bet mano 
mintįs visuomet su ja gy
veno ir gyvena; aš jos ne
galiu užmiršti taip, kaip y-

jau man nusibodo 
karės lauko žinių. 
“Laisvėj” būdavo 
soma, o dabar vis

po dešimtuką!
J. Praleikienė iš Martins- 

ferry, Ohio, daro 
Ji aukauja 
row Lincu

Kokia geda tam tautinin- 
ii,kokia geda visai tai par-

Pirmeiviški Patersono
žmones turi dabar pamislyt, uos, josi užmuša jausmus

Suvienytose v se viso baltųjų gy- 
>7. Jie išdalinti se

Hamilton ivo klaida.

ai!) tie nuodai 
it ima liejasi ii

kas iš Montreal, Canada 
siunčia 20c. Antanas ir O- 
na Sagaičiai iš Amsterdam,

laukti iš 
Pirmiau 

daug ra- 
ai mažai. 

Kame dalykas? Jūsų kai
mynas “Keleivis” ir dabar 
lašo gana daug žinių.

“L.“ Skaitytojas.

Nuo redakcijos.—Privalo
me rūpintis ne vien tuo, kas 
dedasi Europos karės lau
kuose. Pagaliaus, reikia 
pasakyti, kad karės žinios 
diena dienon atsikartoda- 
mos darosi nuobodžios.

Męs turime teikti savo 
skaitytojams žinių ir iš A- 
merikos gyvenimo.

iš Farrell, Pa., 10c.,

field, Conn., prisiuntė net

Tai pradžiai jau turim 
Socialistų Partijos fondui 
$2.25.

Kas daugiau! Imkit kon- 
vertą ir dėkit dešimtuką,jei 
norit — stampom.

Dešimtukas—mažas 
gas.

pini-

ant maldaknygių 
aukaus surinktos 
i na maldaknygių

NAUJI RAŠTAI.
Lietuviu Moterų Darbinin

kių Draugijos uždaviniai ir 
įstatymai. V. Kapsuko pra
kalba Bellshellėj, 1915 m., 
rugsėjo 19 d. Išleista Bri-

Darbininkių Draugijos Nl. 
“Rankpelnio” spauda, 76 
Main St., Bellshill, Scotland. 
Kaina 3 penai arba 6 centai.

oi, neišaiškinami tvarinėliai, tos fėjos, duk
teris šventos šalies, nenučiuopiamo oro ir 
karštos šviesos tvariniai. Jos turi akis ir 
sparnus, jos vartoja toki toną, kurio nei 
vienas dailininkas negali išreikšti; jos turi 
užžavėjančią graciją, dailiausias kūno for
mas, apie kurias męs ir svajojam. Jų kū
nas išlenktas, išduodantis maloniausi kvap
snį, permatomas, prieinamas dėl meilės ir 
daugiau {nutraukiantis, negu dailiausios 
moteries kūnas. Jų neapsakomam dailume 
pasineri, apsvaigsti ir pradedi jaustis, jog 
esi tokiam rojuj, apie kurį pirmiau svajo
jai. Jos, pakilusios nuo žemės, plasta, tar
tum norėdamos pasikelti į augštį ir lėkti.

Anglu—21.750,000; vokiečių, priskai- 
ta.nt olandus—21,600,00; airių—15,250,000; 
skandinavų (švedų, norvegų ir danų) — 

1 000,000: francūzų (daugiausiai iš Kana
dos)—3,000,000; italų—2,500,00; ispanų — 
2.000.000; Ausi rijos slavu—2,000,000; Rusi
jos slavu ir finų—1.000.000; lenkų—1,000,-* 
600; madjarų—1,000,000; nuo Balkanų pus- 
salio—250,000: įvairių mažesnių tautų —

/

N egrų 
chin iečių—

žmonių, Suvienytose

—9,827,763; indijonų—265,683;
71,531 ir japoniečių—72,157.

Viso labo Suvienytose valstijose randasi 
91,968,791 gyve n toj a s.
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inercijos institutą (prekybos mokyklą). 
Mokslas baigiamas per dvejus metus. Lek
cijos skaitomos vakarais;
kai, kitos lenkiškai. X

kaikurios vokiš-
■4
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B MANO KLAIDŽIOJIMŲ
siekdamas augščiausią kalvos vietą kaip 
sykis čia, kur aš stoviu; tokioj vietoj pre-

Vertė J. Stropus.

Aš tankiai mąstau apie mano valkatos 
gyveninio dienas ir tiesiog stebiuosi iš grei
to mainymosi paveikslų, kurie mano atmin
tyje iškila, vistiek, kokią valandą aš nepa
imčiau, kaipo atsiminimų pradžią: kiekvie
na ta klaidžiojimo dienų yra rekordu sku
biai—skubiai viens kitą pakeičiančių vaiz
dų. Taip, paveikslan, kuomet aš prisime
nu vieną saulėtą vasaros rytą Harrisbur- 
g’e, Pennsylvanijoj, man momentališkai at
eina į galvą laiminga tos dienos pradžia— 
pakvietimas užeiti ir pavalgyti, kuriuo ma
ne sutiko dvi senmergi, ii’ net ne virtuvėj, 
o valgomame kambary, prie vieno su šei
mininkėmis stalo. Męs valgėme kiaušinius,

ijė mano pažintis su skystais kiaušiniais ir 
dar stikleliuose! Reikia prisipažint, išpra- 
džių man buvo biskį nejauku; bet aš bu- 

'vau alkana; 
drąsiųjų, i
su kiaušiniais taip guviai,kad mano mergos 
net išsižiojo iš džiaugsmo.

Tiedvi džiovingo sudėjimo mergi nie
kuomet nei viena akimi nematė apjakinan- 
čiai skaistaus pa 
sireiškimo, jiedvi 
bo “vienoj ir toj pačioj 
nešiau į jų d vie ji 
srovę šviežio s vi 
Negana to—aš d. 
ti minkštais dcln 
trintą nuo paži: 
mais delną. Aš 
r.o koketiškumo, bet kad imrodyti jom
dviem, jog turiu teisę priimti nuo jųdviejų 
išmalda. <■

neesu iš ne

vi-'a
bli lyg vai Kati]

2vo gvvenimą dii 
nakvynėj” 

turą sausa gA
■i šalių ii

n ima 
žmonai oro. 
n apčiupine- 

Kietoj tįsią, p la
vomis ir kuo

dvi geraširdi, minkšti pani—lygiai tokio
mis, kokiomis mačiau, sėdėdamas už jų
dviejų stalo dvylika metų atgal, svarstyda
mas su jomdviem apie keliones, atstumda
mas jųdviejų patarmes, kaip tikras nieko 
nepaisantis cigonijos sūnus, ir gązdindamas 
jiedvi pasakojimais nevien apie savo atsi
tikimus, bet ir apie mano bendrus atsižy- 
mėjimus, apie kuriuos man teko širdinguo
se pasikalbėjimuose girdėti. Aš, supranta
ma, visus tuos svetimus atsižy mojimus pa- 
glemždavau savo naudai; ir jei tiedvi sen- 
mergi nebūtų buvusi taip užsitikinti ir ne

* chronologiškame painėse 
gi tame tokio blogo?
mainas. Už jųdviejų ne 
bę kavos puodo’ m ir ki: 
čių aš atlyginau jon-dvk 
suteikiau 
linksminin 
stalo bu ve 
tikimu, o 
begalo didi

Atšisv 
j gatvę, aš 
lėtojo voli 
atsiguliau »

u i

uskaiti
išinių,
i šauti

o teisingas 
mią daugy- 
ir pyragai- 
riopai. Aš

IOVOJ G 
ir ūmi 

ve n i mu

U C

•n!.t

i S VCf

galvą nu- 
nuspren- 
p jis no

vagi; ma

nes par 
tilto per 
linio jos krašto 
einačios tonai i 
da aš gulėjau paiko, man atėjo į
važiuoti į Baltimore; ir ; 
džiau važiuoti ten tuo k 
būtų vadinamas. Diena b 
pat tilto aš pamačiau k<
čių jaunų žmoni!]. Aš aLimiil sny nusiren
giau ir pasekiau jų pavyzdį. Vanduo pasi
rodė kopuikiausias, b,et kuomet aš išlipau 
iš jo ir apsirengiau, tai patėmijau, jog ma
re apiplėšė. Kažkas buvo grabaliojęs ma
no drabužiuose. Palieku jums patiems 
spręsti—ar tapti apiplėštu ne yra jau pats 
savim nepaprastu atsitikimu? Aš žinojau 
žmonių, kuriems atsitiko tapti plėšiko au
ka—tai jie paskui v’r-ą liko J gyvenimą a- 
pie tai minėdavo.
kuomi pasinaudojo
ir centais, pakeliu tabako ir popierių ciga- 
retams vynioti; bet tai buvo visas mano 
turtas—visai ne taip, kaip kitiems, ku
riems daugumoj atsitikimų šis tas visgi pa
lieka namuose; aš gi jų neturėjau. Besi
maudanti jaunikaičiai išrodė gana žiauriais 
žmonėmis. Aš akimirksny supratau padė
jimą ir nebuvau ant tiek kvailas, kad kelti 
triukšmą. Aš paprasčiausiu būdu papra
šiau pas juos tabakėlio—ir galiu prisiekti: 
popierius, iš kurio aš susukau cigaretą, bu- 

- vo iš to pakelio, kuris pirmiaus gulėjo ma
no paties kišeniuje.

Paskui aš persikrausčiau per tiltą ant 
vakarinio upės krašto. Čia ėjo relių ke
lias, kuriuomi aš maniau pasinaudoti. Sto
ties nesimatė nei dešinėj, nei kairėj. Vie- 

t nok, ir uždavinys—užšokti ant prekinio 
jgtaaukinio tolumoj nuo stoties! Aš patė- 

jog gelžkelis čia tęsiasi augštyn, pa-

kiniam traukimui nelabai galima įsisma
ginti Bet ant kiek “nelabai?” Kitoj kelio 
pusėj niūksojo augštas pylimas. Ant jo 
viršūnes krašto aš patėmijau pakilusią iš 
žolės žmogaus galvą. Gal būt jos savinin-

važiuoja, o taipgi, kuomet tikrai važiuos se
kantis jų į rytus. Aš šūktelėjau jam tuos 
klausimus, ir jis davė man ženklą prisiar
tinti.

Aš paklausiau. Užsirioglinęs ant pyli
mo viišūnes, aš pamačiau, jog žolėje guli 
dar ketvertas kitų žmonių. Aš tuojaus pa
žinau, kas tai per žmonės. Tai buvo ame-

užpakaly stovėjo keliūtas didelių audeklu 
apdengt1! vežimų. Aplink vežimus knibž-

GIRTUOKLIAI TeVAI IR 
JŲ KŪDIKIAI.

Daktarė Ona Ingerman 
rusų laikrašty “Novy Mir” 
štai ką rašo apie girtuoklių 
kūdikius:

“Girtuokliu tėvu kūdikiaiv- C

nok, nedrįso artintis prie vyrų kuopos. Ko-

ių triūrėsi prie indų. Aš patėmijau dar 
vieną, kimi viena sau sėdėjo ant vieno ve
žimų laipto, nuleidusi galvą, žemyn, atsirė
musi keliais į palūpį ir apkabinusi juos a- 
biom rankom. Jinai išžiūrėjo kokia tai ne
laiminga, tarsi, niekas pasaulyje jos nein
teresavo. fame aš, betgi, apsirikau: vė- 

a (keiktas, kil
iu ti. Ant jos 
:s kentėjimų

lis,,bet jie greičiausiai už- 
krečia įvairiomis ligomis.

rius Ostrou movai 
(‘amas apie savo 
sergančius kepea

ligoniu

muš p rage

liaus

buvo

“Tankiai

veido
taure jau prisipildė negana to--ant to vei-

tė -i tragiška išraiška visiško nega-
imlmkimus prie 
Net ir vidutinis!
vartojimas

įeinu e jo u?
veidai s:m 
aš ii* lame

II.
Aš atsiguliau ant pylimo krašto" Į žolę

ir užvedžiau su vyrais Kamą. Męs Buvome 
šiek tiek giminės. Aš buvau amerikoniška'; 
valkata, jie—amerikoniški čigonai. Aš ga
lėjau kalbėti jų žargonu, lygiai kaip ir jie

zuj’goną. Jų govedoje dabar trūko dviejų 
žmonių, kuriuodu “maršavo” už upes Har- 
risburge. “Maršavimas”—tai užsiėmimas 
gatvinio štukoriaus amatu.

1 ledu užsiimdinėjo .dar lietsargių tai
symu; bet ką ištikrųjų tas taisymas šlepe; 
man nepasakė, o klausinėti būtų buvę di- 
(i ž i a u s i u nemandagumu.

