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VI Metas
Norėjo nužudyti

cara
Lavonai ir 

kraujas
Raudonoji

Milwaukee Olandija mobilizuojąs!
duos Lietuvos Rusijai

Berlynas. 5 d. balandžio, vartoti savo motinišką kal- 
—Vokietijos kancleris Both- ha. Tuomet tik būsianti už- 
raann Hohveg pasakė parla- tikrinta taika, 
mente viena iš savo didžiau-1 V į
šių prakalbu su didžiausia a- 
fydžia. Tarp kitko, savo 
prakalboj jisai nurodė, jog 
Vokietija nei dabar, nei po 
karei nemananti užpulti ant 
Amerikos ar ant Canados.

Keliai, pakalnės, kalnai ir 
lygumos ties Verdunu,Fran- 
cijoj, apklota žuvusiųjų la- 

imperatoriaus Mikalo- ’ vonais. Kronprinco armijos 
Orlovas davė perser-{veržiasi, kaip veržėsi ligi-

Lenkija turi būti liuosa 
nuo jungo Rusijos rcakcijo- 
incrių — sušuko kancleris : sergėjimas išgelbėjo caro 
Rusu činovninkai jau nie- gyvastį nuo rengiamo pasi- 
Luomct negrįžš Lenkijon.; kėsininio.
V isas tas žemes, tarp Voli-1 
užjos pelkių ir Baltijos jū-' 
ros, kurias užkariavo Vokie- i............. ..u ;»».,<»» J» iiiv nuvnivi IlCSUtlkS, 

Belgija turi būti liuosa valia sugrąžinti Rusi:
1 j* ; "j ; i. Ar tai lenkai, ar tai lie-;

bėjo apie Belgiją, Lenkiją ir jija, ji niekuomet
Lietuva. 1

t *■ j

X liuosa, bet ne toje prasmėje,'jai
kokia ji buvo iki kares. Lie- tuviai 
tuviams ir lenkams, sake \cn-loj 
kancleris, reikia duoti pilną jau niekados negrįžš po Ru- 
progą laisvai plėtoties ir sijos valdžia.

Iš Petrogrado oficialiai 
pranešama, kad gclžkelio 
sargas Orio v gavo dovanų 
nuo 
jaus.
g ėjimą caro traukiniui, kad šiol, prie tvirtovės Verdun, 
reles, kuriomis turėjo pra-iPer visą savaitę nėra poil- 
begti tasai traukinys, esan-jsio.
čios sugadintos. Tasai per-,si.

Mūšiai tęsiasi ir tęsia-
Vokiečių bangos liejasi 

•nt Verduno, bet francūzų 
irtilerijos ugnis varo jąs

Teleg ra moj e nepasaky f a, 
kurio gclžkelio linijos 

jgas išgelbėjo carą.

tai Pabaliuos gy-; Prūsi jos seime socialists 
sykį paliuosuoti, Į nurodė, kad tarpt* minių ei- 

i na vis didesnis ir didesnis

Lietuvoj ir Latvijoj.
linini veislininkai.Pasak “Rygos Garso”, vo

kiečiai savaip perkrikštijo 
Lietuvos miestu bei mieste
lių vardus.

Tiktai Vilniaus, Kauno ir 
Grodno miestų pavadinimus 
vokiečiai nėra pakeitę sa
viškiais. Kitus miestus ir 
miestelius “krikštija” vokiš
kai. Brest-Litovsk dabar 
vadinasi “Brišk”, Bielostok 
—“Vaisštok” ir t. t. Suda- sockio mirtį, bus labai liūd- 
ryta nauja Bielostoko gu- na, nes visi apie nabašnin- 
bernija iš aplinkinių Vil
niaus ir Grodno gub. pavie
tų.

Mirė a. a. Juozas Visockis, 
žinomas Rygoje lietuvių 
chorų (Pašalpos d-jos) ve- 
(’’jas, pastaruoju laiku ap
sigyvenęs Orle. A. a. J. Vi
sockis paskutiniu du mėne
siu sunkiai sirgo. Rygie- 
čiams lietuviams be abejo
nės, žinia apie a. a. J. Vy-

i apie nabašnin- 
ką turėjo gerą atminti, kai
po apie dorą žmogų ir darb-

i) francū-

prabliovė: “Jeigu jūs i 
te ir su miniom, tai męs ži
nosim, ką jums atsakyt”.

Socialistas Hoffman jam 
atkirto: tie, kurie kariavo

atstūmti vokiečius ties Vaux 
gilia. Jie taip-pat atmušė 
vokiečių antpuolį ant so- 

I džiaus Douaumont.
Prancūzai jau naudojasi 

'naujais šešiolikiniais howi- 
(•miais, kurie praneša vo- 

■ Ijočių 12-centrimetrines ka- 
nuoles. Manoma, kad nau- 

iteisi-iji francūzų howiceriai išgel-

VOKIŠKOS MOKYKLOS 
VILNIUJE.

Prieš karę Vilniuje buvo 
vadinama “Evangelikų baž
nytinė mokykla”. Karė pri
vertė tą 
Dabar
vietose manoma jkūrti vo-

įstaigą uždaryti.
keliose tinkamose

vo
nią- i 
kuri 

humanistiška,

Niekas, tuotarpu, negali 
oasakyti, kokis likimas lau
kia Ve rd u n a. €

Liepojaus gubernija.Gau
ta žinia, kad vokiečiai Kur
šą padalinę j dvi gubernijų. 
Mintaujos ir Liepojaus. Lie
pojaus gubernijon įeina kaž
kurie Kauno gub. apskričiai 
ir Liepojui artimi Kuršo ap
skričiai.

Dėlei popieros stokos. Gu
bernatorius ypatingu raštu 
kreipiasi į valsčių raštines, 
laikraščiu redaktorius, dau- 
giausia popieros aikvojan- 
čius, kad taupytų popierą, 
nes jaučiama popieros ba
das. Taigi: “Pusę laikraš
čio spausdinti smulkiomis 
petito raidėmis, sumažinti 
formatą, pirmadieniams 
laikraščių neišleidinėti, te
išleisti tiktai štabo paduoda
mas telegramas, sumažinti 
žurnalu fermata ir tam tik
rą puslapių skaičių su nusa- 

ti Kauno tvirtovės gintuvės' kyta kaina. Minėtą guber- 
sulyg vokiško skonio. Kau- [natoriaus įsakymą policija 

netrukus išdalįs minėtoms 
įstaigoms dėl pasirašymo.

kiečiu visuomene jau 
stanti apie mokykla, 
vėliau taptų 
gimnazija.

manoIš Kauno vokiečiai 
visas administracijos 
gas perkelti Šiauliuosna. 
Kauną gi tepaliekant vienai 
kariumenės valdžiai ir jos 
įstaigoms.

Vokiečiai maną pertaisy-

Pancvėžį dabar vokiečiai 
labai stiprina: kasa kasi
nius, pina vielos tinklus. Ap
link Panevėžį vedama nau
jos gintuvės.

Sustiprinimo darbus at
lieka imtiniai: belgai, fran- 
cūzai, anglai. Dirbama die
nomis ir naktimis.

VOKIEČIAI NETENKA 
PO 5,000 ŽMONIŲ.

Londone išeinančio laik
raščio Times koresponden
tas praneša,kas dabar deda
si palei Verduną. Vokiečiai 
sutraukę palei Verduną 30 
divizijų (600,00d kareivių)ir 
per pirmą mėnesį netekę 
150,000. Svarbiausios jie- 
gos buvę sukoncentruotos į 
šiaurius nuo Verduno ir čia, 

L'kaip manoma, bus smarkus 
ir ilgi mūšiai. Prancūzai 
neatiduoda nei vieno colio 
žemės, pakol nepaguldė tri- 
buvo skaičiaus vokiečių su 
kritusių skaičium savųjų.

Vokiečių aeroplanai ant 
Rygos. Vasario 17 d. apie 
pietus pasirodė ant miesto 
du priešininko aeroplanu 
(vienas “Albatroso” siste
mos) ir numetė 5-tą bombų.

nas būsiąs vien kariškasai 
miestas pavestas karės ži
nybai.

Karės žinybon įeina visa 
eilė tvirtovių: Lietuviškoji 
Brasta, Osovecas, Novoge- 
ergrjevskas, 
ir Kaunas.

šiomis dienomis vokiečiai 
smarkiai šaudė Šloką sun- i 
kiąja artilerija, paleidę mie- 

Ivangorodas'stan daugiau 30 šūviu. Mū- 
sų artilerija į vokiškąją at
sakinėjo. Gyventojai nei 
kiek nenusiminę. LaikeRYGOS GYVENIMAS.

Rygos miesto biudžetas 
sekančiais metais. Jeigu 
6,936,939 r. prieš 9,512,950 
r. 1915 m., išlaidų 9,113,964 
r. prieš 9,741,611 r. Taigi 
šiemet matosi nepriteklius' imtiniui Rygos pajūry. 
2,177,611 i*, prieš 146,661 r. Įtose Rygos 
pernai metų.

ant žemės arba sulindo į ru-! 
sius. Dar tebesusidui *

Rygos pirkliai, dėlei dau
gybės produktų parduoda
mų Rygos gyventojams val- 
gydinimo komisijos duoda
momis kortelėmis, papigino 
valgymo produktams kai
nas. Ypatingai atpigo mil
tai ir cukrus, ko anksčiau 
negalima buvo gauti ir tri
gubai mokant. Taigi ko pi
giau pardavinės miestas val
gomuosius daiktus, tuo dau
giau turės nusileisti ir pri-

Milwaukee Wisconsin. — 
Socialistas Dr. Hoan sumu
ša savo balsais “nepartyviš- 
kąjį” kandidatą į majorus 
G. A. Bading.

Hoan gavo 3,000 balsų 
daugiau, negu Bading. Iš
viso paduota 65,000 balsų.

Pilnų žinių dar neturime. 
Galutino balsų suskaitymo 
rezultatas dar nežinomas, 
rašant šias eilutes.
Dr. Hoan buvo ligišiol 

miesto advokatas. Savo jau
nose dienose Dr. Hoan buvo 
Rūkorium.

Socialistams visoj Ameri-

Bronislovo Vargšo 
laidotuves.

“Naujienos” rašo:
“Kad velionies B r. Varg- 

šo-Laucevičiaus asmenyje

fronto vietose' 
šaudomasi paprastai. Mū-' 
siškiai lakūnai laimingai pa-; 
sižvalgė Kekavos apielinkėj.į i 1 diuccvičius

veikliąusių ir gabiausių 
savo scenos darbininko ir 
rašytojo, tai parodė nepa
prastai skaitlingas jų daly
vavimas šermenyse. Ne
mažiau 600 žmonių vakar 
atėjo suteikti jam pastarąjį 
patarnavimą. Minia žmo
nių užplūdo visą Wallace 
gatvę ir laukė pradedant 
liūdnos procesijos. 2 vai po 
pietų apie 30 automobilių ir 
visa minia pėsčių patraukė 
Halsted iki 33, tąja iki Mor
gan, nuo ten 35 gatvėn ir Į 
—Tautiškas kapines. Ne
paprastai skaitlinga procesi
ja, jūra gėlių nuo įvairių 
draugijų ir pavienių asme
nų, o dar labiau patsai ve
lionis, kurį gerai pažino veik 
kiekvienas bridgeportietis, 
patraukė jų atydą. Prade
dant 33 ir baigiant Morgan 
ir 35 gatvėmis—iš abiejų 
pusių stovėjo ilga, siūbuo
janti jūra žmonių... Neper
dėsiu, kad tai buvo skait
lingiausios šermenįs, kurias 
kada nors bridgeportiečiai 
matė.

“Į kapines,—kas automo
biliais, kas karais,—suva
žiavo taip jau netikėtai 
daug žmonių. Prie velio
nio karsto pasakė trumpas 
prakalbėles šie draugai: K. 
Gugis, A. Petraitis, B. šidiš-

KAS SU OLANDIJA? ’gana to. Šiais metais užsė- 
Šią savaitę viena po kitai tų laukų plotas sumažėjęs, 

mūsų gyvulių auginimo ū- 
kiui gręsia suirimas, mūsų 
transportas visai pairęs”.

Tai, mat, prie ko priėjo 
Rusija.

ateina iš Olandijos labai ne
ramios žinios.Visi Olandijos 
armijos aficieriai, kurie bu
vo ant urlepo, pašaukti ka
riumenėn.

Skubiai sušaukta Olandi
jos parlamentas ir žemuti
niame atsovų bute įvyko 

Islaptas mitingas.
Ib’ezidentas atstovu na

mo užreiškė, kad Olandija 
nori likties neutrališka, bet 
ji turinti būti atsargi, ka
dangi prie to verčia karės

Olandijos žmonėse viešpa
tį ja didelis nerimavimas.

ko pranešimo ir nerimastis 
vis labiau platinasi.

Olandijos armija mobili-

sako — 
kiti — 

Vokiečiu 
kad O- 

ginklo

manevrai. Sumobilizuota1 
net automobiliai.

Prieš ką Olandija mobili- 
zuojasi? Vieni 
prieš talkininkus, 
prieš Vokietiją, 
laikraščiai tikrina, 
landija nepakels 
prieš Vokietiją.

Tūli Olandijos laikraščiai, 
draugiški Vokietijai, nuro
do, kad Anglija reikalavusi 
teisės iškelti savo Variu me
ne ant Olandijos žemės.

Ištiesų Olandijos padėji
mas labai opus. Iš priežas
ties blokados, kurią Anglija 

' apšaukė Vokietijai, Olandi- 
(jos prekyba labai smarkiai 
nukenčia.

ZEPPEL1NŲ UŽPUOLI
MAI.

Londonas, 3 d. balandžio. 
Valdžios oficiališki praneši
mai skelbia, kad pereitą 
naktį vėl vokiečių zeppeli- 
nai buvo užpuolę ant Angli
es ir metė bombas. Šiuo 
žygiu jie užkliudė ir Škotiją. 
JO žmonių užmušta ir kelios- 
dešimtis sužeista.

Reikia pažymėti, kad pa
staruoju laiku vokiečių zcp- 
]/(‘linai labai smarkiai pra
dėjo veikti. Veik nėra tos 
nakties, kad jie nepasirody
tų ant Anglijos miestų. 
Kiekvienas jų pasirodymas 
sujudina gyventojus ir tan
kiai neapsieina be aukų, 
štai pereitoj pėtnyčioj ir 
subatoj užpuolus zeppeli- 
rams 67 užmušta ir 117 su
žeista.

Anglija dabar galvoja, 
kaip apsisaugojus nuo tų 
negeistinų “svečių”, kurie 
veik kasdien pradėjo a-si- 
lankyti.

KODĖL TALKININKAI 
PRALAIMI?

Garsus Rusijos 
ir politikas, profesorius Ma
xim Kovalevski sako:

“Didžiuma mūsų klaidu 
padaryta praeityje ir savo 
šaknyje turi vieną priežastį 
—nors męs buvom vienos 
nuomonės, bet skyrėmės sa
vo manyme apie atskirus 
kares momentus.

“Anglijai rūpėjo tik muš
ti priešą jūrėse ir kol i on i jo
se, o savo rolę ant kontinen
to ji suprato labai siaurai, 
būtent, kaip gynimą savo 
namu vartų—Kale.

“Francija rūpinosi tik Pa- 
ivžium, o antraeiliuose ka-

MEXIKOJE.
Negrai kavaleristai pasi

žymėjo.
Generolas John Pershing 

praneša, jog Amerikos neg
rai kavaleristai turėjo antrą 

j susikirtimą su Vilios raz-
istorikas baininkais ties Aguascalien

tes, 53 mylias į vakarus nuo 
Chihuahua City. Negrais 
vadovavo pulkininkas 
Brown.

Iš Vilios pusės žuvo tarpe 
30—10 banditų. Apie ame
rikiečiu nuostoliu nieko ne
pranešama.

Iš Juareco praneša, kad 
Villa tuoj bus sugautas. A- 
merikos kariumenė leidžiasi 
vis gilyn ir gilyn į Mexiką. 
Kariumenė maitinasi arklie
na.