Diena buvo neapsakomai Įiuiki. Vėjo 
nebuvo. Alę?; ramiai šildemčsi saulėteky įc. 
Iš visi] pusių sklydo visokių rūšių vabalėlių 
birzgėjimas; oras buvo pri(;otintas žemes 

tepalais. Męs ta i Į) išlepome, 
ik plepėti, ir ūmai visą tą 
ė dingo—ir dingo ačiū žmoi ir ramvl

ir m a

gili
Dv

i io p ‘i

aštuonių-dovymų

(iviejų
s/eisKe Barnio; pirmu j 
buvo bėgti. Jis susui

• i 11 v i i i 1 įvEmn-’

n. am-
a u sius

■(.gmimie 
jyu kūiel

kenkia jų vystymuisi.

luos, kurie amžinai pasken
do alkoholyje! Alkoholikai 
perduoda savo gcntkarte: 
nervų suirimą tokį pat,kaip

: ir motoru lytiškos geležįs la- pnušk; kad neįveiksi, tai ma- tokių, kurie gailėjosi manęs

koholiku kūdikiai tnnkia'. 
miršta nuo konvulsijų (gįslų 
tampymo), negu proto ligii ■ 
turinčių. • Francijoj iš 476: 
kūdikių, kuriui tėvai buvo i
alkoholikai, 96 kūdikai ser-lmyno

veikmes.
“Moteris girtuokle

nuo alkoholio ne pasišauk!”
Vos kelios savaitės pra

slinko, ir jau męs pajutomper 
duoda kūdikiui alkoholį ne'kietą močiakclės ranką. Juo 
vien su sėkla, bet ir su krau-i tolyn, tuo labyn pradėjo ji 
jm Nebėreikalo profeso-'mus už plauki] kratyt ar 
rius Kovalevskis išsireiškė,' tnip kokiu pagaliu galvą ar 
kad vyro alkoholiko yra tik kur papuolė daužyt. Toliau 
sekios girtiįs, o moters alko- i ' ' ’ '
holikč

“Kūdikiajm labai kenkia, 'j

ir patarė man atsiimt nuo y 
brolio pinigus ir kitur eiti/ 
Pastebėjęs tai, brolis pradė
jo taip prižiūrėt, kad aš nie
kui’ be jo’ žinios negalėčiau

i'radėjo mokint, kad vogt 
nuo tėvelio—tai ne grickas: 

igu jis neduoda pinigų ap-

manęs. Siųsdavo mane į 
sankrovą ir pats sekdavo 
pa-kui, kad su kuo nesusi- 
< Jčiau. Juo tolyn, juo ar

■vaši alkonolikas, bet 
ykiji labiau užken
ki Motina alkoholikė, 
riejimai parodė 

organizm: tari i Iii

u z Ere
r iaus, jeigu Ji a si za 

kokiomi; • mipi rl 
s jau: aiš-1; ydavi 
mrhu' mo- d, vo.

aryli. J i i tai p primoki- 
>radėjo gabent iš kle- 
ovus. Mano už pagcl- 
k'; ėmė, kad padėčiau 
št mis koki mekleri. Už 

ivo man ką nors 
o kartais tail) ta

i/uai uzsiOiiKV!: i 
limo svaigilti ančių > <.' i l

mms jo/, vyras 
uisias girtuoklių

feso r i u. >

gėry m

'..•uitą prie išsigimimo.
“Daktaras Solivana

girtuok

;u nll.l 
imm-

mažai
Kar-

ne 
item e.

tais re:Keliavo gana 
kelias nešti vos pak 
j;.vii maišą. Pasilsėt 
ma buvo, nes nebuvo kam 
padėt užsikelt. Pagrįžus

mušt, ir aš išėjau apdriskus 
pas svetimus.

Tam miestely fabrikų nė
ra. Tarnaites vietos be an- 
rlą kalbos negalėjau gauti. 
'.Jj to pnčjo, kad pas vie* 
ną žmogų būdavau kelias 
dienas, paskui pas kitą, tre
čią... Antgalo, sudėjo žmo- 
oū man kelionei ir nuvažia
vau į Dundee. Ten gavau 
darbo ir įmaus išgyvenau. 
\ ėl sugrįžau į senąjį savo 
miestelį su gerais savo prie- 
teliais pasimatyti ir tikėjau
si, gal nuo brolio kiek pini
gų išgausiu. Paprašiau, o 
jis man sako: “Jei aš maty
čiau tave alkaną ir basą, 
nieko neduočiau”. O kada 
paaiškinau, kad jis man

0 močiakclė, pinigų pasi- 
daugelis miršta nesu- (birius, balius keldavo su sa- 

\o kavalieriais. Męs nakti
mis turėdavom valgių pa-1 
raminti, o jie sau baliavoi’a.

> likusioji serga puolamąja

rofesorius Dilimas už-

maitinau ii’ rėdžiau už tuos 
pinigus,—bet kai tekėsi už 
vyro, tai atiduosiu”.

Jau aš jaunikį turėjau— 
kreipiuosi i ji—neduoda. Iš

“Šveicarijos* profesorių ■ 
Damme tyrinėjo 20 šeimynų 
istoriją—10 sveikų tėvų, ir 
10 alkoholikų. Iš 62 kūdikių

mimo.

ir' ik ;

nudej’into vei- 
ir pro- 

s ir prityrimas 
i iim jam, jog grįžimas—mažesnis blo

gumas, negu bėgimas; bot ir tas mažesnis

Anl jo 1
kini matėsi kova tarp baimi

sparnuoti baime jo kojas, nepaisant visų!
• t • M • •
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mirė po

:UO

kurk . motina, Adele ‘

nų v o gi 
šiauš.
užsiėmė
■umtkarto sir

v o

i •>
v o

i. m ‘.a.! 11 ų ic v s] .win 11; 
Massachusetts v 
išėjimai parodė, “!

<<T Eeimsmingiausiai 
alkolmHs užsivei-

mvvaigę alkoholiu, turi ly 
tiškus susinešimus ir tuc 
met liūną užriveisimas, tri

žimo ir paėmė dtdeliausį rimbą. • Paskui Jis į c; j()j tokius kūdikius 5 
išėjo į atviro ploto vidurį ir ten sustojo no-B,.t “nedėldioniu vaikai”, 
krutedamas. Jis nepratarė nei žodžio ir1 
nepadarė nei vieno judėjimo. Jis stovėjo 
ir laukė. Tai buvo gyvas įstatymas, visa
galintis ir begailcstingas. Ir aš žinojau, ir 
visi žinojo, kaip ir abu vaiku žinojo, ko jis 
laukia.

Vaikas, kuris, neatsilaikė prieš bėgimo 
vilionę, pradėjo i-lengvo grįžti. Ant jo 
veido matėsi pasiryžimas priimti bausmę. 
Bausmę, tūmykit, pe už pirmutinį prasi-

giasi ir mūsų krikščioniška draugija. Męs 
baudžiamų mūsų prasikaltėlius, o kuomet 

i jie pabėga nuo bausmės, męs juos gaudome 
ir padidiname bausmę.

Vaikas ėjo tiesiog prie vado ir sustojo 
kaip sykis rimbo ilgumo atstume. Rimbas 
sušvlipė ore ir aš nusistebėjau smūgio jie- 

’ ga. Mažytė, ploną kojytė buvo taip maža, 
taip lona! Oda ant jos buvo balta; nuo 

ruo-
rau-

rimbo smūgio ant jos iššoko storas 
žas, kurį vietomis margino nedidelės 

(Toliaus bus).

alkoholikė. Ji ple ūkį kalbasi 
vidury 18 am- t 
la profesorius1 c 
•mėti, tai jau. į

girdi, n
Vieną kai 

jiems apie kolionijii 
dbant, suriko tėvas 
ms sienos: “Kaip

i.

T > 1

iicna

! till-
i 1

) Į
ill L

ui/ias

rau
Mui

apsisaugoti
li s amo m •< į ■ o 
usinešimn,ku 
jima jkauš \

įminimus, kūd pavėdžiu 
ka'ip iširę lietuvių šoimym

’socialistus ir bedievius nei 
įeirdėt nenori. Norėjome a-

ai džiaus ši 
raštuose”

nes

\aziuoti. Nuvažiavome, o 
jis, vietoj pinigus atiduot, 

■ tik skundžia mane, kokia aš.
i Vienas meta , kitas ataudžia 
ir vis vienas kitą perkerta: 

aš j “gana jau, nepasakok! Da 
tai'gali nesutikimai poroj iškil
am t.-...” Ir vėl vienas po kito 
ve-’ iio mkein. kad vvras ansižiū-

namų išvarė, ir męs uz po
lus myliii mm Imtą nuėjmne.

i aš t no
kus ru

mano mocį

imt

ipiis prisižadėjo 
atiduot, bet pe- 
o nieko nedavė.

n nėra. Nutarėm į tei- 
doet. Mūsų advokatas 

d ė, kad či:i ir liūdinin- 
■ :į neięikalinga: jei pir
ktinę ; atiduoti; tai teis* 
nesigį'-iąs. Bet teisme
k-ita pasirodė: abudu 

liku, brolis ir mar
ža užsigynė, kad 
pinigus paėmę, 

nebūtų pirkinių, 
omeluodama su- 
i: akojo, advoka- 
t, kokius pinigus

Teismas nuteisė, 
i atiduotu, bet ir po 
ml aš jų negavau, 
va ir besirūpinusiu

irti I

> klau-iam

į n odei d i on į, kuomet
vai buvo geroki)i įkau

“Vicnnoj ■profesorius Bo-, hint šitais atsiminimais. Ari- D.dmr, i 
tia šituose atsiminimuose minga, 
aiškiai matomo ateivės mer-unaim d
gėlės likimą. Daug pana- lias diena 
siu atsitikimu būna. mane begaliniu darbu;

fe 4 | l )

diotu esą užsiveisę tuom lai
ku, kuomet ten buvo skina
mos vynvuogės. Mat, tuom 
laiku Šveicarijoj būna di
džiausios girtuoklystes or
gijos. Tą patį sako žymus 
lyčių žinovas A. Forclis.
Ligonbuty Bisetre buvo 314 štai, vos ai 
idiotų ir visi jie girtuoklių turint, numirė mūsų myli-;į 
tėvų kūdikiai.

“Daktaras Lefliclias paty
rė, kad iš 97 kūdikių, užsi- 
veisusių tame momente,kuo
met jų tėvai buvo įkaušę,tik 
14 gimė normališkų.

“Alkoholis persisunkia į 
lytiškas geležis ir prieina
prie sėklos. Kaip vyrų,taip

mil.XI of the OWNERSHIP, 
n :-inent. Circulation, etc.

!»y the act of Congress 
of August 24, 1912,

< ' puirishctl semi-weekly 
ho Mi ng St., Brooklyn, N. Y., 

pril, umi.
i . t Lithuanian Cooperative 

hi ng Sociriv (Inc.), 183 Roeb- 
Y.
<a, 183 Roeb-

1 ,co 1'ruseika, 
! 1S3 Roebling St., Brooklyn, N. Y, 
į I'.tisiin Manager Joseph Undzius, 
j 183 Roebbng St., Brooklyn, N. Y. 
į That the owners arc: Joseph Ne- 
i vim kas, 152 So. 9th St., Brooklyn, N.

> Jo-eph Walutkewicz, 368 Rondey 
St.. Brooklyn, N. Y.; Joseph Undzius, 
S78 1 biggs Ave., Brooklyn, N. Y.; 
Joseph Mockus, 1840 So. Halsted St., 

'Chicago, III., John Naudžius, 152 So.
9th St.. Brooklyn. N. Y.; Lgo Prusei- 

152 So. 9th St., Brooklyn, N. Yr} 
' Paukštys. 188 So. 2nd St., Brook- 

.; Vaclovas Zaperiackas, 188 
o. 2nd St., Brooklyn, N. Y., Joseph 

Shukys. 154 Grand Št., B’klyn, N. Y.; 
Pius Macys, 200 Grand St., B'klyp, 

kiu svaru, kuriuos iš Lietu- i n. y.
• I r 1 % 4 4 1 ' ZX I F U % . X % « 1X . 1 1 1 - 5 M.

vos atsivežiau ir i 
pasidėjau. Ir kitiems žmo
nėms pasakojo, kokia aš ne
tikus, nedora. Tie toliau 
leido paskalas, tyčiojosi, 
pirštais badė; bet buvo ir

l-.in.js žodeli;
tėvo žodžio

ainio
e

Bet ne ilgam buvo 
igsmas: vos ke- 
išbuvus, apkrovė

Brooklyn N. Y. 
Mnnajrinjx Editor

Atsimenu, kaip jauna bū
dama, dideliam name pas 
motinėlelę linksmai augau,

pusbroliui
lip mane

'su marčia nei už mergą ma-
štuonis metus man uęs pradėjo nelaikyti. Ne- ’x 

galėjau įtikt nei darbu, ncihyn, n. y.
nia motinėlė. Tėvelis, da ne‘žodžiu. Jokių drapanų manima Biouneie. icvcus, ua ne zooziu. jokiu aiupunų huih 
senas būdamas, likęs su ma-lnetaisė ir nedavė nei tų pen-
žais vaikais, vedė giminai
tę. Man ji puseserė buvo. 
Tėvelis prisakė mums vi
siems naujos mamos klausy
ti, o “mamai” prisakė: “Mo
kink juos! Dabar tavo va
lia. O jeigu neklausys, tai

i ' ' •
■

nna In-nli I That the known bondholders, mort- 
pas m 01} , gagees, and other security holders

owning or holding 1 per cent or more 
of total amount of bonds, mortgagee, 
or other securities are:—None.

Sworn to and subscribed before mo 
this 24th day of March, 1916.

A. G. Buckingham, 
(My oomiasion expire* March, 1917).

tfįf . v >. . ,.f
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WAUKEGAN, ILL. 
Neprisipažįsta prie savo 

žodžiu.

|rio vertės knygų.” Na, ar 
i čia prakalba? Jeigu p. 
i Vaitkus šiuos mano žodžius 

Lietuvių priežodis sako: i\^^įna Pakalba ir dar sako, 
“Ginkis ir nebus bėdos”. Pa- j 
našiai elgiasi ir p. J. M. Lan
kelis. Jis “Laisves” 1. — . 
griežtai užsigina, būk nie-! 
ko nesakęs prieš socialistus,; 
'nors savo kalboj aiškiai pa- j 
sakė: “Kunigai iv sociali1’ •

kalus. Joint Board nutarfi kai Attiksią išpažlntj, tuo-tapo suorganizuota vaikų' 
apvaikščioti pirmą gegužės ■ niet paskelbsiąs, katrie ka- draugijėlė, kurios tikslas la- 
gana iškilmingai, bet ar tas talikai pavirto į bedievius, yintis lietuvių^ kalbos, J*aŠ- 
apvaikščiojimas bus rengia
mas bendrai su 1 
Barty, ar atskirai, tai dar 
galutinai nėra nutarta.

“L.” Reporteris.