Miesto valdyba nusakė 
naujas kainas valgymo daik-; 
tams nuo 8 vasario iki 1 ba- j 
landžio šitokias: išdirbtos o-1 
dos pūdui nedaugiau 40 r.,‘ 
padų odos pūdui daugiausia 
2 r. 10 k., puspadžių pūdui 
1 r. 15 k. Parduodantieji 
brangiau nusakytos kainos jos”, kuri randasi Sibiro ištrėmime. Nuo jos gyvenimo 
gaus 1 metus 4 mėn. kalėji- ■ durų neatsitraukia žandarai ir žemsargiai, kijrie saugo
mo. 'ja ją, kaip savo akį. - -

Senelė Breškovskaja “rnočiūtė Rusijos revoliuci-

kis, St Strazdas ir P. Gri- rėš frontuose buvo

SU

kariauti tižios viršininko pritarimo,

Rimas”.

su- 
ir

Dū
savo

gaitis, “Naujienų” reda 
liūs. Ten pat surinkta 
šelpimui likusios našlės 
dviejų jos kūdikių apie

kaip, turėjome
■gšą, dirbome sykiu

: juo ir—nebetekome jo... Li

118 dienos pranešti vyriau

jsu Vokietija ir nesuvartojo (tūlei kurio reikia teirautie- 
vyriausiojo 
visas jau

bes j mumis... J •l‘l 1 
mūsų uždavinys |
naujas spėkas irii^t visų savo

dimas. Visur vėlintasi ir 
duota laiko priešui stiprin
ti es.

“Rusija, ištiesusi savo
frontą per 1,500 viorstų, bu
vo įsisvajojusi atsiekti isto- mokomųjų ir

REIKIA LEIDIMO.
Vvriausis vokiečiu burmi-* ±

ras Vilniuje, pasak laik-
ščio “Wilnaer Zeitung”,

tį steigimą, atvėrimą, vedi
mą. tvėrimą ir uždarymą 

auklėjamųjų 
Įstaigų, i'e n girną kursų ir 
privatinį mokymą. Visam 
kam reikia vyriausios vai-

burmistro, 
veikiančias 

! paskutinės 'valandos dirbo momentą, kada galėjo Įsi-' viršuje minėtų rūšių įstai- 
i mires Bronislavas Vargšas-įkišti į Balkanų karę ir su-'gas reikia raštu iki vasario

STUDENTUS IMS KARIU- 
MENĖN.

Petrogrado “Novoje V re
mia” rašo:

Studentai bus imami ka- 
riumenėn šiais mokslo me
tais. Pirmas prizivas bus 
apskelbtas kovo mėnesy. Vi- 
sųpirmiausia kariumenėn 
bus šaukiami pirmojo ir an
trojo kurso studentai.

1 ošti spren d ži am ą j ą
Nuo Italijos klaidų priguli siajam burmistrui, idant jos 
Juodkalnijos ir Serbijos li- paskui būtų patvirtintos. 

Taip-pat reikia priduoti ir 
visi vadinamieji universite
tai, visos draugijos mokslui 
ir technikos paskaitoms, vi
si vaikų darželiai ir vaikų 
prieglaudos. Neišpildžiu- 
sieji šito paskelbimo bug 
priversti uždaryti įstaigas 
ir bus pabausti kuopa iki 
100 markių.

RUSIJOJ.
Socialdemokratiškas 

mos atstovas Čchcidze 
prakalboje pasakė:

“Gyvendami turtingiau
sioje šalyje, męs dabartės 
jaučiame duonos, malkų, 
sviesto ir anglių badą. Ne-
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Suėjus penkiems metams Ar bus kietl»il! ang|il?

nuo “Laisvės” įsikūrimo
šią scredą, 5 d. balandžio, 

suėjo lygiai penki metai nuo 
pasirodymo pirmojo “Lais
vės? numerio.

Penkis metus ištarnavusi 
lietuviu darbininku visuo- v v
menei, “Laisvė” tarnaus jai 
ir toliaus.

“Laisvės” įkūrėjais buvo 
Juozas ir Antanas Neviac- 
kai, Juozas Valatka, Juozas 
Undžius, Petras Naudžius, 
Mykolas Mizara. Iškrapštę 
iš kišeniaus savo paskuti
nius centus, iš pirmo “ypo” 
įsivarę į skolas, jie pradėjo 
leisti savaitinę “Laisvę”. 
Jie nebūtų išlaikę laikraščio, 
būtų beregint suklupę, jeigu 
ne ta aplinkybė, kad daugu
ma jų buvo patyrę spaustu

sakant, savo amato specia
listai. Štai kodėl jiems 
skelse pinigo ir spėkų.

Pirmuoju “Laisvės” re
daktorium buvo Antanas

Pirmuoju skaitytoju buvo 
Kazimieras Šidlauskas, iš- 
sykio užsimokėjęs už kelis 
metus.

“Laisvei” užsidėjus buvo 
daug žmonių, kurie prana
šavo, jog jos gyvastis tęsis 
daugių-daugiausia tris mė
nesius. Jie jau buvo beuž- 
saką grabą...

Ištiesų, pirmieji metai bu
vo begalo sunkus, 
niška “laisviečių” 
maišiais metais
(•augiau, kaip 8 dol. 
daktorius gaudavo žmoniš
kesnę algą.

Atėjus rudeniui 1911 me- 
tų išlikimo perspektyva ro
dėsi labai tamsiose spalvo
se. Tuomet nutarta šokti i 
“nežinomą srytį”—rizikuo
ti. Bus kas bus—sumanyta 
leisti “Laisvę” du kart į sa-

Viduti- 
alga pir- 
neišnešė

Tik re-

tuo pačiu laiku, kada “Ke
leivis” ir “Katalikas” rikia
vosi prie dienraščio leidimo.

Pradėjus eiti du sykiu sa
vaitėje, “Laisvė” įgijo dau
giau pritarimo. Pradžioj 
1912 metų ji jau turėjo pus
ketvirto tūkstančio skaity
tojų, bet jos darbininkai vis
tiek gaudavo bado algas ir 
pačioj pabaigoj 1912 metų 
tūli laikraščio darbininkai 
jau visai rimtai buvo bema
ną apie laidotuves.

Nuo 1 d. sausio prie “Lai
svės” redakcijos pristojo L. 
Pruseika ir per vieną mėne
sį redegavo ją išvien su A. 
Antonovu, paskui A. Anto
novui pasitraukus prie “Ke
leivio”, L. Pruseika redaga
vo ją vienas.

• Pabaigoj 1912 metų iš

irUndžius, M. Mizara 
Naudžius. Jų vieton įstojo 
V. Paukštys, Jonas N ati

darbininkų streikas?

ra kaiĄ rūpintis.
Negana to, ką jau dabar 

“biznieriai” su kapitalistais 
yra priešingi angliakasiams, 
bet jau jie rekordą turi ir 
nuo seiliaus, kad tokiais bu
vo ir praeityje

Burnette billius priimtas:
Viršniinėti žodžiai yra hininkai turėtų rūpintis 

kartojami netik šimtais, bet tuojaus po sutaikymui da- 
tūkstančiais kartų kasdieną. 
Ir tai netik pačių angliaka
sių, bet visų gyventojų kic- 

ti’omi atitaisydama klaidą ’tųjų anglių apielinkės, o y- 
savo ; 
greta socialistiško 
vi o”.

raščio išlikimą.
1911 metų pradžioje “Lai

svė” persikėle į Brooklyną,

atsiradimo Bostone, 
“Kelei- 

Gegužio m. 1914 m. 
“Laisvė” antratiek padidėjo 
ir tapo pigiausiu lietuvių 
laikraščiu. Skaitytojų skai
čius vis labiau pradėjo aug
iu Tuomi pat laiku “Lais
vė” iš partnership bendro
vės persiorganizavo į visuo
menišką kooperaciją, kurion 
prisidėti gali by vienas soci
alistas. Privatiškos nuosavy
bės principas pakeista vi
suomeniškos kooperacijos 
principu.

Pradėjusi veikti naujais 
pamatais, įgijusi didesnį 
bendradarbių skaičių, už
ėmusi platesnę Brooklyno 
apygardą, “Laisvė” tapo di
deliu faktorium lietuviu 
darbininkų judėjime šioje 
šalyje. Nenuolankaudama, 
bet kovodama, ne politikic- 
riaudama, bet teisybę sa
kydama, “Laisvė” taip suta
po su socialistišku judėjimu, 
jog virto neatskiriama jo

Tie sunkus laikai, kada 
pačių savęs reikėjo klaus
ines—būti ar nebūti—jau 
praėjo. Bet sunkmetis dar 
nepraėjo ir nepraeis. Šiuo- 
mi tarpu lietuvių visuome
nėje viskas juda—kruta. 
Daroma naujas apvertini- 
mas visų senųjų vertybių— 
politiškų ir tautiškų. Stip
rėja klerikalai, šaknis lei
džia modernasai tautininkų 
judėjimas ir visa tai dedasi 
ant fono internacionalės re
akcijos. Tokiame mbmente 
ypač sunku stovėti prie sa
vo raudonos vėliavos ir lik
ti es ištikimais savo seniems, 
bet vis naujiems idealams.