T1# uvj

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per itiūhu banką galite pagelbsti gavo giminėm* b«l pa 

iletamlama užimtOB® vi^toae vokiečiaiu. Mę* turime

SUTAPTI SU VOKIETIJOS KANKA

Perline, todčl .ęalirno rerehjstl pinigu# | tat ▼!*(** ant »«rom 
gtčiau 800 markių (apie 526 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDMOS PKIII 
UOKA. TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

’ Norėdami (jauti daugiau irfnrenp.rlĮę krelplrita* ypatu
mai ar raAykita lataką pa*

. Man rodos, kad kunigėlis to, žaislų ir dainų. Išsyk 
Socialist mažai ką pelnys, paskelbda-' susirašė suvirs 20 berniukų 

■ ’ 1 -Imas buvusius katalikus, o ir mergaičių. Mokytojais 
yra J. M. Buchinskas ir J. 
rf. Jankauskas. * 

* *
Kovo 26 d. L. S. S. 

rinkime skaitė savo pareng
ta paskaitą P. Machukas

mas buvusius katalikus, 
dabar esančius bedievius.

LAWRENCE, MASS. 
Parlipi jonų streikas ęina 

prie pabaigos.
. Vietos lietuvių parapijos

kuopa neskaitlinga nariais, |streikas jau baigiasi. Para-.“Ar turi už ką kariauti dar-
................................ ' j pijonai nieko nelaimėjo.Mat, bininkas?” Skaitytojas nu- 

priešingas užrašine.jiriiui so- i kini ir stengiasi kiekvieną užstojus gavėniai
..... 'cia’istišku laikraščių, tai, be proga išnaudoti del visuo- i daugiau . j ’ _
D-i-1 abejones, nebūtų taip nupei-; menes labo. Nuo pat rudens j strejkieriai negalėjo jssdai- d'1

i kęs'mano pranešimo, O da- ■ kuopa, sykiu su Dukterų iri J-.vti. lik reikia pažymėtų i df 
A ,, bar, kada aš publikai pra- Į Sūnų draugyste, rengė dis- kad streikieriai nenupuole ,1<; 

ir rišo įvairius klau- d,vašioj.

GREAT NECK, L.I.N.Y.
Pastaruou laiku vietos 

lietuviai visgi sukruto dar- 
N 22 knmi neapsimoka vesti pole- buotis. Nors L. S. S. 1.68 

iką. 1
Jeigu p. Vaitkus nebūtų bet darbuojasi gana smar-

i ilgai negalėjo pradėti pro
gramą, tai jau su tokiu žino

susi-

bargi tvirtina, būk 
žodžių visai nevartoję 
gi jau taip trumpa tamstos ~ ; , . T(,s (tiskusijos p

ką buvai pasakęs laike pra- !r.iiPeiKCi mano pranesnnąJ tiaukdavo neina 
kalbos? O gal buvo tami“a('J 
tikros priežastįs, kurios pri- įneuzI 
sidėjo prie tokio greito už-; 
mirsimo? Tolinus buvo ma-; 
no pasakyta Lankelio išsi-i 
reiškimas, kad Grigaitis čia j 
pat gyręs socialistus ii 
daręs dėl savo pa 
gi taip nebuvai 
Prie visų 1 
prieš sociali

ia • rodosi, p 
ni 'no, kad

turis ypatiškumus,' toin jiegoni parengė 
anašiai rašęs. Man Tmris buvo 4 d. kovo. 
. Vaitkus gc 
jokių ypaL 
i ir netoliu 
ma, negabu

pri KU! 1S 
ma mo

sigini ir mane pavadini me tUOlik

i, atsirado rode, jog vienos šalies dar- 
streiklaužiu ir’bininkai neturi tokio reika- <' I

u kitos šalies 
bet darbinin-

HENRIKAS C. ZARO, Bank.eriu.
Metropolitan Saving Bank Building

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

man atėjo tokia mintis 
sąmones rašyti.
Pliaukšti, tai sąmone 
kraštį parašyti tuos t.... 
kalus—jau nesąmone, 
neprasimaniau, bet tik 
tavau kalbėtojo žodžius, 
jeigu tamsta matai, kad

ne
šė ta. u!

VI 'OKlt’.lS 
tautiškus

Pamatę, kad jau.su savo pri 
didelis skaitlius I jais—kapita

streiklaužių ir kad su kuni-lta apdirbta gerai, tik labai į 
iniu ypatų. Paskui kuopai gu kova sunki, tuojaus su- • ti limpa.
v. *Franciškaus ir dukterų i šaukė viešą susirinkimą,! Po paskaitai kalbėjo 

A’icte kalbėtoją kun.; Kok.alas. Nors Kokalas 
neprig’ulmingą ir nu-'turi aiškaus oratoriškų 
tverti neprigulmingą! kalbumo, bet ši syki 

' ti umpa 
1 niško-mč 
' mrmm.iK 

i-1 bailios.

•ai ži- hk° apie 
u,,,,,,, i Dabar vi

uun-

; loner

išnaudoto-

balit.i, i Uliz:j

ir komisija, kuri rūpin-
i ja tarpe lietuvi 
■i i r anglu, dirba

,;U_ j senuoju kunigėliu.
um n

da rbo

ižini i
arba ; turi pasekmes 
•u faktiškai turime “ 
ink;1. Susivi m v Įima”

tas J’nnų 
nes mą d.< 
•bi- voti.

iai sako, kad 
ugriūsianti, tuo

(u streiklauž

rar, Kada apieiuo bąmngą, į 
i s tai jau šmeižia sociaiistiš-i1 
.į. ^kus laikraščius, o kelia i pa- ■ .mm/.imMme 
g1 dangės tautiškus, ypatingai

ir is-
Kuomet laiko.

nesąmonės, tai kam reikėjo.drabstė^ purvais, 
tas nesąmones pas: 
Pagaliaus p. Lank(4įs

tokiems išsitarimams, vie
nok p. Lankelis išsitarė ir 
gana. Tokiu būdu tas iš
sireiškimas bei titulas jam 
pačiam ir priklauso.

Lankelis priduria, būk aš 
rašęs del' kokių ten ypatiš- 
kumu. Iš kur Lankeliui i 
galvą galėjo ateiti tokia

ą daktarai ir drožė pra- 
j kalbas. Jie savo prakalbo
me nurodinėjo reikalingumą, 
išuii apginkluoti, pabudavoti 

jo 1 
atrodė;' . .

i gerinimą 
o nra-;(*/1() ncT

.m. Bet darbas vis ei- 
Jau keliatas strciklau-

puiki] laivyną ir t. t. Apie 
darbi ninku vargų, apie pa

jų būvio nei žo- 
itarė.

*,
* *
iriu vietiniai mie
tą surengė teatrą 

j,i'jppluns. imdami bažnyčia--.!1 piaKaliias. įžanga buvo 
, je š.liūba?” Po diskusiją! di-im’oyAą. I ublikos^su: irinko 
ąlžiuma balsų pripažinta, jog daug. Kabiojo atsto-,. 
I neperžengia.

iankas išsilaužė ir t. t. Mat, 
r:'m<<kėdami darbo, tuojaus 
: u . Įžeidžia.

p-1 i

lap/mnas;
noržengia

vai. i o teatro visa pu mik 
maršavo gatve ant stotie

Nors sunku streikieriams 
Irnvoti su kompanija ir su 
y tlicijos žiaurumais, bet jei
gu visi laikysis vienybėj.tai, 
1 e abejonės streikas bus lai
mėtas. Tiesa, dar ir iš pa- 
čių darbininkų randasi apie 
100 streiklaužių, tarpe ku
lių yra keliatas ir lietuvių, 
t) tas kinai ap..u;iKina kovą 

o-:su darbdaviais. Bet vieny
bė viską gali pergalėti. Veik 
visi streikieriai susirašė į 
atskirą cukerninkų uniją, už 

Į ką galima pagirti. Gerai 
,'būtų, kad streikieriai turė- 

ls1 tu gera kalbėtoją, kuris su- 
P'1 ' ' v . tdrūtmtų jų dvasią, tuomet 

• jie energiškiau kovotų su 
lis. Paga
ila r bininkai 

| kreiptųsi pas gerą advoka
tą, tai, be abejonės, advoka
tus galėtų suvaldyti ir po
licijos žiaurumą.

Darbininkas.

ci ai i s ta m s pri jausti.
Putinas.

parengė prakalbas. Kalbėjo
LAWRENCE, MASS.

5 d. kovo buvo koncertas 
L. S. S. 64 kuopos. Koncer
to programa išpildyme da-!bnkui jos”.

N. Y., temoje: “Lietuvos 
padėjimas ir mūsų pareiga 

. Kalbėtojas nu
rodinėjo pavyzdžius iš žydų 

nežiūre- 
partyviškumiį, j 

no ant mandolinų, gitarų, j šelpia savo vientaučius Eu- 
e.riežė ant smuikų ir kitų i}opoje, < 
instrumentų. L. S. S. 203 b,isl:irstę

ir varom savo dar-1 kuopos aktoriai iš Lowell, kęs, vaidijasi ir mažai tesi-1 
ži_! Mas-., sulošė veikalą “Pas-pūnina Lietuvos padėjimu.! 

kuo- kutinę Banga”. Buvo pusi- Mažiausiai, 
v]-iu kalbėjimas “Maiklo su Tė- “m-oliai soc

laušime nuo savo viešpačių 
didesnių algų ir jeigu geruo
ju neišpildys mūsų reikala
vimu, tuomet drąsiai galėsi- 

!ip?',kclbti jiems kovą—

hš POTTSVILLĖS KALI 
J IMG.

K L
N no red. —

šiame klausime užbaigiame.;'^“-1 •' V““t , y/P-y“''- __ ma, yra daug ir tokių, kurie 
niekuo nesirūpina ir nieko 
neveikia, bot mes i tuos ne
paisom ii 
ba pirmvn. K i 4'

MINIŲ 
“Laisvės” red a! 

nuo nelaisvio seku

Vilkinei

m e

ges pav.,Kupiškiu valsčiaus,! 
mintis? Aš jokių ypatišku-' Račiūnų kaimo, Įiranesu sa- 

draueams ir c >

.su niurni:

akademijų
studentai iš Andover, Mass. \ienybės, kaip jie, 
Jie gana gražiai paskambi- darni jokių ir lietuviška?

o lietuviai, girdi, iš- Patas lietuvišku laikraščiu, ' 
? i partijas tarpe sa- paaukautų redakcijų. Tik i

visi kaliniai
girdi

’fnų su p. Lankeliu neturė
jau ir neturiu, per tai ir ra
šant ypatiškumų negalėm 
būti. £ 
ir polei 
miu pa 
“Męs k
apie choro 
pliaukšti m

ve giminėms, 
paži • tumiems 
lazduosi vok

kurias

būvio.
uvo buvo prakalbos, 
ui S. 168

navo ir M. Užkuriate pa
skambino ant piano. Visi 
aktoriai savo roles atliko

užganėdinta.

šelpimą Lie
n" būna

rikė deklamacijas

avo ko 
ii ką re 
in rem

o n d
Ino parkviė $10

n •>

,inKta ir au 
oms mm kr

į pasiima ir naudojasi, o t 
11 orio nuolatos būna uždai

To3 pinigu

ulaitls
\ :., HOS'iON.ifs AHM
3 ruij-. e IrnyKyn*.

id
.T .ii

nre mm u M, rxkxr*

i o "e’a m
i rvvd

pasilieka jam pačiam.
Labai liūdna, kad žm;mū<,' 

neturėdami mažiausio su
pratimo apie socializmą, i-i 
masi jį kritikuotų o pa.-kui,' 
kad apsigynus nuo tų no^a-i

CHICAGO, ILL.
Darbdaviai nusdeidžia

ir im. i.

pradeda gintis ir net kitu 
melagiais išvadina.

darbdaviam įvare nemanai 
baimės. Pastaruoju laiku 
d a r b d a v i ų su s i v i e n y j i m a s matymo 

l.Ae „..m urnos ar

, (rimui m
1 1

. m u syk,i

“Blinda”.
aktorių b

1\:

rai

to viso

nei i z tol 
; pelno.

) KeilU cm 
tu.
‘•.l'rii buvo 
nurimus

o e joįvios mo

a, (Ino 
s naiu 
•.ties, 
abnys.

! turns simpatizuoja, nes 
jų. parengtų pramogų vi

utęs klausimus, aiškino 
;o i.nu Daluko, o iš Dubli-

MONTELLO, M ASS. 
Dar žodis p. Vaitkui. 

Nors nesinorėtų vesti 
p. Vaitkum polemiką, nes 
jokios naudos neatneša 
kaip matau, p. Vaitkus .vai 
toja tokius argumentus, ant, 
kurių būtų žemiau kritikos 
atsakinėti, vienok sąžine :C1 
verčia visgi netylėti. i ue 1)I11) 

“Laisvės” N24 p. Vaitkus!t;i Lidn 
teisinasi, būk jis nebuvęs V 
priešingu užrašinėjimui so- 
cialistiškų laikraščių, bot aš, | 
girdi, pradėjęs sakyti pra-._ . .........
kalbą ir per tai Vaitkus ii- 11 .Hc privalo ją tolinus tęsti 
gai negalėjęs pradėti kon- bes P.er p’1)1 
certo programą. Man rodo- I-aPm‘mti savo būvį.
si, visa buvusioji publika ga- ^ikis, kad sutrumpin- 
li paliudyti, kad aš jokių 
prakalbų nesakiau. Gavęs 
nuo H. Stankaus pavelyji- 
mą užrašinėti laikraščius, 
atsistojau ir pasakiau: “Kas 
pas mane užsirašys “Lais
vę”, “Kovą”, “Naująją Ga
dynę”, “Keleivį” arba “Ša
kę”, tam duosiu pusės dole-

landos sutrumpintos nuo odų ,

> PLAIN.. >

?J. M. S. Naši

ant i
no- i p

i
kili patėmijimų duoti.

r 
t?* t

Si'( ui o.

remiasi ne
imi Cliffsidės, prie pat llnd- 
seno upės. Jame randasi

ežastles Europi
nės, ‘’Laisves’* 
ja veik buvo pa
siuntinėti i Lie- 4-

su
pakeltos ant 8Ų .

Rūbsiūviai privertė darb 
'(lavins nusileisti, bet dar 
liniukai turi atsiminti, kad Ii 

I te

Šri neprivalo tokį laikyti. 
| savo et su

it (‘duos
lUNGUAMTONO CHRO

ME A.
Nors jau keliatą syki:

lankėsi po Amerikos lietuvių jų ąų
sočia- !

neužtenka:

kuomet didžiuma į k]ai 
ų susiorganizuos. ’ nes:

Kurie atsisako ! Vi J n<- 
ns neduoda kor-. bargi, 
■ kunigėlis viso- PP- H 

mūsų

bet Binghamtono lietu-b:
i

mi rodė. kaip šioj

lipsi rūpi na.

Da r fo

dami darbo valandas ir pa
keldami ai g
traukti darbininkus nuo or
ganizacijos, bet vargiai 
jiems tas pavyks padaryti, 
jie gali susilaukti visai kito-

ati

♦
* *

Chicagos rūbsiūvių sky
riai susiorganizavo į “Joint 
Board”, kad parankiau kon
troliavus organizacijos rei-

i ių yra ir cul
dirbtuvėj dirba apie oOO 
darbininkų, daugiausiai ru
sai, lenkai ir lietuviai. Dar
bininkai neorganizuoti, tai

.pranešame savo gerbia-v 
įmeni skaitytojam, kadi 
vėl atnaujiname tą dar-Ą 
bą. tai yra siunčiame pi-T 
nigus ir i tas Lietuvos! 
vietas, kurios randasi S 
oo vokiečiu. Kas turite 1 
antrašas mm savo gimi-į 
nių, gyvenančių po vo-y

sakomai sunkios ir už 
liestis labai maža, bet ir 
Mi elgimasis su daibini“1 
Irusiai žiaurus

1 .aisvės” Re

unm-
...., i,.

taipgi siunčiame be

i r pabėgė-
ixors

būdais
vieniems saiko neduo-i tarė juos 
šliūbo,. kitu vaikų ne- llnukysis ; 
tvsias. trečiu išmižin- linkese.

ties nepriimsiąs, bot žmonc-

aPie-!V()ti
■ duto į n 

Reil

darbinin- 
turimsiu ; 
les ir ke
is išmin

in-

ką ir pareikalavo didesnių 
algų ir sutrumpinimo darbo 
valandų. Pirmiau dirbo po

V
Į persiuntimo kursas ko- 

žemiausias.
J Jeigu kas mano po

nenoredama
..... atsisako niokoti ir ga
na.

Kunigėlis negali nei su-'v.'>nis 
isti, kas čia yra: jis tikė-l (kov 
i, kad daug* bedieviui at- kius. Neveltui parapijonams 

kunigas Vanagas uždraudė

\o svetainę, tai ir ‘ bedie- patose prakalbose buvo 
” virto. Ogi gavėnioje' 
o 25 d.) surengė šo-

mažai
darbą verti pagyrimo.

no- i
ir liet u viii. sekins padaužas, kurie dar-’ 

Išninku ir arti prie dirbtu- '
josi, 
vertė ant doro kelio, o dabar

kas kita:daugybe gerų kata
liku pavirto į bedievius. Ku
nigėlis sako, kuomet katali-

\RLAIN-ftNjet

stubos lankytis ^lietuvių svetainę, G (p vasario toj pačioj vie- 
turbut bijosi, kad parapija-: į( g plir pivniiau buvo sopi
nai neliktų toje svetainėje kpįstll prak.ūboS) buvo pra_ 
bedieviais, o juk bedievių kalbJs kandidatu i valdiškas 
dusios nelengva ganyti mūs 
kunigams.

už mažiausi pasipriešinimą 
areštuoja. Per dešimts die
nų streiko, darbininkai užsi
mokėjo virš 200 dolerių pa-

s dabar per “Laisvės” re- 
1 dakciją pasiskubina sa- 
Lvo pinigus išsiųsti į 
į “Gosudarstvennuju
j Sberegatelnuju Kassu”. 
j Dabar, kada rusų pini- 
i gai nupuolę, siunčiant į 
I Rusiją galima daug pel-

*

♦ 
Rūpesčiu L.

♦

S. S. kuopos
I

įstaigas. Jie pasigyrė, kad
RMOKC

CIGARETTES 
\ vPUĄIN^Na

Kompanija, po policijos J 
apsauga, veda į dirbtuves _ 
streiklaužius ir vieton vieno < 
darbininko, stato net tris, 
kad tik galėtų darbų varyti j

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

.arlain-engn

jau.su


*£*¥

?OH\10 for 5c

jtuvninkaiParduoda v

n u
SĄŽINIŠKAS A TUKIMAS VISU REIKALŲ

NEBO KUPONUS
Taupyk Juos

Tik

<.Vir<wfTi

P. lx>rillar<l C 1700

Lfiisaa?:,

Ar Nori KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

Jonas MATHUSA P T ! E K A

nntnino

nu

Tiki
rba

ra

35c

A. SHRUPSKI

per

viens

kiek roi 
nicijos i

austrai 
kasytu 
vietas.

darosi 
tinto i 
veselijoj r 
me po st:
mai tarpe 
nei nesiju

8GARETTES
* CORK TIP

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.

Mnrar ’si;, <xftra-.*

J. BRAKNIS,
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lit tuvi.'kai. Lenkiškai 
ir Rusiškai.

Baksuku vksukus

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

—Aš būčiau daug links 
mesnis, jei tamstą būtų pa 
gimdžius kiaulė, o ne lietu 
vč motina—atsakė kalbėto

todėl, kad 
muzikantų 
. Muzikali-

unijistab

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

cn <> (J 
H O B C.Il IB o O o" .t» 
O 2 C 21 B 
i 5. w <5< w

Attik pirkti vyriškų aprėdaių, 
kaip tat skrybėlių, marškinių, 
kalniorių ir tt. Pati mano tu- 
rarag <arac ir kainos žabtai.

Padaryti iš parinktino maišyto T ur 
kiško tabako, NEBO Cigaretai iš 
duoda gardų kvapsnį.

nes 
Kaina tik 50c. 
siųskite money

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

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekoriusi ir Savininkai 
Broadway, Yttrnp. C Strr«t 

SOUTH BOSTON, MASS, 
d. So.Boiton 21814 Ir 11018.

gauti DYKAI dvi geras 8tuka».■ . • j Ina
kitokiu visokių .. g
gaut? Atsiųsk 
j adresą ir ui 
ač) uždengime 

ašių, o męs tuojaus

is laimūs—atsake 
jis turi pinigų ii 
geriausi advoka

tas kataliku misionie- 
prikalbinėjo turtingą 
pasilikti kataliku. Ji-

NIEBO baksuko virsukai 
cento pinigais arba gauk

BROOKLYN, N
(Art! Berry Ik.)

number m ^ooJ iLnding uptd
APRIL 1, 191 _

Petrogradas 
taip baisiai n it 
jie negali nei ( 
lei tos prieža

B
SIir iCithitjiikiii Jųtititripa! Iflunkal 

|,lriitiTfiiii» Unitui
'«*’ Of BROUKLlfN, N. Y.
T*wi >• fa G'l’/y t/ų filtru

Telephone Yards 55! or 155

TIKRA LIETUVIŠKA Ą PTIClf A
CH1CAG0JE /irllElYA

Krro aci’^aT'ZT.* t
93 First Street, Jersey City, N. J

. Lašinius veža.
Lietuvoje kartą buvo toks 

atsitikimas.
Vienas kaimietis važiavo 

traukiniu iš Simno į Suval
kus. Kuomet traukinys su
stojo šeštakave, kaimietis 
išlipo iš traukinio ir nuėjo į 
stotį atsigerti vandens. 
Tuom tarpu traukinis pra
dėjo eiti. Išbėgęs kaimietis 
iš stoties davai traukinį vy-

Puikios dovanos namiškiams 
mylėtiniai ar pačiai i:ž

lietuviu dari
11 GADYNĖ” 
nimo kiiasini' 
II gaIO Ni:” 
i indomus ir

Viisi maro, darbu' užganėdinu 
Dariau gv a rantau t a*.

ko?
—Nuo džiovos.
—Kaip tai nuo džiovos?
—Nugi taip, jeigu jo pa- 

rapijonai džiova nesirgtų 
tai jis būtų daug kūdėsniu.

Sivrplys.

Watch Chain 
II kt. solid 

gold; can uo 
used as _ 

double chain. 
2280 coupons.

Shk ir Didelį Kataliogą visokie) ma 
Aon Riškų štukų ir ■
\\j dalykų, kūrintu laba] uori. c 
Y5* nežinai kur Jų 
i savo pilną ir aiškų 
f 6 centus stetnpų < 
f prisiuntimo ki__ ________

tą Kataliogą ir štokas tau nosių- 
simOYKA*. Adresuok.
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGMAS)
3261 S Halted St. Chisago, III

tikimės, kad draugystės, reng
Įvairins pasilinksminimui 

todėl at 
nuo muzikftntti
Unijos kortų

U. kiekvienarr 
Kurie muzikan 
kortos--tie m u

Viršminėto* 
mftn#

Baltimore. Md. — Mūsų 
“aidoblistai” dar nelabai se
niai šaukė, kad juos perse
kioja kapitalistų valdžia. 
Bet dabar virto kiti laikai. 
Kuomet “aidobliukai” eina 
iš darbo, valdžia palydi juos 
net iki namų. Nekurtoms 
net baltus skudurus prisega 
prie “šeipo”. Taip, taip. 
Mūsų “aidoblistai” visai nu- 
sidubliavo.

1 tollov.-Ground R; 
bl.u k oval h.II 
i iibbi-r liaudie 

50 coupons.

Staigiai.
•Ar tai tamstos vyras 
numirė?
-Taip, numirė kūmute!
aip staigiai numirė, nes 

dar penkias minutas prieš 
smertį buvo gyvas.

Jersey City, N. J. — Šią 
žiema mūsų mieste tiek 
daug įlipo stonan moterys
tės, kad jau nei stubų neuž
tenka. Gyvena po dvi po
ras krūvoj. Dar laimė, kad 
užėjo pelenų diena, kitaip 
ir galo nebūtų buvę septin- 
*• ik ramento cūdams. Da- • * .Mbar gavėnioj išrodo kaip po 
revoliucijos. Tik reikia pa- 
mislyt, kiek buvo susirėmi-

TELEG RAMOS.
(Svirplių Agentu r o s)

GRYNI PILNI KVAPSNIO 
— lengvi.

Nei vii
nuo

Tarn davatkų.
Musu kunigėlis yra visa 
n augs t usnis už jūsų.
Užtai mūsų kunigėlis 

yra visu pilvu storesnis už 
jūsų.

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

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

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jūs pi nigai gvarantuojainl 

PARDUODU fermas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raStus ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM ATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORCIŲ—ŠIPKORCIU.

Kas nori parsitraukti savo gimines ii seno krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus užganėdintai. 

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kraipkitėi šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
__ n j x FHia: 155 CLINTON AVE.,*6 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.
NEW YORK, Borough of Brooklyn.

■mamas ir visiems 
ir žinijos šaltinis, 
nkui, taip ir inte-

—Jūs, izraelitai, tikite į 
dievą, o netikite i jo sūnų. 
Ar gi tas nekeista? Juk sa
ve sūnus jūs pripažįstate 
taip garbingais, kaip ir tė-

Lietuvį” ar “šakę
tės $2.00. Taigi Tarnista už $5.00 
gauni dienraštį “Ny.ujicnas” 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 
metus laiko. Tai būk pirmas prie 
vanos.

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

DR. J. LIEBERMAN
DEN I STAS

408—410 So. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y.

Viso $1.60

Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Laisves” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus visas 
4 knygas GOc. pigiau.

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

Hudson, N. Y.

Męs užlaikome kuogeriausiiiH vaistus. Su didele atyda išpildom 
receptus kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimu? per 
laiškus nuteikimo dykai.

Savin’nkas Ir Provisorins
F. A. JOZAPAITIS

8G01 SO. KALSTEI) STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

greit
dynei 
bus išleista.

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

reikalais rūpinties.
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja metams vos tik $1.50;

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

Pinigus ūmai siųskite šitokiu adresu:

Sutaisau receptu# su didžiau#!*, 
xtyda, nežiūrint, ar tl* receptai 
Lietuve# ar Amerlko# daktarų 

Tai vienatinė lietuviška aptieks 
'‘ostone ir Mnmwmusett, valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokio# tik pa- 
>auly yra vartojamos). Galit ra!- 
talaut per laiškus, a ai priidųjįN

»»■» presą.

Ilge n t m.
I'.LA.I \ GAin 
tuviu sociali, l'.

Kas užsirašys 
pas mane 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus se
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivį”ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikos 
nrba knygų ver-

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

$1 S. 2nd «t., Brooklyn.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kal

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

Vaikų Draugas arba kaip 
mokintis skaityti Ir 
šyti be mokytojo . . .

Naujas Būdas mokintis 
šyti be mokytojo ...

Aritmetika mokiuunuisl 
kūndų, su paveikslai

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

praktiko* 
kiekvieną sere 

Grand Street

Teisingai atsakė
Tūlas kunigas kart 

klausė garsų anglų rašyto 
ja Sviftą:

—Jeigu kunigas susipyk; 
su velniu, tai kuris juodvie 
jų laimės

— Kimi
L V11 t—!!{.'

Paj ieškojimas.
Pa j ieškome melagių ko- 

i espondentų iš visų lietuviš
kų kolionijų. Turi gerai mo
kėti šmeižti socialistus.Nor- 
v.oode ir Brooklyne jau to
kius turime. Atsišaukite 
greitai į “Darbininko” re
dakciją, So. Bostone.