Tačiaus, męs norime sto
rėti ant savo senos sargy
bos, męs norime vaduoties 
jau išmėgintais kovos prin
cipais ir lik ties tuom, kuom 
buvome ir tebeesame.

džius, L. Pruseika ir V. Jak- mums jo vi

ST. ŠIMKUS REZIGNAVO.
Ponas St. Šimkus, klerika 

lų draugijos pasiuntinys A- 
merikon auku rinkimo tiks
lu, jau rezignavo iš savo u- 
rėdo, nes susiėdė su Keme
šio partija. Jojo ginčai pra
sidėjo nuo tos valandos, ka
da atvyko Chicagon ir susi
barė su tūlu renegatu Rut
kausku, kuris jam taisė vi
sokias kliūtis.

N’ėliaus kunigai dar la
biau pradėjo intriguoti 
prieš Šimkų. Jie norėjo,kad 
visi suaukauti pinigai būtu 
siunčiami Rusijon per vadi
namąją tautos tarybą.

Ponas Šimkus dabar gai- 
linasi ir piktinasi. Bet

ii negaila. Jisai
buvo klerikalų vergu, žemi
no save prieš juos—tai da
bar ir turi.

1913 metais patapo jau 
lengviau. Laikraštis pradė
jo “stoties ant kojų” ir įgy
ti vis daugiau ir daugiau iš
tikimų pritarėjų. Tie, ku
rie seniau buvo manę, kad 
“Laisvė” yra bepartyviška, 
yisiems norinti įtikti, netu
rint! aiškių pažiūrų, tuomet 
jau pradėjo suprasti, kad 
“Laisvė” turi aiškiai socia- 
listiškas pažiūras ir taikosi 
tik prie darbininkų reikalų. 
“Laisvės” balsas darėsi vis 
įtekmingesnis netik tarpe 
socialistų, bet ir tarpe visų 
Amerikos lietuvių. Vieni 
jos neapkentė, betgi skaitė
si, kiti vis labiau ir labiau 
pradėjo ją mylėti.

Tuomet, 1913 metais, jau 
rebebuvo abejonės apie laik- sa eilė gaidų ir paveikslų.

kum bus pamokymu ir ki
tiems ponams, kurie laukia 
malonių iš klerikalų parti
jos.

Tiktai per kova galima 
f ulaužyt klerikalams ragus, 
bet ne per meilinimąsi ir pa
taikavimą.

Jau išėjo antrasai “Muzi
kos” N. Jame telpa šie 
straipsniai: Įžengiamasis, a. 
a. Česlovas Sasnauskas (St. 
Šimkaus), Šis-tas apie dailę 
(R. Karužos), apie kelionę 
(St. Šimkaus)/Muzikos teo
rija, Apie mūsų chorus; vi-

patingai gi vertelgų (biznie
rių). Jau katras angliaka
sių unijos narys kiek akty
vesnis, tai geriaus sėdėk na
mie, nes jeigu eisi kur nors 
gatve, tai būsi stabdomas 
kelis šimtus kartų ir vis 
klausiamas “ar bus strei
kas?”

Kad angliakasiai ir jų šei
mynos tuomi įdomauja, tai

reikalas, bet kad pašaliniai 
žmonės tuomi rūpinasi, tai 
reikia apsistoti ir apmislytį, 
kokiu tikslu anie taip daro. 
Ir štai, pastaruoju laiku 
tai]) vadinami “biznieriai” 
turėjo net savo suvažiavimą 
Wilkes Barre, Pa., ir nu
sprendė, kad siųsti savo ko
mitetą, susidedantį net. iš 
šimto ypatų į New Yorką, 
kur dabartiniu laiku yra ve

anglių savininkų ir tarp an
gliakasių unijos reprezenta- 
torių, ap reikšdami, kad ir 
jie turi turėti tame reikale 
dalyvumą spręsti apie išly
gas, ant kurių angliakasiai 
turėtų susitaikinti. Ir kiek 
teko patirti iš jų to suvažia
vimo nutarimų, tai reikalau
ja, kad sutartis būtų daro
ma ne ant trumpesnio laiko, 
kaip šešiems ar dešimčiai 
metų. Tai tau angliakasių 
pi foteliai... Bet gana to, kad 
angliakasių atstovai supran
ta angliakasių reikalus, tai 
ir pasakė, kad jie nereika
lauja jokių patarimų nuo 
biznierių ir patarė, kad anie 
dabotu savo reikalus.

“Biznieriai” nori pasa
kyti darbininkams, ant ko
kių išlygų jie turėtų apsi
imti dirbti, bet kuomet jie 
pakelia kainas po centą ar 
kita ant svaro, ar ant kokios 
micros, tai tuomet neklau
sia darbininkų, ar jie sutiks 
mokėti ir tame darbininkai 
žodžio visai neturi. Ta
čiaus, kuomet darbininkai 
įeikalauja kelis centus dau
giaus į dieną ir kitų pageri
nimų darbe, tai tie “gera
dėjai biznieriai” daugiaus 
rūpinasi tuomi streiku, ne
gu patys darbininkai.

Gal nebūtų tiek daug j- 
stabu, jeigu, paveizdan,New 
lorko vertelgos būtų taip 
pasielgę, arba kitų miestų, 
kurie neturi taip artimų rei
kalų su angliakasiais, nes 
tokiems angliakasiai yra 
svetimi, bet čionai pasielgė 
tie žmones, pas kuriuos ang-

kartinių ginčų, tai yra į- 
steigti kiekviename kietųjų 

1 anglių apielinkės 1 
!je i 
krautuves. Tai padalius, p’ 
man rodosi, būtų galima Į 
kiek nors nupiginti kainas 
reikalingų darbininko 'pra
gyvenimui reikmenų j r pa
lodyti kitiems, jog darbinin
kai gali sugyventi krūvoje 
ir nuveikti didelius ir nau
dingus darbus! Vietose, 
kur tokios krautuvės yra į- 
steigtos jau nuo keliate me
tų, tai žmonės rūgoja patįs 
ant savęs, kad anksčiaus 
tuomi nesirūpino. Įsteigus 
tokias krautuves, darbinin
kai patys tuomi džiaugtųsi, 
nes jiems neštų naudą,o prie 
to, gal ir “biznieriai” nebū
tu toki drąsus kištis ne i sa
vus reikalus..

Tiesa, tarybos eina pama
ži ir tikrai nėra žinoma, ka
da ir kuomi užsibaigs, ta
čiaus tie, kurie atstovauja 
angliakasius tose tarybose, 
turi viltį, kad užsibaigs 
trumpoje ateityje ir su ne-| 
bl ego mis pasek n iė m i s.

Prie to pastaruoju laiku 
kasžin iš kur priviso visokių

vo uždirbtus centus, 
ro, jeigu tain vertei
sielgia, kurie, rodosi, turė
tų užtarti už darbininkus,

pačius anglių savininkus. 
Bet nepaisant, kas ką sako 
ir kas ką bando statyti ang
liakasiams ant kelio Ji.

kad ne su maža angliaka
siams nauda. Anglių savi
ninkai irgi šįmet kitaip at
sineša į angliakasių reikala
vimus, nėra toki žiaurus, 
kaip kad būdavo praeityje, 
turbūt ir dėlto, kad šįmet 
angliakasių unija yra daug 
tvirtesnė, negu buvo kada 
nors praeityje.

Tiek to, kad jau tie “biz
nieriai” pradėjo rūpintis ne
savais reikalais, tai pradėjo, 
vistiek angliakasiai jų ne
paiso. Bet čionai vienas da
lykas, mano nuomonėje, yra 
labai svarbus, kuriuomi an
gliakasiai ir kaitų visi dar-

Suvienytų Valstijii reakci-;nuo kalėjimo? Juk kj^aip 
nejuokais valkatų negalima bus alskir- 

• ti. kai]) tik pagal vietinių 
avus skaitliu ateiviu. Ne- valdžių išduotus dokumen

tus. Jeigu immigrantas tu- 
] i nuo savo valdžios doku- 
mentą, ])avelijantį važiuoti 
j užsienį, reiškia, jis ne val- 

i, bet subruzdus darbininkų , kala, bet doras žmogus, bet 
jeigu neturi, tai valkata.To- 
kiu būdu Burnetto billius 
gali pilnai užkenkti ir poli
tiškiem pabėgėliam.