Elizabeth, N. J. — Mūsų 
garsusis saliu ninkas (tas, 
kuris moka gerai šaudyt) 
bandė sukelti triukšmą lai
ke Bulotos prakalbų. Už 
tai jisai liko apkrikštytas 
“gyvuliu iš nešventinto 
tvarto”. Žmones sako, kad 
sis naujasis vardas jam la
bai f i tina.

f GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS «
< IR ŠVARIAUSIAS SALIO- į 
Y NAS VISAME SO. f
S BOSTONE. S
5 Sveiki geriausiom rūšies gfry- j 
filmai Ir užkandžiai. l’.ntarnavL

man priflankus. Atwiiankykll.e.,
» tj perr.it ik rinsilR. J
| JONAS MATHUS |
*a (Lietuvi* Saviniukr.K)
I 342—311 W. Broadway |
S So. Boston, Mass. |
S (Dešimta žingsnių nuo Lkfiuvl’į $ 1 .ai>dįtryni r a Draugijų# iizmv.'l ė,

NAUJA KNYGA
Kokios dar nebuvo lietuviš- 
ijn kalboje.

SVEIKATOS”
ŠALTINIS
išėjo iš spaudos ilius

truota paveikslais. Tokia kny
ga turi rastis pas kiekvieną 
lietuvį!!!

Reikalaukite greitai 
pritrūkti.

Pinigus
deri u šiuo adresu:

J. P. CHUPAS
P.O.Box 330,ANSONIA, CONN

LIUTKUS
131 Grand St.,

CIGARETTES
CORK TIP 

5e 10

W ••’C t' ’’L> i • p - V h- i** 
j iž'lMiiė ’’ t fee 
io :;o u via viet

Kaip pažint dzūką?
Daugelis dzūkų,, atvyku 

siu Amerikon, tuojaus išsi
žada savo dzūkiškos tauto? 
;r mėgina šnekėt lietuviškai 
Bijodami “ciksėti”, jie vi- 
mo-met sako: tibulis, diego- 
Utis (vieton cibulis, clziego- 
rius) ir t. t.

u is Amerikos lie- 
< or<d il-.ns- drg. P. 
>oje Ims kitas žy
dry. V. Kapsukas 
ato” redaktorius, 
a pagalbinių re- 
žvme.nieji Euro-

LIETUVISKA

APTIEK A
fwnsdaw p»minžt*M gydv«l«a gaUva 

to# galima gauti par pačtą.
Nua Reumatizme ............   $l.tC
Kraujo Valytojas........ .................. $1.06'
Vidurių Reguliatorlaa ......... 50t 
Trojanka........ ..........Sic. 60c ir $1.00

ir visokiai kitokiai gyduelei
vUokių Hgų, kurtoi čia dar mpawiint- 
M-ęturšti per paėtąi

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenu* 

BROOKLYN. N. Y
PARSIDUODA KLINIKŠTORIS.

■įt -•abnUii.-n kurną \\ oin»n» -Ueibcn) į». 
ę vullegc Baltimore Md. &

/a«eKmin>:ai atlieku »av.i darbi, p.-t ė 
*3 mmdynio, taipgi Buti-ikia /Isol luo rotiu? V 

o#/'’’ha invau-ioRo tnotre u itKosiei. v

4 P Stmmpinp ^^ovtngat., £

SO HOSTOfN. MASS. J (v 6
*«.»£> f’fttPatP t*>P tr>/a loo < J IRQ ©t m b

damos 
samdys L. U. Muzikantus 
kioipiame at ydą, kad 
reikalaut iimi-t L. M. 
kurias įsteigė L. M. 
savo pilnam nariui. 
ta: neturi viršminloą 
zikantai ne unijist.-įi 
kortos yra išdildamas kas trj 
šiai naujos, todėl saindytojai malonė 
kito pažiūrėti, kad ikortos būtų tol 
smgos. Męs tą pa<Į:>rėm 
pradėjo atsirasti įtikiu 
kurie nepriklaii; o prie Liet 
tų Unijos, bot pasivadina 
ii grajina po vardu L. M.

Liet. Muzikantų Unijos 
bot repeticijos būna 
dos vakarą po N73 
Brooklyn. N. Y.

Siuomi pranešam vi.-oms draugi 
oms ir virai Lietuviu visuomene! 
:;d IJIUIDK LYNO Lll'l'l \ll,l Ml 
ilKANri.l t N>1.1 \ sutaiso kuogra 

už prieina 
j, koncertų 
r del šiai; 
visos lietu

a. ra i
■ Q- (T

rr; £■* rn si'S P g C
n r/> g. v,
rr-to - !° fJ.y; ui s o 
$ „ c k

LIETUVIŠKA APTIEKA.
iMuomi pranešam#1, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų liaoi 

tizonul.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviam^ daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINI MO PLAUKU ir TONIC’AS. <. 
h VEDI A NV I U MUILU. įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumoi ir 
visokių t ItEAM’U dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
duriu. Bonka 50 c. Kraujo \ alytojus — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
te kalbsma lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atai- 
!v.k’_ Ii Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunč'ant laiškui 
grifitiA siųsti pinigam arba stampomis.

L SHAPIRO, Lietuvišk is Aptiekorius
111) So. 2nd Street, kampas Union Avė

Skyrių'-: 745 Dritjigh Ava., kampai tn.i Rt.„ Brooklyn, N. Y.

MeNESIN] TEORIJOS ŽURNALĄ

Naujoji Gadynė
KUR GREITU L \1KU ISLEIS L. S. S.

NAUJOJI GADYNE” t;dp:
rdciiūru. dailės apysnki 
žmoni” reikalų sargybe

NAUJOJI GADYNr“ bu. ‘oras, didelio formato, 64 
pudapių žurnalas, spausdinamas ant puikios popie- 

>-ipiioši.'ts gražiomis “vinjetkomis” ir dailiai 
škai apdirbtas.
s usipiatęs darbininkas neprivalo atsisakyti 
NAL’JOSIS GADYNĖS” užsirašymo. Nelauk
ite! užsiprenumei nokite kuogrciėiausia! Kaip 
administraeijon atsišauks 1,000 “Naujajai Ga- 
prenumeratorių, taip greit “Naujoji Gadynė”

H -t
P ^•^■•5! O n. c -• n> g ųj

S o P

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.94 
Užplumbsvjmas 50c ir augščlau 
Išvalymas ..........................   KOe
Užplumbavimas auksu .......... $1.04

Skaudantį dantį duok tuojaus iš
traukt. Ištrauktam be jokio ikaue 
m o,

»K. A. FRIEDMAN
21T ROEBLING ST.,i BROOKLYN 

kampas So. 2--»d St.
229 E. 7th St„ NEW YORK CITY 
Ofisas atdaras visada.

■v j» eteesewtue e » n *

Akušeriui

Laike prakalbų.
Tūlame miestely laike L 

Š. F. prakalbų keliatas ka 
talikiškų girtuoklių pradėjo ko mūs klebonas taip nutu 
kelti triukšmą. Už tai kal
bėtojas išvadino juos išga
momis.

—Aš neišgama! Mane pa
gimdė lietuvė motina, kaip 
ir tave!—sušuko 
triukšmadarių.

Kas išaiškins?
Kas išaiškins, kodėl suša 

les vyras priėjęs prie pe 
čiaus šildosi užpakaliu, su 
šalus gi moteris—priešakiu 
o sušalęs šuva visuomet ki 
ša snukį prie pečiaus?

Washington:! 
kos valdžia pa 
ji su Mexika nekariauja,bet 
tik razbainlnką Vilią gau
do. Kuomet tą pagaus, tai 
pradės vaiky t Carranzą. Pa
gavę tą, ko gero, apskelbs 
ablavą ant \rokietijos kaize
rio. Jeigu laike tų ablavų 
žus tūkstančiai žmonių, tad 
vistiek jūs, Amerikos darbi
ninkai, nedrįskit sakyt, kad 
Amerika kariauja, nepro
testuoki t!

Jeigu Europos valstybės 
paseks Ameriką, tai karių 
daugiau nebus, pasiliks tik Ir t 
ablavos

‘.a’iliĮ pasilinksminimų, kuriems Ui 
eik;’.!ingi muzik-mlai, vi.-uomet iii# 
orėkite kreiptis į L. M. Unijos ufint 
to N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

ms
Tai. Giwnpoint 1907.

DENT1STAS

i>k>;o t< ori.tas,
daug grašių paveikslų, ka- 

eilių ir uoliai stovės darbo

—Na, kam reikia garbin 
i sūnų, jeigu jo tėvas y r; 
mžinas—atsakė gudrus žy

.1*0

perr.it


Aukos L. Š. F

pawrence, Mass.
Ki^Aštynose pas p. Gu

dauską suaukauta L. š. F. 
Aukos perduota Lawrenco 
komitetui.

Po 50 c. aukavo A. Pan
iekas. Po 25c.: F. Amšiejus, 
K. Waicikutis, F. Zautra, M. 
Gumauskas, J. Brasros, S. 
Bavuskis, A. Linčiauskas, J. 
Bučionis, K. Vidu n as ir F. 
Amšiejus.

Kas mažiau aukavo, ne- 
garsinam. Viso labo $3.70.

Treweskyn, Pa.
26 d. kovo pas Gabrius at

sibuvo krikštynos. Sve
čiams besilinksminant neku- 
lie draugai sumanė paau
kauti nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams. Aukavo 
po $1.00: A. Sebestinas, 
Wenckaitis, M. Sirockis, J. 
Savukaitis, M. Mickus.

Po 50c.—J. Karlavičia, B. 
Petronienė, S. Vaitiekaitis, 
J. Napsonas, P. Leliušis, J. 
Brazauskas, J. Gabrys, J. 
Sebestinas,

45 c. aukavo Papeika.
Po 30c.—O. Gabrienė 

Gabriūtė, W. Trekickis
Venckūnas, M. Venckūnie
nė aukavo 25c.

Viso pasidaro $10.80. A- 
Čiu Gabriams ir kitiems au
kautojams.

M.
M.

Nuo red.—Gavom $10.80 
ir siunčiam į Lietuvos šel
pimo Fondą.

Mahanoy City, Pa.
(Iš kaimelio Balmen). Pas 

Antaną Mineiką atsibuvo 
pavyzdingos krikštynos. 
Svečiams besilinksminant, 
Jonas Stašaitis priminė ar 
nevertėtų sumest po kiek 
nukankintai Lietuvai. Sve
čiai maloniai su tuo sutiko.

Po 50c. aukavo: A. Minei- 
įa, J. Mineikienė, J. Stašai
tis, M. Stašaitis, K. Kamins
kas. P. Telešionis 45c. Po 
25c: K. Tininis, W. Tininie- 
nė, F.
tis, K. Makunienė, 
kas.

Viso
“Laisvės” redakcijai perda
vė V. Žemaitis.1

Nuo red.—$4.45 gavom ir 
pasiuntėm L. Š. F. finansų 
sekretoriui. Ačiū širdingai 
visiems aukautojams.

Stašaitis, A. Stašai-
M. žu-

suaukauta $4.45.

Easton, Pa.
70 c. nuo Williams Co. dar

bininkų iš Easton, Pa., per
davėm L. š. F.

Stapleton, N. Y.
Kinematcgrafistai V. K. 

Puodžiūnas ir J. J. Meš
kauskas nuo krutančių pa
veikslų rodymo Elizabeth, 
N. J., paaukavo pusę pelno 
Lietuvos Šelpimo Fondui.

“Laisve” gavo $6 čekį Šid
lausko vardu ir pasiuntė T. 
Dunduliui, L. Š. F. fin. sek
retoriui.

Montreal Canada.
J. Abudauskas nuo 1 kuo

pos Lietuvių Socialistui Par
tijos, Montreal, Canada, pri
siuntė $7.60.

Pusę skiria Lietuvos Šel
pimo Fondui, o kitą pusę 
del politiškų kalinių.

Redakcija pasiuntė $3.60 
p. T. Dunduliui ir $3.60 “Ko
vos” adm. perduoti Rcv. ir 
Kankinių šelpimo komite
tui.

Binghamton, N. Y.
Per Binghamtono Lietu

vių Draugijų Sąryšį aukavo 
sekančios ypatos: S. Jakše- 
vičius, Žvirblis ir Čarno, J. 
Vaicekauskas—no $1.00; J. 
Klekūnas—60c.; J. T. Jan-

lis, J. J. Skrebis, L. Šimoliū- 
nas, I. K. Žvirblis, E. Stra- 
kalaitiene, A. Butkauskiene, 
K. Aleksandravicia, St. Ja-

• V-- . - ‘ r .
' ‘'' r* V ’ ~ 1

• r’ \ \

silionis, A. Jarackas, St. De
veikis, V. čerkesiūtė, J. M. 
Kaminskas—po 50c.; A. Ve- 
zienė, K. Kulbis, J. Juška, 
St. Dižulskis, P. Karmus, F. 
Ramanauskas, F. Gaidis,K. 
Buchinskas, Ig. Rapšis, K. 
1 ribinavičius, P. Adomaitis,
O. Palilionienė, F. Palilionis,
P. Mikalojunas, J. Velžis, J. 
Zdanevičius, M. Katkevi-

kauskas, P. černauskas, R. 
Gostautaitc, M. Norbuntas, 
J. Žukas, J. Norbuntas, E. 
Stanislow, J. Aleksandravi
čius, P. Lenkauskas, K. Mi
sevičius, J. Palionis, A. Ja- 
rašūnas, V. Gumblis, S. Ma- 
rozas, J. Butkauskas, F. Si- 
moliūnas, E. Silver, V. Ka

dzevičius, M. Maloševičius, 
J Čerkesas, A. Mikalojfi
nas, P. Norbuntas, F. Ado-

čaitis, N. Venskūnas, S. Ko- 
kalas, L. Čeponienė, J. Neu- 
ronis, M. Kasparaitis, M. 
Jančiūniūtė — po 25c. Viso 
surinkta aukų $26.10.

J. Klekūnas.
Aukas priėmiau.

T. L. Dundulis,

B. Vargšui.

lukavo $1.00. i 
pasiuntėm per 

“Naujienas”.

no

PAJIEŠKOJIMA.?
Pajieškau giminių, draugų arba pa

žįstamų. Esmių Kauno redybos, 
Vilkmeigės pavieto. Leliūnų parapi
jos, Vaitkūnų kaimo. Pažįstamieji, 
malonėsite atsisaukt ant antrašo:

Jonas Gutauckas
3C2 Lyman Place, Detroit, Mich.

Pajieškau draugų Kaz. Užtupiu ir 
Pov. Žuko, Miliūnų sodžiaus, Kaupiš
kio parapijos, pirmiau gyveno Chi- 
<-pgo. Meldžiu atsišaukti ant antra
šo:

Pet. Baltrenas
2228 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

Mano pati Kazimiera Tamošiūnie
nė, po tėvais K. Lapačinskaitė, yra 
prasišalinus nuo manę spalio 15, 1915 
re., palikdama tris kūdikius. Paskui 
pražuvo ir Win. Juozaitis, kas yra 
suprantamu, kad jiedu kartu yra iš
važiavę. Palikdama tris savo loc- 
nus vaikus, aiškiai parodo motiniš- 

vai-
kūčių.

Box 138,

Bus

kau 
uerga

aducha, 324 Palraor nt., Detroit, Mich., var
tų Jnkstiiins ir Kepenims n.-ivo l-ėblniniinm nu 
kr) jisrni parnA/i inuniK: “,\A tėrj'rui dauginiu 
■ tu. Paskui hS an5.ino.bm npi • >i vnistij ir Ii- 
Todėl nA galiu patarti jį kiekvii iw»>, kuriu

Knygiaus pagelbininkas A. Yakštys, !
103 Liberty St, Ansonia, Conn. 

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

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresui:

Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas gali būti ki
lęs dėlei inkstų netvarkos, ir lodei imkite

Severa’s Kidney and Liver 
Remedy (Severas Veista Tuksimos ir Kepe

nims) kad pasiekus kelio j sveikatų.
Ligą nurodo inkstų arba imsies už
degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kjiantis delei keblumu inkstuose, gelt-

tę paliiisyme lovos slapinimo pus vaikus.1
WTVt « j ™-.oo nupr/iHlai ohm greta mi inkšti) liromis,i yin AT inTRulfi ir kari pag.lbėjus gydymo, BEVER08

GYVYBES BALZAMAS (Sovcra’s BnlHiira
ot Life) dažnai yra pasirodęs pogelbingu padėjėju Bevertis Vaistui Inkstams

Kaina Rewros Vniato Inkstams ir Kepenims: 50 centų Ir $1.00. 
Kainu Severus Gyvybės Balzamo: 75 centai.

Savo aptickoje reikalaukite Severos Vainių. Jeigu Jūsų aptinka jų netu
ri, tai užsiaukykito tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Meldžiu atsišaukti.
St. Ouksus

Clifford, 111.Box 67,

eškau draugų: Juozo Pupins- 
inco Balučio ir Fel. Mikelionio, 
kaimo Paliūnų; taipgi Vytau- 

Juozo Ivošos ir Bron. 
Visi paeina iš Suvalkų

Seinų apskiričio, Veisiejų para- 
palys 

kas

to Goberio,

pijos. Malonėkite 
ant žemiau padėto 
juos žino pranešt

atsisaukt 
antrašo, arba 
man.

15 Curtis St.,
(24—27)

K ingston,

Reikalinga jaunų vaikinų nuo 16 
motų ar senesnių mokintis amalo.Mo
kiniams mokama.

M & C FILL WORKS 
2?G Union Ave.. Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA SA LIŪNAS.
Parsiduoda labai pigiai geras 

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

(25-28)

sa-

Palikdama tris 
aiškiai parodo 

ir kaip jai gaila savo

A. Tamošiūnas

(28—30) 
cut’as.

Pajieškau drauges 
čiurlevičiūtės, Suvalkų rėd., 
pav., Ix-ipūnų par., Kaziulių 
Trečias metas kaip Amerikoje ir gir
dėjau, kad gyvena Brooklyn,
Ji pati arba kas apie ją žino, malo
nės pranešt ant antrašo.

Salamonė Vaišnoriutė 
Braddock Ave., Braddock,

Stanislavos 
Seinų 

kaimo.

N.

909 Pa.

Pajieškau brolių: Danieliaus, Ka
zimiero ir Jono Kriščiūnų. Suvalkų 
gub., Vilkaviškio pav. ir gmino, šel
mių kaimo. Danielius ir Kazimieras 
gyveno Detroit, Mich, o Jonas India
napolis. Malonės patys arba kas apie 
juos žino pranešt ant antrašo:

J. Dailida 
2321 Harcums Ali.

S. S. Pittsburgh, Pa.
(27—30)

Pajieškau brolio Jono Uzoraičio ir 
draugo Simano Raškausko. Meldžiu 
pačių 
žino,

atsišaukti, arba kas apie 
pranešti ant antrašo:

Jak. Uzoraitis
Harcums Alley,

juos

Pa.

Pajieškau pusbrolio Igno Sabaičio, 
Vilniaus gub., Trakt) pav., Daugų pa
rapijos, Darkonių kaimo, 2 metai at
gal gyveno Chicago, III., po num 815 
W 11lh PI. Turiu labai
svarbių reikalų ir meldžiu brolyčio, 
kad atsišauktumėt.

Leonas M iii na v ič i u s
13 Whitney St., Worcester, Mass.

daug ir

Pajieškau savo seno dranga Jono 
Kayčio. Malonės jis pats arba jei ki- 

apie jį žinos, ant šio ant.,B 
apie jį žinos, pranešt ant antrašo: 

Reg. H y įkas
Russell Ave., Watertown, Mass.

(27—30)

tas

Pajieškau savo pusbrolio Jurgio 
Aiduko, paeina iš Kauno rėd., Šiaulių 
apskr., Pašvetinio vals. 
mo. Kas apie jį žino, 
malones atsišaukti šiuo

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

(24—27 i

Bubilų kai- 
irba jis pats 
antrašu:

Pajieškau tėvo Antano Adomaičio 
Kauno gub., .Šiaulėnų parapijos, Gu 
(ksių kaimo. 23 metai Amerikoj. Se
niau gyveno Buffalo, N. Y. Kas ži- 
r.cte, malonėkite man pranešti.

St. Adomaitis
115

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

nyčią kiekvieno mėnesio anglų hoc. 
ruime, 439 Northampton St., Easton, 
Penn’a.

DIDŽIOJO NEW YORK O LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUN

GOS VIEŠŲ REIKALŲ 
KOMITETAS:

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

Deveikis, sekretorius,
283 Wythe Ave., Brooklyn, 
Vikertas, iždininkas,
110 Ainslie St., Brooklyn,

K lastauskas,
241-3 Bedford Ave., Brooklyn,

. Kazlauskas,
268—10th St.

Liutkus,

N. Y.
F.

w.

V.

K

V

N. Y.

N. Y.

N. Y.

Brooklyn, N.

Brooklyn, N.

Y.

Brooklyn, N.

New York City.

Brooklyn, N. Y.

A. Zaperiackas,
183 Redding St.,

K. Kreivėnas,
550 W. 52SL,

J. Simaitis,
174 Broadway,

Draugijų Sąjungos rekomenduoja
mas tlumočius:

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

1330 So. .Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas,

1121 Lincoln St., Waukegan,

III.

III.

I1L

721 Cummings Ave., Waukegan, 
bin. Sekretorius J. Vaičis,

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

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

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

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

Susirinkimai atsibūna pirmą ncdėl- 
dienį po 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų Liuosybės 
svetainėj, 801—8th St., &. Sheridan 
Rd., Waukegan, 111.

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

Box 666, Steger, Ill.
Vice-prezidentas W. Stoškus,

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

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

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

Box 482, Steger, Ill. 
Knygyno raštininkas F. Striške, 

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

Box 407, Steger, 111.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

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

LAISVES M YLĖTOJŲ DRA UG YM Irt 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA/

Pirmininkas J. Oebanauekas,
420 S. Chesnut St,, Colllnevil!#, Ui. 

Pirm, pagalbininkas M. Ražokas,
Vandalia Box 160, Collinsvllie, UI. 

Nutarimų Rašt. A. DxIdoHkae, 
358 E. WecklUf Ava., Collinsville, lit. 
Fin. Rašt. J. Baronas,

600 S. Clinton St., ^oHInKville, Ui. 
Iždininkas J. Willumat,

837 Central Ava., Calllnsvillw, I!!. 
Organo užžiūrėtojas V. Raudonius,

806 Strong Ave., Collinsville, III.
8up.irink.imRl būna kiekvienu miau- 

tdo 1-mą ir 8-čią nedžklienj, 1-naą va
landą po platų, Bailei salėj,kampas ®. 
Main ir N.Morrison A”«., Celliaavllla, 
Illinois.

Visokiam* 
tt. 
uok'as

Ant 
munčiu

1

DraBOMtėma. Kaopoma ir KliabaMe!
Išdirbu visoklaa

K UK ARDAS, “BADGES”, GUZUKUS 
1-* ŽENKLELIUS

pikn.kurna, šernoenlMe ir
Darau visokius Medaliui ir vf- 

antspaudaa draugystėms 
klek vien' pareikalavime $rl~ 
M-mpeliua.

A. STRUPAS
Novelty Manufaetarar

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

ĄD NADI Nusipirkti Geros AK IWK1 VE VE RYKUS?
Jeigu taip, tai viiue- 
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

MoksSo bereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nunxlome kaip lengvai išmokti anglį? kalbą, aritmetiką ir 
lietuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosanie laike. Visi išmoksta.

Nurodymai ir knyga DYKAI. |dėk stempą. Adresas:

Lietuviu Korespondencijine Mokykla, 1327 N. Robey St., Chicage

DRAUGUOS, 
kmrioiP ».parinko “Ladivę” 

diavo organu t
DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmininkas K. Jankauskas,

P. O. Box 749, Melrose Park, Ill. 
Pagelbininkas D. Rimša,

P. O. Box 849, Melrose Park, Ill. 
Protokolų raštin. Alek. Morkus, 
907—22nd Ave., Melrose

“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. Ereminaa,
324 Berriman St., Brook’yn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią, 

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

Park, 
Box

Ill.
600.

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

MelroseA RP. O. Box 1109,
P. O. Box 110!), Melrose Park, 111. 

Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir
MelroseP. O.

\. Plėštis, 
Park, Ill.

O. Box

kas trečia

Park, UI.
Maršalka: 

675, Melrose
Susirinkimai atsibūna

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

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, III. 
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
ku: T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, 111., kuris yar po kaucija 
$1,000.00, o jis įrašęs į knygas pasiųs 
iždininkui.
lygi, su juodžemiu ir moliu, Ir molis 
tą nei painislyti nenorėsite. Turč- 
vių draugijos ir šiaip visi rengėjai 
kortos yra išduodamos kas trįs mėne-

LIETUVIŲ PAŠELP1NĖS DR-STftS

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas Mar. Urba,

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

1820 Fairow Ave., Easton, Pa. 
Protokolų Rašt. Ir organo užžiūreto- 
Jas Alex Vyturis,

1116 Jackson St., Easton, Fa.
V v turi r., 
Eaatou,

Finansų Raštininkai F.
139 So. Bank Sf., 

Kanb'rins F. Malkai! Is>.
668 Northampton St., 
Kasos Globojai:

Easton

Easton

Pa.

Pa.

1021 El m St.
And. Meškauskas,

1222 Pine St., Easton, Pa.
Maršalka Juz. Tarvidaitė,

1019 Elm St., Easton, Pa.
Susirinkimai būna kas pirmą p$t-

“’oV-.įf

LIETUVIŲ SAVIŠELPINfi 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”. 
Susinėsimų Sekretorius F. Makauskas 
F.C.S. Berisso, Calle Montevideo 312. 
Fin. sekretorius Antanas Pakulnis,

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

esq. Marsclla alm. “El Sol”. 
Knygininkas Jonas Bagočiūnas, 
F. C. S. Berisso Calle Montevideo 312

Revizijos nar ai:
Jonas šakalys—Calle Valparelso, 206 

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

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU- 
GYSTfiS, ROCKFORD, ILL., 

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln Ava. 
Vice-Prezidentas B. Čepaitė,

1118 So. Winnebago 8t. 
Protokolų raštininkas O. Užbaliūtė,

’ 622 H ulbi 8t.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas, 

1436—7th
Iždininkas 8. Buzinskis,

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 

So Winnebago St.; A. Rimšiukė, 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Alvikls,

816 Wall 
Organa prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague

-'.-.uW'
riejos devynerios 

arba
__T R Ed AN K A_______

nirda ii i'f Įt Jirii/ .</ ir icši.ų.
n*'i vandeniu
..arčiu

Sutaisyti

re 
V. 4)

1109
1118

St.

Rt.

vynu dvFskil.to.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalim^, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakelį Šitų gydan.ių 

augnunų užu .kti i vienį kvortą čysto apiruto 
ir tiek į at vandens, arba išvirti čystanie yan- 
denyje ir y, 24 valandų gerti po pust stiklelio 
arba mažiau.

s §23

o .Si °
’C •* M •

LAISVES SŪNŲ DRAUGYSTE, 
MAIIANOY CITY, PA.

Vuldyboa adresai: 
Pirmininkai W. Žernaitii,

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

815 E. Centre St.
Protokolų raštiniu. A. Ramauckai,

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

1227 E. Pine 8t.
Iždo truetlsai: A. Račkauskas, 80

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

Mahanoy Avė., 
Maršalka W. Svlntickai.