Ar šiai]) ar taip męs kal
bėsime, bet Burnetto billius 
daugiau taikomas prie ne
geistinų kapitalistams ypa
tų, negu prie “negramotnų”. 

‘negramotnų” ateivių, ku-(Kapitalistai, prisidengdami 
11 ie girdi, esą labai pavojin-'“negramotnų” skraiste,sten- 
;pi šiai'šaliai. Ir stai žemo- giasi įvesti toki įstatymą.

praeityje. 1915 me-.oniška valdžia nejuokais 
kuomet anglidkasių at- pradėjo kovoti, kad aprube-

nizuoth darbininkų buvo į- perseniai

nekampely- 1 'ennsylvanijos legislatūrą į 
unijos kooperatyviškas Darbininkų Apmokėjimo i 

. !,”eisę (Workman’s Compcn- t
Lsution Law), tai jie ir tuo- organizacijom, pradėjus 
mot savo priešingumu alsi- protestuoti prieš tą billių, 

kuomet prezidentas Wilsonas uždėjo 
, priedo ant jo savo “veto”—-įstaty- 

kuris mas likosi gyvenimai! ne- 
•ai įves- įvykdintas.

Dabar vėl Burnettas i nešė

buvo balsavimas an 
prie konstitucijos,

ipmokėjimą,
tai daugumas iš jų balsavo kongresan billių, kad Suvie-
priešiiligai tai propozicijai. 
Dabaiį, kuomet yra proga 
angliakasiams ką nors lai
mėti, tai jie vėla nori kištis 
su savais 
tarnavimais, kurių anglia
kasiai nuo jų nereikalauja.

Prie užbaigos aš patar
čiau angliakasiams neklau
syti tij visokių “biznierių” ir

nuo vietos, keldami betvarkę 
angliakasių unijoj. Berods, 
jeigu buvo kuomet laikas,

ką ir vienybę, tai tas laikas 
yra dabar. Ką gi gero galė
sim padaryti, kad ir atskir
si m pulkelį darbininkų nuo 
dabartinės angliakasių uni
jos? Juk niekas tų atsisky
rėlių neklausys ir nepaisys. 
Aš patarčiau tiems, kurie 
mato ką nors taisytino, kad 
pataptų angliakasių unijos 
nariais ir stengtųsi pataisy
ti, tai tąsyk būtų vyrais! 
Visi žinom, kad nėra tokio 
daikto, kurį nebūtų galima 
pataisyti ir kad jis nebūtų 
taisytinas; tačiaus, jeigu 
taip yra, tai yra ir tam tik
ri būdai, kuriuos vartojant 
galima pataisyti. Jeigu 
męs neklausysim patarimo 
tu žmonių, kurie mūsų rei- 
Lalais rūpinasi ir kurie už 
mumis užtaria, tai tokiam 
atsitikime, žinoma, kad ne
galima nieko gero laukti. 
Užtatgi turėtų būti pricle- 
rystė kiekvieno unijisto ne
klausyti kokių pašalinių 
“pranašų”,

Žmonės, kurie nepažįsta 
angliakasių gyvenimo, tai 
kad ką ir pasako ar padaro 
priešingo, tai dar vis galima 
atleisti, nes tas gali atsitik
ti iš nežinojimo ir neperma-

ku rie kartu su angliakasiais 
gyvena ir dar gal patys 
kuomet nors buvo angliaka
siais, tai turėtų žinoti, kai]) 
yra sunku tiems vargo “pe
lėms” eiti dieni 
pavojingiausias vietas ir

jun, kur tankiai atsitinka 
nelaimes, susižeidžiant arba 
1?.- užsimušant. Žinoma, kitos 
industrijos ir neapsieina be 
nelaimingų atsitikimų, bet 
visgi ne tiek daug tų atsi
tikimų būna, kaip kad 
kietųjų anglių industrijoj. 
Ir štai ką mums parodo 
Pennsylvanijos valstijos ka
syklų depautmento raportas 
iš 1914 metų: tais metais ta
po užmušta 600 darbininkų. 
Iš tos priežasties likosi 337- 
nios moterys našlėmis... Tai 
yra pulkas žmonių, kurie 
nustojo gyvasties, stengda
miesi užsidirbti sau pragy
venimą, o kapitalistams su
krauti dar daugiaus turto. 
Prie U pasiliko pulkai naš
lių su našlaičiais, kuinais nė-

įsi įvesti tokį įstatymą, 
d nejsileidus negeistinų 
ms ypatų, “nelegališkai” 

panaikinimą 
nuosavybės.

irs tame billiuj ir pažymė- 
iuto-!ta, kad grynai politiško cha

nus to buliaus pasakė: rakterio žmonės neįneina į
“Aš visai nebijau dvivei-'ši punktą, bet tas pasakyta ‘ 

(ižio amerikiečio. Aš labiau. tik dėl apdūmimo akių.
Njau žmogaus, kurį . sten- 1 LA kapitalistai neužsiga- 
Įįiasi šis billius laikyti kaip medina ir Burnetto billium. 
galima toliau nuo Amerika 
—tai ateivio

is patarimais ir pa- j0 buto atstovai, 308

žmonių, kurie rūpinasi dar-

damicjsi ateityje

Unijistas.APŽVALGOSVIETON.
jog jo' rengiamose: prakalbo
se visuomet renkalma aukos

nereikalauja iš 
atstovybės pa i

lėšų reli

Ir visgi “Žiburėlio” atsto
vas, p. Rimka, i pasakoja 
svietui, jog L. Š. F. party- 
viškaš, kad ir čia dar taip!

“At'ėitis” L. Š. F. valdy
boje mato tik socialistus, o 
rėmėjais L. Š. F. mato tik 
socialistų presą.

Bėda, kuomet žmonės no
ri tik viena ausia girdėti ir 
vienai akia matyti. Kiek 
jau kartų buvo ant pirštų

dyboj socialistai, o kas ne.
Kiek jau sykių buvo nu- 
yta, kad L. Š. F. remia 
vien socialistų spauda,ne

įvairiausių draugijų, kuopų, 
kliubų. Be soc. spaudos, L.

mis. MTėvvnė”.

“Kpva” 1915 m. buvo, mū
sų nuomone, blogesnė, negu 
kokiei 6—7 metai atgal,
“Naujienų” dienraštis blo
gesnis, negu buvusis 1914 
m. “Naujienų” savaiti 
Pagerėjo tik “Laisvė”, 
rint ji ir 1915 metais
įstengė atsikratyti nuo vie
no didžiausių savo trūkumų 
—senšacijinių žinių gaudy
mo”. i

no-
ne-

Rankpelnis”.
Well... iš vienos

ji įieško sensacijų ir tuo... 
anuliruoja savo pagerėjimą. 
Kame tos sensacijos—męs 
nežinom—gal dideli antgal- 
viai, gal karės žinios, gal ko
kia stambesnem raidėm ir 
žymešnion vieton padėta ži
nia apie kokią nelaimę ir

taip, tuomet męs turime pa
sakyti, kad panašiai elgiasi 
visi Amerikos socialistų lai
kraščiai, kurie visuomet de
da žinias ant pirmo pusla
pio, neprisilaikydami ypa
tingos sistemos. Tokia jau 
Amerikos žurnalistikos ma 
da ir męs nesijaučiam nusi
dėję prieš scocializmo prin
cipus, atsisakydami sekti 
Europos sodžiaus madas.

•Ibiančių
priėmimą baliaus, tai 
mininkas immigraci jos 
misijos Burnettas ir

i

nori dar daugiau. Št2*’ 
atvykusio į šią' policijos komisionierius Ar- 
ečiu be jokioĮ(Uras Woods įnešė pataisy- 

imą prie Burnetto billiaus, 
nba, kad nejsi-:Į;ad visi immigrantai-prasi- 
ilj nemokančių kalteliai, pakliuvę į kalėji-

1) Padidinti ant ateivių 
taksas nuo 4 iki 8 dolerių, 
paliuosuojant nuo taksų 
jaunesnius 16 metų amžiaus.