515 W. Pine 8t.
Susirinkimai atsibūna paskutinj pa- 

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

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

! RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnai 

' 2025 Colwell St., 
Pittsburgh, Pa.

Pirmininko pagelbininkas J. A. Rukai 
8015 Stayton St.,

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

Turtų Kontrolės Komisija;
M. Uriakis,

118 Sixth 8t., 
Charleroi,

W. Urnežlti, 1429 Rsedsdale St.,
N. S. Pittsburgh,

W. Markūnas, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, 

sekretorių adresai: 
I A. lexis
344 North Diamond Sta. 

Pittsburgh, Pa.
P. Francikevičius,

1
Kuopų 

kuopos J. 
P. O. Box

Pa

Pa.

2 kuopos
222 Sagamore St., Esplein, 

Pittsburgh, Pa.
3 kuopos, J. Galginas, P. O. Box 

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

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

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

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

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

Kean Aye., Donora, Pa.

7

8 
St.,

9

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

Kampas North . tos gatvių

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ta
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriasių ARMONIKĄ 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRU
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvi*- 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktąją. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydUą 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro paa 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigia*. 
Škaplieriai 60 c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodame 60%.

W. S. Waidelis, ”2 gSyn, n. t.

Garsinkites LAISVĖJE’

SERGANTIEJI!
LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

Pirmininkas J. Skirmontas, 
72 Hudson Ave., Brooklyn, ' 

Sekretorius V. Ž'linskas, 
381 So. 1st St., Brooklyn, 

Iždihinkas P. Jankauskas, 
183 Roebling St., Brooklyn,

Kuopų Sekretorių adresai: 
1 kuopos M. Viltrakiūte,

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

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y

N. Y.

N.

N.

Y.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W1S. 
Pirmininkas A. Pakšis, 

462 Jennv 
Vice-plnnininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenna 
Finansų raštininkas K. Arlauskla, 

318 Jenna 
Iždininkas J. Sereikla, 670 Jenne 
Iždo globėjai: J. Sukelis, 266 1
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St.. J. Bagvilas, 358 Dayton St. Mar
šalkos: V. Raulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J.

St.

St.

St.

St.
St.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA. CONN., VIRAI- 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Muroika,

113 Liberty
Vice-pirmininkas

P. O. Box
Nutarimų raštin.

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

Finansų raštininkas P. Rageišls,
Conn161 N. Main St. 

Iždininkas J. Val-a tis
11 Oak S

Ansonia

Ansonia,
Knygius O. Radzevličiūtė,

264 N. Stata St., Ansonia,

Conn

Vėliavų

Ziliufl, 614 Market St.
A. Rūbelis, 313 Quince St. 
nešėjai: P. Miliauskas, 801
St. ir J. Jurevičia, Ifiž

AMAI <C. A M ATE 1) Cl ,OTI 11 N G 
WORKERS of A. PREŠERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS:

Pirmininkas A. Macaitis,

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

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

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

w

PRIEŽASTIES LIGOS.SVEIKATĄ IŠ 
metus po metui 
sergančių žmonių, 

sau, kiek aš išgy-
kiek palinksminau gyvenimą, 

jumis gyvenimas įkirėjo var- 
visokias gyduoles ir jaučiatės 
blogiau, tuomet, 

kreipkis

AR NUSTOJOTE 
Diena po dienai, 
užsiimu gydymu 
Persistatykite 
džiau, 
Jeigu 
lojant 
nuolat
laukdamas, 
prantantj daktarą ir

D R. LEON \R1 
Jis jums be pinigų 

ryti, kad išgelbėti 
kins apie ligą, 
visokias ligas

nieko 
pas gerai 
specialistą

lie
ti-

da-patars, ką 
gjvastj ir paaiš- 

Gydau per 20 metų 
Mi diilžiausioints pa

sekmėmis, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plae- 
čių. jaknų ir 11.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kimo. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, d< I to, 
kad labai brangus. Chemiškas išty
rinėjimas Šlapumo. Neat įdėliokite
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 Avė.) New York City
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UIETiKltC ‘ŽIMIAC ! ry mažai ir lietuvių gyvena. 
VIEllllEO £111 lUO, Buvo j 50 ypatų ir jie suau- 

kavo 40 dol., už ką verti di
delio pagyrimo.

Laike prakalbų užsilaikė 
labai ramiai; po prakalbų 

Lseke keli užklausimai, ant 
kurių atsakyta.

Po prakalbų buvo taria- 
' masi apie surengimą nau jo 
(suėjimo ir įkūrimo Lietuvių 

l )arbininku 1 a te raturos
‘Draugijos kuopos. Geistina 
(būtų, kad ten kuogreičiausia 
įsikurtu L. D. L. D. kuopa.

Biskitninkai pralaimėjo

Pereita sereda New Yor- 
ko Manhattan Lyceum įvy
ko paskutinis mitingas 
streikierin National Biscuit 
Co. Darbininkai nubalsavo 
užbaigti streiką, nes pasiro
dė, kad jų spėkos ('.ančiai 
permenkos . Mitinge pirmi
ninkavo rusas Bromberg. 
Kalbėjo lenkiškai Marks,an
gliškai tūlas Western Fe
deration of Miners organi
zatorius, o lietuviškai L. 
I ruseika. Jisai nurodė, kad 
jeigu visos tautos būtų taip 
puikiai laikiusios laike strei
ko, kaip lietuviai, tuomet 
streikas būtų pavykęs.

Streikas pralošta dėl 
priežasčių: į streiką 
pervėlai, kuomet jau kom
panija daugeliui buvo pakė
lusi algas. Suprantama, ta
da tarpe darbininkų kilo 
dvejojimas.

Fabrikose N. B. C. dirba 
daugybė ateivių, prigulinčių 
įvairioms tautoms. Vieni su 
kitais nesusitaria. Ypač 
sunku su airiais ir graikais.

Kapitalistiški laikraščiai 
nerėmė streikierių, bet rū
pinosi meluoti, kad streikas 
pasibaigęs. Policija elgėsi 
žiauriai, ypač dar ir todėl,

EXTRA PARDAVIMAS.
Puikus, naujas mūrinis 

South pusėje, 8 šeimynoms 
kambarius 
f I toro. 
25x100 
metų, 
pvaisas

namas
JOHN KULBOK CAFE 

Žinoma, 
<iei 

pūsto

Macys & Marcin Furniture Co
AM

nebuvo piliečių.
Reiškia, streikas pralai

mėtas dėl vienybės stokos ir 
dėl policijos brutališkumo, 
bet vistik National Biscuit 
Comp, bus pamokinta ir, 
veikiausia, rūpinsis gražiau 
apsieiti su darbininkais.

strei
nu

31 d. kovo L. S. S. 19 kuo
pa parengė prakalbas tuo 
tikslu, kad sudrūtinus marš
kinių streikierkų ūpą. Kal
bėjo drg. J. Šukys ir J. Šal- 
tys. Kadangi streikai 
siasi nuo seniai, tai 
klerku ūpas jau buvo 
puolęs, bet kalbėtojai
sudrūtino; po prakalbų 
merginos išsiskirstė pilnos 
energijos kovoti, patol, pa
kol darbdaviai nesutiks iš
pildyti jų reikalavimus.

Reikia pažymėti, kad bo
sai pagarsino, jog panedėly, 
3 d. balandžio, būsiąs “Di- 
dysis Panedėlis”, nes visos 
merginos grįžšią prie dar
bo. Streikierės, norėdamos 
parodyti svarbą “Didžiojo 
Panedėlio”, susikvietė net 
ir tas darbininkes, kurios 
buvo nuėję dirbti į kitas 
dirbtuves ir nutarė piketau- 
li ir parodyti bosams, kad 
jų tuščias džiaugsmas.

Matant tokią merginų e-

Ryti, kad jos streiką laimės.
Baigiantis prakalbom at

ėjo Augimas ii- pranešė, kad

nes ir policija joms simpati
zuojanti. Jis nurodė, kad 
streiklaužių labai mažai y- 
ra ir bosai su jais darbo ne
gali atlikti, per tai, jeigu tik 
merginos vienybėj laikysis 
ir energiškai pikietnus, tai 
streikas greitu laiku bus lai
mėtas.

Į susirinkimą atsilankė 
Rusų Mokslo Draugijos Ko
mitetas ir pranešė, kad jų 
draugija paaukavo st re i- 
kierkoms $5.00.

Reikia ištarti širdingą 
ačiū L. S. S. 19 kuopai, kad 
ji parengė šias prakalbas ir 
sustiprino streikierkų dva-

Poiletai ir maudynės ant 
Namo ilgis 80 pėdų. Lolas 

Ramios atneša $1600.00 ant 
Mortgage $9,000. Rankos 
tik $12,000.00. Pirkias buvo 
>00.000.

Puikus mūrinis namas 1 šeimynoms 
po 6 kambarius, toiletai ant l'lioro. 
lando-, .$(>00.OO ant. metu. Prekė 
<1,800.00. Įmokei, j'eikia .$1,000. Kas 
aori nti.-Jp'i lJ i pig'ii ir gcrri namą, 
:ola. 1‘arnią, krautuvę ar dirbtuvę ir 
ir.;.ištūrint i, meldžiu ateiti pas mus, 
o męs tikriname, kad būsite užganė
dinti.

Sužeisti any kokioje vietoje ir no
rėdami gauti teisingą atlyginimą 
meldžiu ateiti pas mane, o teisingai 
aprūpimame su geriausiais ndvoka-

kad 
biznieriai 
biznį gl- 

garas, 
kaip ko- 

lapas, 
gardžiai

kvepi*. Nebūt 
kokis gėrimas, 
jkaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 

rodos, 
gir-

Devyniolikiečių koncertas.
8 d. balandžio, subatoj, 

Tautiškame Name atsibus 
L. S. S. 19 kuopos didžiulis 
koncertas. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Štai jau baigias gavėnia. 
Jūs per visą tą laiką išsiil- 
got pasilinksminimo: juo
kų, dainų ir šokių. Todėl 
L. S. S. 19 kp. ir parengė to
kį vakarą. Jame bus dai
nų, monologų, deklamacijų 
ir muzikos. Dainuos vi
siems žinoma panelė L. Li- 
noniūtė ir W. Šule, kurie jau 
kelis kartus pas mus daina
vo ir publikai labai patiko. 
Suloš monologą B. Stakaus- 
kiūtė, skambįs ant piano Z. 
Betekevičiūtė ir Petrauskiū- 

s. Taipgi bus 
Maži vaikučiai

lės deklamuo 
ir daugiau.
Izabelė Bernočiūtė ir 1 
štrimas sulos dialogą. A 
Bučinskas pasakys juoking 
deklamaciją 
bus šokiai.

Todėl, kas norite linksmai 
praleisti laiką, tai atsilan
kykite ant šio pasilinksmini
mo.

Įžanga y patai 15 •'entų. 
Ko iu uotas.

Garbė Yonkcriečiams.
Neturėdami plakatų ir 

gerų išgarsinimo būdų Yon- 
kerso lietuviai visgi suren
gė pasekmingas prakalbas 
Lietuvos Šelpimo Fondui. 
Pirmininkavo drg. Vosylius, 
o kalbėtojais buvo Žemaitė 
ir Pruseika. Žmonių ant 
prakalbų nedaug tebuvo,bet 
tai ir nėra dyvų, nes Yonke-

Su pagarba
REAL ESI’ATE & INSURANCE 

OFFICE
;1 Grand St., Brooklyn, N.

B. A. ZINIS.
Greenpoin L.

Prie vietinių

Reikalingas lietuvis drapanų 
verykų pardavėjas, atsišaukite.

A. Paeowski
88 Grand St., Maspcth,

R E i K AIJ GOS i nerginos 
dešrų fabriku. Mokestis 
pradžios 7 dol.

242 South 1st St.
Brooklyn, N. Y.

Kas turit gerą ruimą.
Reikalingas geras ruimas 

dėl vieno vyro pas gerus 
žmones. Reikalinga, kad 
būtų įėjimas į ruimą iš lo
bes ir kad būtu toilet ant 
fioro. Galiu sutikt daikte 
gyvent, bet guolis dėl vieno. 
Kas turit tokį ruimą, mel
džiu duot man žinią. Nepa-

koncertui1 mirškit mano antrašo. Gal 
dabar neturite, o toliau tu
rėsite, duokite ir tada žinia.

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

Brooklyn, N. Y.
(24^-27)

6 d. balandžio Tautiškame 
Name 101—103 Grand St., 
bus mėnesinis susirinkimas 
Lietuvių Moterų Progresy
vi ško Susivienyjimo. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Visos narės malonėkite į 
laiką pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptar-

Pagal kuopos nutarimą 
visos L. S. S. 19 kp. išrinktos 
komisijos pribūkite ant su
sirinkimu 6 d. balandžio 
(April), 1916, 8 vai. vakare, 
‘ Laisvės” offise.

Komitetas.

Lietuvių Kelionės Pašel- 
pos Dr-jos 1-mos kuopos 
kvartalinis susirinkimas į- 
vvks utarninke, balandžio 
(April) 4, 1916, Tautiškame 
Name, 101—3 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Visi nariai 
malonėkite pribūti ant šio 
susirinkimo ir atsiveskite 
nauji! narių prisirašymui.

M. Viltrakiūtė.

carteris. 
gyvenimų 

šią 
am- 
(ai-

DRAUGYSTĖ SESERIŠKOS 1’AšEL- 
POS LIETUVOS DUKTERŲ 

AMERIKOJ E.
Per mėnesinį susirinkimą, kovo 8 d 

1916 rn. ' tapo atidaryta.- 
Kiekviena sveika ir dorai
vedanti moteris,, bus priimta 
draugystę nuo 18 iki UI metų 
/■aus už, vieną dolerį k lojimo. 
U ri.- atidarytas nuo kovo 8 < 
ba/adio 7 d., 1916 m. Po minėto lai
ko p rabi'girnų i, įstojimo moke.tis bus 
parai amž.įų. Susirinkimai atsibūna 
kas pirmą seredą kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Parapijos Mokslainėje, Ma- 
hanoy ( ity. Pa. Todėl gi yra kvie
čiau.os lietuves moti rys prisirašyti 
kuoskaitlingiausia, nes šita Dr-ja y- 
ra dideliai naudinga, kaip josios na
riams, taip ir jų šeimynoms.