2) Padidinti bausmes lai
vų kompanijoms, jeigu jos 
atvežš tokius immigrantus, 
kurių negalima įsileisti j šią 
šalį. Kompanijos tokiems 
immigrantams privalo su
grąžinti pinigus už laiva-

Ikiompp.ų prieš natūralizaciją, bu
lių išsiunčiami iš Suvienytų 
(Valstijų į ten, iš kur jie yra

Pagal dabartinius Suv. 
Valstijų įstatymus immi- 
grantų prasikaltėlių negali 
išsiųsti, jeigu jie išgyveno 
Suv. Valstijose daugiau tri
jų metų.

Policijos komisionierius 
nurodo, kad, girdi, dabar 
New Yorko valstijos kalėji
me Sing Sing randasi 1,550 
kalinių ir iš jų 602 mi
grantai, neturinti pilietiškų 
popierų.

Galima pilnai tikėtis, kad 
tų; sergančių tuberkuliozu;Įir Woodso pataisymas bus 
skelbiančių nelegališką pa-' 
rlaikinimą privatiškos nuo
savybės. Vienok į šį skyrių 
nepriskaitoma “prasikaltė
liai” grynai politiško cha
rakterio.

Dabai’ pilnai galima tikė
tis, kad visi socialistai bus 
priskaitomi prie tų, kurie 
“nelegališkai” skelbia panai
kinimą privatiškos nuosa
vybės, nes, kaip matosi, tai 
biurokratija daugiausiai ir 
bijosi socialistų. Kad taip

3) Apart “negramotnų’ 
neįsileisti sekančių skyrių 
slapta atvažiavusių; valka

ir šis faktas: billius neuž-

indusu ir kitu, kuriems yra 4 4 ’ V

kusių, valkatų ir skelbiančių

žmonių
“negramotnų .

“valkatas” nuo “dorų” im- 
migrantų ir socialistus nuo 
“nelegališkai skelbiančių”
panaikinimą privatiškos 
nuosavybės? Be abejonės, 
valdžia pripažins, kad ir so
cialistai nelegališkai skelbia 
panaikinimą privatiškos 
nuosavybės. Tokiu būdu tas 
punktas kaip tik ir bus var
tojamas socialistams. Da- 

- bar paimkime valkatas. Kas 
a- Į gali užtikrinti, kad immi

graci jos valdžia nepaskaitys 
valkatom ir politiškų prasi
kaltėlių, kurie turės bėgti iš 
savo tėvynės, kad išsisukus s

priimtas. Juk kapitalistams 
užtenka naturalizuotų pra
sikaltėlių, kurių iš 1,550 yra 
918. Ar tai neužtenka?

Jeigu Woodso įnešimas 
1 us priimtas, tai tuomet ka
pitalistai galės lengviau at
sidusti, ypatingai streikams 
iškilus. Mat, dabar tan
kiausiai streikieriai ir jų 
vadovai būna nenaturali- 
zuoti darbininkai. Įvedu • 
tokį įstatymą, visus tokii , 
i-treikierius ir jų vadovus 
galima būtų suareštuoti, ap
kaltinti riaušių kėlime ir 
paskui išsiųsti iš Suvienytų 
Valstijų. Ar tai ne puikus

Kai]) matot, kapitalistai 
griebiasi paskutinių įran

kių, kad tik sulaikius darhi- 
I oi ūkišką judėjimą ir apsi
saugojus nuo negeistinų y- 
patų. Bet kasžin, ar tas at
neš kapitalistams kokią 

j nors naudą. Juk žmonių 
; patarle sako: “Prieš stip
inant musės visuomet paši
ldam piktesnės”. Ar tik ne- 
j galima šią patarlę ir prie

švenčioniškis.

štai kelios įdomios žinios 
apie Kansasą: toj valstijoj 
yra mažiausia milionierių, 
negu kokioje nors kitoje 
valstijoje, bet užtat ten yra 
ir mažiausia skurdžių." Jau 
35 metai, kaip Kansase nėra 
legalizuotų saliūnų. Kansas, 
palyginamai, siunčia dau
giau vaikinų ir merginų į 
universitetus ir kolegijas, 
negu kuri bent kita Ameri 
kos valstija.

f
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užeini
ji stiklą
linio stalelio ir žiūrint Į purviną stiklą, kurį

rengti marš 
kiru ko Ii o n i 
ie norėti] su 
a ra moksle i 

’ naudai 
pranešt

molu.
Deja, dėl < 
Ir i ir užsi 
bei mažai

;, kad peiliai 
rsidarbaviimi 

pirmininke 
)abijojo net 
imti, kad tik 

moksleiviu

>?.nivus pac 
pirmininkei 
is kaip tik y

lovoj męs, 
veninio d 
lovoj mę?

ir uz- 
Paaugėjes moki nosi 
; gimnazijoj (Lenki-

Dūmos atstovas M. Kaluginas nesutik
damas su taktika išstojo iš progresistų 
frakcijos ir įstojo į kadetų frakciją.

Kun. Bouck White iš soči 
ališkos revoliucijos bažny
čios, turi stoti teisman u: 
tariamąjį įžeidimą Suvieny. 
tų Valstijų vėliavos.

pas mane, 
Florenciją], Rymą 
atsirado 1
vasario dienos sukelia noi 
svetima
jausmai

nuolatin 
stovui /
i esu:

prisiminėm 
akavus, kuomet po ją važinė- 
ir kitus pergyventus smagu- 
itsisėdo kampe, susitraukė ir

koįiomjų u? 
pasinaudoti 
bent

naiininkų mi 
kiekvieno t r 
mudu milmd 
ėjo pak 
pasigiri

31 d. kovo Chicagoje mi
rė drg. Bronislovas Vargšas 
(Laucevičius) 
tuviu

6. Batų taisytuvę.
8 kurpiai, Į

Kepykla, kuri jau 
gražaus pelno.

(Iš “L. B ”).

dvasiškai 
tos j ii rel

ei i dėsni

inancios jaunuome

amo.
Įėjom au- 
susii inl.i- 

išteriot >s Lietuvos 
. Bet tos aukos bu

ai neinteresuo
ii įiesuprantL
kojos linksta,span

Pradedi Smarkiai vaikšč 
bėgti, kad tik nesugrįžus 
me dar blogiau jautiesi; bijai sugrįžti i nu
samdytą Ikambarį, kuris priklauso visam 
pasauliui ir kad visas tas kančias užbaigus, 

i kate, krinti ant kėdės ir pareikalau- 
įlaus. Ir štai, sėdint prie marmu-

hnv.o suplaukę apie $13,000 
Su aukomis tam pačiam fon
dui. kurios randasi pas vie 
tos Dudenus, Imi’) męs ap-

surasti ka 
kaip tie va
lčių žmonių 

s surasti, kad linksmiau 
Žiūri i tas gatves, kurių 

matęs ir gal nie- 
>;irdi kalbas, kurios 
i, o tankiausiai vi- 
bavo širdį pradeda 
įpima liūdnumas. 

)ti, rodosi norisi 
i viešbuti, kuria-

Būdamas 18 metu išvažia
vo į Rusiją su teatrališka 
ti lipa, Tečiaus ta trupa ne
nuėjo pasisekimo. Pavaži
nėjo apie metus laiko, daug 
privargę ir visko prisiken
tė, išsiskirstė. • Vėliaus ve

dai! giausia vais-
F u r o o o s 1 i e t u v i ų mokslei

viu padėjimas dabar neišpa
sakytai sunkus. Atskirti 
r no savo gimtiniu vietų ir 
namiškių, jie nustojo ir tos 
menkos materialūs pagal
bos,kuri pirmiau buvo sutei
kiama, o kares metu, i mie-

prie lo
be pasi- 

i noreita nakti šioj 
uirus ir nesveiko kūno 

Tuo tarpu prisimenu 
šimelius; kokius tik gaji

rynioj, apaugimas • kūno 
kurios krinta į akis, ang- 

t laika kvėpuo- fc- V *
—visa tai, man

k tu pagalvok, mes 
nuogą, pavargusį 

minkštose

irasiusis jau 
rotų rudenio 
draugijos yra 

itstovas Ameriko- 
ukoms rinkti, narių 
iams priimti ir t. t. 

augybės kitų dar
numo, lig šiol la- 
buvo del to pasi- 
• surinkta vos ke

rimi1
lovai
kūną
paduškosė jį atgaivintų 

į surandame ;v 
žiaugsmus, yi

proga pasiri: 
jmms yra bran 
nuo kares nuki 
besimo

tvarkę. O pirma
< Ime sutvarkyti 
Lietuvos šelpimui, 
rime atsiekti tą, k:

cbūlų nei v 
cimynos. kuri n u 
nū ; savo aukos Lt 
huno Fondan.
ii turime apeiki',

Šioj baisioj nežmoniškoj 
karėje lietuvių tautai teko 
iškentėt skaudžiausius smu- 
gilb. Niekas tiek nelaimių, 
tiek neaprašomų vargų neiš
kentėjo, kiek jų iškentėjo ir 
dar tebekenčia ir dar kentės 
mūsų broliai anapus vande
nyno. IFič niekur jie nesu
silaukė tikros pagelbos, ir 
tik nuo mūsų iš Amerikos 
paįelbos jie gali laukti.