Komitetas.

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

metams ir prisius $2.00, tas apturės 
dovanų knygų vertės 80 centų. Rašy- 
kitės šiandien, nes neilgai bus duoda
mos tokios dovanos!

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

J. CIIUPAS
P O. Box 330. Ansonia, Conn.

Paslaptis ........................................ ..
Gyvenimo Banga .............................
Revoliucijos Atbalsiai ....................
Kontrobandninkai .............................
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių 
Pileniečiai ................;..........................
Butvile, ŽemAitijos mergelė .... 
Iš dvasiškų tėvelių gyvenimo ... 
šeimynos istorija ........... ...............
Sccijaldemokratų Mokslo Pamatai 
Prasikaltimai ir Prasikaltėliai ..
Steponaičio Raštai, kaina $1.00, 

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

Reikalaudami knygų 
taip:

20c
20c

40c
25c
10c
20c

75c
75c
35c

50c 
50c 

adresuokit

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

KIEKVIENAI MOTEKEI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. I*.
Specialistas Moteriškų Ligų
E. 501h St......... New York, N. Y.

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. po 

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

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
į-ellistime. Iš kitur atvažiavusiems li-- 
zoniams parūpiname vietą, kol gydo
si Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
rtūrčsirne ir duosime prietelišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš 
šile mano antrašo.

OR. J. LIPMAN
314 N. 5t)th St.. NEW YORK, N. Y 

Kaiaatiie lietuviškai.

314

I ’arsiduod 
krautuve, i
:>(■ melų. Gera proga įgyti biznį, 
l’riež.a. lis pardavimo mirė savinin
kas. Krautuvė galima nupirkti' už. 
prieinuimt kaina.UŽGANĖDINTAS t:"“

Gvarantuotas ant 20 metų 
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 
« Užplombavimas 50c ir aukščiau.
Išvalymas ........................................... 50c.
Užplombavimas auksu ................ $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

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

1-moft gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

symu

GRAŽI IŠŽIŪRA 
MALONI.

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

Męs turime daug
PUIKIU FORNIČIU, kurie pa
puoš jūsų namus pagal jūsų 
skonį už labai žemą kainą. Ne
pamirškite, kad MALIAUSKO 
ir VIDŽIŪNO ismokesčių išly
gos yra vienos iš lengviausių.

Du Storu, kreipkis bile į katrą

YRA

kad jos 
malonus 

ir jos

Puiki ir drūta vaikams d* ) 
lovuke verta $5.00 uA*P*-'. 'O

Lovuke, kaip ant pa
veikslo, stora ir gražitfc CĮ Q Q 
verta $8.00 už..............

Supamosios 
kėdės

$2.49
$2.98

Geriausių iš
dirby sė i ų ar- 
žuolinės Ka

ru odės, žiūrėk 
mūsų prekės

$5.98 
$6.98

ir taip toliau

PATARMES MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M. U. SANGER 

Su paveik du i.-i

LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI
KNYG/V. Kaina 50c.

Reikalavimui ir pinigus siųskit šiuo adresu;
J. STROPUS, *

6 Loring St., So. Boston, Masrf.
Pinigus geriiiiwiai siųst money orderiu, >>ct 

kum tau neparanku, gali siųst paMos markėmis.

Aptieka
Teisingai sutalaomi vstlatai 

prieinama kaina. Atidlankyklta 
pas savo draugą, a būsit# «š- 
ganėdintl.
N. MOSKOWITZ

Aptiekoriuc ir Chauuktas
216 Roebling St., C«r. Mtut 

į BROOKLYN, N. Y.

rašykit į miesto agentus,ku 
rie turi brangius ofisus si 
būriais raštininkų, bet rašy 
kit tiesiog mums, reikalau 
darni mapos ir kataliogo, t 
gausit teisingesnį ir pigesn

M. WALENčIUS
State Saving Bank,

Sco 11 v i Hc,. M ich i ga n

RUI M AI ANT R ANDOS.
Išsirandavoja geri keturi ir trįs 

kambariai, kurių randa $7.00, $8.0(' 
jr $9.00 ant mėnesio. Mūrinis na
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dų su maudynėmis. Arti sakaunčs 
kur dirba 5,000 darbininkų. Su ran
da duodu štampas.

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

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

man
Irjtip druug/J kalba, tai nereikia 
tin. Žinoma, vieta atsakanti dėl 
oeievingų. Kambariai su visais pa 
-azikumals. Prašau kreiptis į tą vie 
q, o. būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Eocnininkaa
'91 Wythe Ave., Corn. So. 1st St 

BROOKLYN, N. Y.
279 Creciipoint

GERIAUSIOS FARMOS

Pirkite pas mus farmas didžiau
sioje Lietuvių Partnerių Kolionijojo 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino-, 
me su‘360 lietuviais farmeriais. Męs 
esam seniausi ir didžJausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame tcisingiaus'u būdu, išduo- 
darn pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir vystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo, farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 

i, su judžemiu ir moliu, ir molis 
gera smielžeme. Geriausia ženiė 

daržovių, sodu, pie- 
Turime daug že- 

neišdirhtos, geros, kuri parduoda- 
visokio didumo plotais, pigiai, po 

r brangiau, ant lengvų 
Kiekvienas gali tokios 

asiimti, ir dirbdamas mieste 
, jgyilamas tokiu būdu ge- 
farmą. Pasiskubinkite nusi

neš ji greit eina bran- 
Atvažiuokite pas mus. męs už

jos, kad surasit farmų pa- 
norą, ir už ką būsite mums 
Kviečiame visus miestų dar- 
ir biznierius apsigyventi 
ir sveikame krašte, kur yra 

vaikams mokyklų, baž- 
ir gerų žvyruotų 

pirklybinio miesto 
pnčtavo miesto Lu- 

Nusipirkitc mūsų ko
joms taip pa
kari apie mies- 

nenorūsite. Tūse- 
ui užtikrintą gerą 

trumpu laiku farnta pati 
visokias skolas, ir jūs lik- 
s metus turtingais farme- 

! riais. ■ Rašykite tuoj, gausite Lietu- 
Į vių Kblionijos mapą iįr farmų kata- 
| logą dovanai. Tik (įdėkite už 4c. 
Ištampą dėl pačtos kaptų.

TikrAs adresas:

A. KIEDIS & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

BROOKLYNO IR APIELINKftS 
ATYDAI.

Lietuviškas Kontraktoriaa.
Padarome! visokį darbą prie naujų 

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

fP. GRAŽYS
Brooklyn, N. Y.

šimtas kostuin’erių iš visų 
kraštų ir tautų, išmokėdami 
$1.00 ar $2.00 į savaitę, pasi
lieka tikrais savininkais ge
riausių daiktų.

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

Jūsų tarpe 
vienintelė to
kia krautuvė 
iš visos apie- 
linkės.

Męs aukau
jam visų savo 
triūsų, kad iš 
šitos įstaigos 
būtų užganė
dinti ne šim
tai, bet tūks
tančiai žmonių 
visokių klesų.

t

198=200 Grand St
Ti’.rpe Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N.

Telephone 2372 Greenpoint

su 
dėl visokių javų, 
vų ir del ganyklų 
mes 
ma 
$6.00 akeris 
išmokėjimų, 
žemės p 
išmokėti 
riaušių 
pirkti žemės 
gyn 
tikriname 
gal savo 
dėkingi. 
Liniukus 
gi ažiame 
p-'ina aplink 
nyčių,' geležinkelių 
kelių, apielinkeje 
Scot tville’ės i 
dmglon, Mich 
lionijose farinas, 
tiks ant mūsų farmų 
tą nei pamislyti 
site ant farmos 
gyvenimą 
išsimokės

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J.
SPECIJ AUSTAS

PLAUČIU
Va’andos: 

■10 ryte 
—2 po piet 
8 vakaro

Miseviči
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

Nuo
Nuo 
N uo
270 BERRY ST., BROKLYN

NEWARK0
AKUŠERKA

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

Jaunišk aite
3)9 Walnut St..NEWAR

, 3052Telefonas 4()S5 Markei

Pagamini* gtnauidun lietuvišku* 
valgius. Ple'u* galinis, gauti po 15c, 
20c ir 25c.

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

BROOKLYN. N. Y.
Reikalingos merginos.

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

William Holland
145 Roebling St., Brooklyn 

Įėjimas iš jardo.

T>lephon» 2384 Greonpolrt 
Ufiikiawaia HetavisniM viera
PETKĄ DRAUGELI.

8 k » n v a a 11

r»rd! *mlkx, 
^U"’ ri*okis 

/r yvna». trepeni
$ -*>'S^įĮ-W cigar*.! ir

Bal*

at^k*nči.S.7 W®' ri^tou.o btelta

Tūkstančiai Žmonių!

CSĘMT£Ftr

JUOKIS IR VISAS SVIETAS 
JUOKSIS.

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

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

Jeigu nereikalingi bus akiniai, 
tai bus tesingai pasakyta, jeigu 
bus reikalinga, tai męs pritai
kysime už prieinamiausių kainą 
nuo $2.00 ir augšeiau. Viskas 
gvarantuota ir su pilnu užganė- 
dinimu.

PILNA GVARANCIJA.

M. FREEMAN
Optometristas ir Optikas
611 GRAND ST.

Mylėtojams Muzikos ir Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

■'.atrumentų arba dainuoti be -moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sudėto* j 8 lek- 
. i.’as, mokytojas ima po $1 už lekci
jų. 8 lekcijos—knjga $1.50, parduo 
du iJ $1.

RSkAlTYK!
x KieU ienas nan 
\ jas hkaity toi.iH 

v \ km is užsirašy*
' \ pas mane “Lais

l vę” imt melų i1 
užsimokės $2.Oi; 
(as gaus dovani

I knygų
Į 1 dolerio 

/ “šakę” ant 
U>. Senas

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MO T ERIŲ.

i nuo motu? Ar 
c sveikumais ir

odos galvos? 
plikti?

ai; pasakytu liga. 
>-s l’žsakyket® 
pngiintų kalbat 
AUKIS.”

o specialisto, 
žiiiio.-:
;;nias plauko ir 
slinkimo plauku 
sveikatą ir išau- 

i I pen kius sava- 
s—ž.iii plaukual. 
nuo užganeainlv

GYDYMAS DYKAI.
d. m<- pert ik ei.ti kiekviena, kad 

('AIA< ’l |; \ sulaiko slinkime 
k -tos ir augina gra- 
centu arba k rasos 

khi su Jusu antrafiu. 
na m doh-rinc dėžutė 
i knygule •‘TeĮsybo 

triniau atApau- 
mden.

Union, N. Y,

ir žilinu o I 
giiili pi nikų 
lis Uif<-ti g: 
— B.icziia.— i 
kliv m.

M vs g; 
gyiluolt-H 
plauku p 
z.ius plauku; 
niarketns jitiHiu.-iu 
yjęs iAaiucenic kįei 
Calvacura---<>s N 
Apie Plaukus.” Išplauk 
sli, kuponą ir siuskite 
Union Laboratory. Box 645 
UNION LABORATORY, 

Box 646. Union, N.
u i «!••«! imas 10 centu del npm»- 
kašt u persiūt in><>. meldžiu Išsiųsti 

jaus iusu dob-rim- dėžutė Calvacura 
knvi; >• "Teisybe Apie Plauku*.’’

Juozas Garšva
GRABORIUS 
(Undertaker)

LAID0TIV1Ų DIREKTORIUS. 
Išbaramuoju ir laidoja numirusia* 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius Ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir ftialp 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST.

C. Brooklyn, N. Y.
144 N. 5th ST., 
Brooklyn, N. Y 
Tel. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Mala

S lenattn* mokyk’* amat^, ie- 
f»-!ų lenkiškoj kliboj. R»jde- 
r,; ris* i» yra reiklaaujama 
u>u g šoferių, todėl kam boti 
t>e darbo, Jeigu galima at
dirbti po $!5.00 iki $3®.00 kaip 
šoferiu .šils, mokykla Išmokina 
”l.ru per keturias nedi-
a*b. Ga'ii.- a mokintis diene- 
-i's tr vakarai*. Gvarantaeje- 
mr. Jog lalsnlus gausite.

Kaštuoja tik $15.00
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILI 
ENGINEERS

147 F.. 40th St., New Yerk,N.Y.
aro.t 
nte 

skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus 

Kas iš neskaitančių 
“Keleivį” $1.50, gau»» 

,, senas skaitytojas 
25c. Kas prisius ui 

gaus knygų už 75c.: 
“šakę” $1.00, tas gaus 
senas skaitytojas ui 

“Naująją 
$1.50, tas

t u o h laik 
pat mokė

knygų už. 50c. 
dar prisius už 
knygų už 50 . 
gaus knygų ui 
“Kovą” $2.00, 
kas prisius už 
knygų už 35c.
25 centus. Kas užsirašys 
Gadynę”, kaina metams 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit 
rašičius per mane. Tiek
darni gausite gerų knygų pasiskai
tymui. Būtinai pasakyk apie tai sa
vo draugui ir pažįstamui. Knyga* 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS

2170 Margaret St, Philadelphia, Pa.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba eha- 

rams, UI sąsiuviny®.
Knyfutl lie.

Telpa šios dairos: 1) Gaud*- 
imus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 8) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Daga 
ugnį. Chorams atiduodama M 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
1H BROADWAY.

SO. BOSTON, MA8&.

%25e2%2580%259dl.ru