Męs, amerikiečiai, per vi
są kares laiką' užtektinai 
pri sibauginom, p risigra u 11 i -

to, kad Amerikoje neb 
nei vienos lietuviu šoimyr 
kuri nedėtų nuolatinės r 
aukos 
Fondąn
tingai prašau visų Ane 
kos lietuvių draugijų po 
imti bendra mūsų pareiga 
ir prisidėti prie nuolatines 
nepertraukiamos aukų ko- 
lek tos su o i ’gan i z a v i m o.
Kiekvienos lietuvių draugi
jos, pašelpinės, kultūrines 
ar politiškosios, kiekvienos 
mūsų didžiųjų organizacijų 
kuopos nariai.tegul užsideda 
liuosnorę mėnesinę, duoklę 
ir ją moka kas menuo su sa
vo shnarinėniis mokest i mis 
savo kasieriui, o kasierius 
taip sudėtas aukas tegul 
persiunčia į Lietuvos šelpi
mo Fondą. Pervesti tokį 
nutarimą kuogreičiausiu lai
ku aš labai prašau visų 
draugijų ir kliubų. Tuo męs 
galėsime padaryti didelį 
žingsnį pirmyn Lietuvos šel
pimo reikale. Jeigu bent 
dešimts tūkstančių įvairių 
draugijų narių užsidės mo
kestį po dešimts centų į mė
nesį, tai męs turėsime už- 
tfkrintų apie $12,000.00 pa-

Ketvergo vakare, 26 d. birželio, mudu 
išvažiavom greituoju traukiniu. Kadangi 
tokiame laike niekas į pietus nevažinėjo, tai 
mums prisiėjo vieniems sėdėti vagone ir a- 
budu buvome labai blogame ūpe, neužsiga- 
r.ėdinę persiskyrimu su Paryžium, keikėni 
tą momentą, kada mums mintis atėjo va
žiuoti į Italiją, apgailestavom 
kią dailią, maloniais krantai 
tuos puikiu 
jomės valtį 
mus. Polit 
kaip tik traukinys pradėjo eiti, pasakė:.

--Tai beprotyste važiuoti Italijon!
Kadangi jau buvo pervėlu permainyti 

savo nuomonę, tai aš ramiai atsakiau:
—Nieko kito mudu negalėjom nei da-

h'im'kns.—-Įdomu pusi
.įsvti armotu muzikos i 
■ižvalgyti į vokiečių oriai 
•<, skraidančius padange 
r vaišinančius mus kad; 
kada bombomis. Be 
rankų muzika ir bomba 

nemisi. Žmonėms rei 
gyventi, taigi ir ixiikii 

)ti‘. Ir 'dvinskiečiai, ta r 
i baisios karės čia po šo 
nei nebūtu, kruta., juda

jo ir tas mums 
pradėjom jausli 
pietuose.

dedi apie viską mislyti ir misfijl gana daug. 
Tuomet permuštai visą savo gyvenimą, pa
remtą vien tik ant apgavingos vilties, kuri 
tau žada ateity daug geresnį ir linksmesnį 
gyvenimą ir kurio tu niekad negali su
laukti.

Ir štai, kada tu išvažiuoji labai toli, 
tuomet supranti, kad tas visai arti; kuo
met tu pradedi jieškoti nežinia ko, tuomet 
pamatai, kad pasaulis yra labai mažas ir 
kad žmonės daugiausiai pavieniais gyvena 
ir per visą savo amžį paskendę liūdesy.

O, tie liūdni vakarų vaikštinėjimai 
gatvėmis be jokio tikslo, aš juos gerai ži
nau ir kaip galint stengiuos jų išvengti.

Štai kodėl aš vienas ir nenoriu važiuoti 
į Italiją, per tai ir prikalbinau savo draugą 
Polių, kad sykiu su manim važiuotų.

Juk jūs pažįstate Polių: dėl jo visas 
pasaulis, t. y. visas gyvenimas—tai moteris. 
Yra daug tokių žmonių, kurie kitokio gyve
nime tikslo ir nemato. Jiems išrodo, kad jie 
tik tuomet gyvenimu naudojasi, kuomet su 
jais randasi moteris. Jiems išrodo, kad že
mė sutverta vien tik moterų veisimui ir 
saulė šviesi ir karšta todėl, kad moterims 
šviečia. O 
kad jis si e 
paausiuose 
tik todėl, 1-

žinomas lie- 
r ašy toj as d r am a tu r- 
Mūsų pirmeiviška vi

suomenė duosniomis auko
mis rūpinosi išgelbėti jį nuo 
mirties, bet buvo jau pervė- 
lai. Nemielaširdinga džiova 
pakirto jam gyvastį.

Nabašninkas buvo didelis 
draugas socialistiškos laik- 
raštijos. Jisai ir “Laisvėje” 
vedė skyrių “apie tnatra”, 
bet, smarkiau susirgęs, turė
jo padėti plunksną į šalį.

“Naujienos” , suteikia 
pluoštą žinių apie Br. Varg
šo gyvenimą:

“Bronislovas Laucevičius 
gimė i'Ug-ejo 20 d., 1885 m. 
Kelinių miestely,Raseinų pa
vieto, Kauno gub., km 
augo.
Lomž

Viešasis gyvenimas Dvin- 
r.ke šiuo metu labiausiai 
reiškiasi organizacijose pa
bėgėliams bei karės aukoms 
globoti. Greta kilu Dvinske 
mm lapkričio menesio dar
buojas i r ’ lietuvių organiza- 
(ija pabėgėliams šelpti. Su- 
spietū ji apie save daugiau 
ne 2,500 lietuvių pabėgėlių, 
.’š kurių ne vienam sunkiose 
gyveninio valandose pagel
bėjo—sušelpė. Be to, įkūrė 
ir užlaiko šias įstaigas:

L Mokyklą, kurioj moke
s' apie 300 vaiku.

2. Vaikų prieglauda. Joj 
yra daugiau ne 100 vaikų.

3. Senelių prieglauda.
4. Ligonbutį 25 ligoniams.
5. Rūbų ‘siuvykla, kurioje 

dirba 12—16 mergaičių ski

nanti s visas ] 
toj judančioj 
purvais, dulk 
bes smarve, kuria reikia vis 
t!, netikę restauranų valgiai 
rodosi, negali suteikti jokio malonumo, pel 
tai aš ir pemėgstu važinėjimų. Beto, dai 

ir viešbučių gyvenimas,kurluosi 
ešti visokių jnesmagumų ir neina- 
Aš čia kalbu apie didelius, pilnus 
nų žmonių viešbučius, apie tuos 

irius, kiuriuose mums prisieina gy- 
r apie tas bjaurias lovas, kurio.se tu 
laktis praleisti. ' 
itidųodame savo 
kaili baltose paklodė

sustiprinti!. Til 
ą poilsį, visus gy 
is malonybes; til 

praleidžiame meiles valandas 
žmogaus gyvenimo šventinyčia 

mylėti, kaipo brau 
meiliausi pasaulii

ika pro moterų kūną ir judina 
plaukus. Mėnulis užžavėjantis 

ad jis naktį savo šviesa priver- 
apie moteris ir tuomi suteikia 

meiliškus jausmus.'Suprantama, kad visais 
Boliaus pasielgimais, visomis mintimis val
do moteris.

Kada aš jam priminiau važiuoti Itali
jon, jis griežtai atsisakė skirtis su Pary
žium, bet aš jam pradėjau pasakoti apie 
visokius uuotikiim, kurie kelionėj pasitaiko, 
pradėjau pasakoti apie pagarsėjusį Italijos 
moterų gražumą, pradėjau nurodinėti tas 
malonybes, kurias įis ras nuvykęs į Neapo
lį, pasakiau, kad aš Neapoly turiu pažintį 
su viena augšta ypata ir jis sutiko važiuo-

Iki Marsc’lio nieko naujo neįvyko.
Mudu nuėjom į stoties bufetą, kad pa- 

pusryčiavus. Sugrįžom atgal ir suradom 
savo vagone moterį.

Polius linksmai pažvelgė į mane ir 
tuojaus pradėjo sukinėti savo trumpus ū- 
selius. Paskui pradėjo glostyti sušukuo
tus plaukus, kurie daug nukentėjo laike 
miegojimo. Truputį apsidailinęs atsisėdo 
priešais nepažįstamą moterį.

Kiekviena syki, kuomet tik aš esu ke
lionėj arba kokioj nors draugijoj ir prie
šais mane randasi nepažįstama ypata, aš 
stengiuosi, kaip galint, įspėt’ tos ypatos 
charakterį, apsiėjimus, visus palinkimus ir 
kas slepiasi tos ypatos sieloj.

(Toliaus bus).

klu bandžiau įsiskverbti į t: 
sykiu sutikau ant rubežiau 
įleidžia nei;
(tymai atn

iervius, ncrJauscama jų 
I |r litikiniiĮ nei tikybinių į"i- 
;tikinimų, bet šiuo momentu 
l“/Jhurū!is” turi dar viena . v
'svarbią užduotį,---ypač rū
gintis likimu tą moksleivių, 

1 urie iš niekur kitur joki is 
[pašalpos negali gaut', i t ♦ ■ c »

O tokiu moksleiviu yra la
bai daug, ir jų skaičių - dar 
labiau pasididino, kuomet 
Petrogrado ir Maskvos Stu
dentų draugijos, u žs to da
mos savo vieną draugą 
(S u g i n t. ą), ki i r i nu s 1< ris u 11 ė 
ir ižeide Petrogrado Lietu
vių D-ja nūkeh tėjusiems 
nuo karės šelpti per savo 
I irmininką Dūmos atstovą 
l:un. Laukaitį (Laukaitis 
slaptu būdu išgavo Sugintu! 
rašyto laiško kopiją ir, sa
vaip tą laišką supratęs, at
statė Sugintą nuo užima
mos vietos, o d-jos valdy
ba ir susirinkimas į tai ne
reagavo ir nuskriaustojo 
i - eu žs to j o), griežtai a tsi sake 
ką nors bendro su ta draugi
ja turėti ir net teikiamą pa
šalpą priimti. Skaudus tai 
smūgis patiems nuo karės

*. aki nua 
vadini i zmom 
sykiu su visai 
ir ten sėdėk vienas prie mažo, ta.n 
šviesto stalelio ir snaųsk.

Pagedaus, paimkime tuos vak: 
riuos reikia praleisti svetimam mic 
pe svetimų žmonių. Ar galit 
nors liūdno >nio ir nejaukesnio 
karai? Vaikščioji tarpe 
ir stengiesi ką noi 
praleidus vakara. 1 i
pirmiau niekad nebuv 
kad daugiau nematysi 
tavi

tume neužmiršt 
bar, kuomet lanl 
mėlio” p'rmininkė

nukentejusiems mokslei
viams, bet negalime smerk
ti jų jautrumo ir prakilnu
mo: jie padare tai, ką priva
lėtų padaryti kiekvienas tu
rįs jautrią sąžinę žmogus, 
kuomet neteisingai nu- 
skriatidžiama ir įžeidžiama 
jo draugais.

Męs, kurio tokių, kaip 
Laukaičio, darbu negalime 
užgirti ir kurie pilnai su
prantame lietuvių prakilnė- 
snesės moksleivijos pasipik
tinimo priežastis ir jai so
lidarizuojame. taipgi ku
li ?m s rūpi netik nukentėju
sių mm kares, bet ir apskri
tai moksleiviu likimas, — 
turėtume iš visų jiegų pa
dėti “Žiburėliui” atlikti pra
būna darbui, kurį jis jau va
lo nuo “Vą.rpo” laikui ir ku
lio užduoti?; dabartiniu ka
res metu ypač yra svarbi ir 
garbinga. Turbūt “Žiburė
lio” draugijos varomas dar
bas yra. pasišventimo ver- 
tay kad p. Aleksandra Bu-

, bet jo išvaizda 
e gal ė’’a u išsilai- 
panašus buvo į 
mūsų užlaiko po 
y v u tiškus ženk- 

lijančią, iŠ ko jis 
maniu yra su buldo- 
kių. lapių, arklių ir 
s gi—tikra voverėlė, 
kys, rudi plaukai, 

šis, ma. --s, mitins, žodžiu, turįs 
mtas vovereles ypatybes. Rodo- 
s pradeda judėti, tai tikra vove-

prie kitų,] apima beprotiškas liūdnumas ir 
atsiranda noras bėgti, bile kur bėgti, kad 
tik nepasilikus šiame mieste. Tu pradedi 
jausti, kad ištikau  jų pasauly esi vienas ir 
negali surasti jokių draugų, su kuriais ga
lėtum linksmai laiką praleisti.

Tokiose nusiminimo valandose, dide
liam liūdpume, svetimuose miestuose pra

ms, Kaipo 
paeina. Ji 
gų snukiai 
jaučiu galv

a dė'ime 
nimo. bet 

ivo pareigos 
tančius lietuvius, 
pareigos gelbėt i 

nuo išnykimo, 
)i dabar grosią.

Iria. Dabai 
m užėjus i * 
j; tai)) t ui tinga 
važiuoti į tą pui 
siu visas pastangas, kad išvengus tų prie
žasčių, kurias pirmiau sutikau ant rube- 
žiatis. Ar jūs suprantate, ką aš kalbu? 
Jeigu nesųjįrantate, tai tuomet apie tai pla
čiau paaiškinsiu.

Tas buvo, rodos, lįs74 metais, kuomet 
itsirado noras išvysti Veneciją, 

tas noras 
d. birželio; kuomet karštos pa- 

į pasivažinėti po 
si randa meiliški 

is ne iš tų, kurie trok
šta tų. pasivažinėjimų. Man rodos,, kad 
permainymas gyvenimo vietos visai berei
kalingas ir labai varginantis žmogų. Pra- 

trąukiny naktis, neramus miegas, 
antis galvos skaudėjimą ir nuvargi-

liaus mudu užmigom neramiu ke- 
egu, nuolatos nubusdami prie 
aukinio su tojimo. Galutinai 
om tuomet, kuomet traukinys 
lis.upės Rono. Greitu laiku 

nuolatinis žiogelių čirškėjimas, 
painiom geliu kvepėjimą, pasirodė girios, 
kalnai, lyras mėlynas dangus ir tas viskas 
pradėjo mus džiuginti. Kada traukinys 
pradėjo eiti lėčiau, konduktorius, bėgdamas 
per vagonus, ėmė Šaukti: “Valans” ir jo 
balsas skambėk kaipo tikro pietų gyvento- 

daugiau energijos, 
ir mes raudamės

“Žiburėliui”. (leistiną 
Liį apie tai išanksto žinoti 
id būtu g 
t li(>n

horns 
t i nešt

Atvažiavęs Amerikon jis 
pradėjo rašinėti, iš))radžiu 
apysakas, kurias išspausdin
davo ‘ Kovoje”, o vėliaus ir 
dramas. Bene pirmuoju jo 
dramatišku veikalu bus 
“Pirmi Žingsniai”, po to se
ko “Paskutinė Banga” ir 
daug kitų. Apart minėtų, 
žymesniais jo veikalais yra 
“Gadynės žaizdos”, “Sveti- 
mas Dievas”, “Žmonės”, 
“Lizdas Naminio Liūto”, 
“Penktas Prisakymas”, “Mi- 
l’onai Vandenyje” ir k. Bo
ti, neatspausdintas liko 
“Kainas ir Abelis” (rank
raštis galbūt dabar jau yra 
žuvęs Lietuvoj) ir dar viena 
(irama esanti pas A. Olšev-

sKyruk Visur suorgnmzi 
ti nuolatinį aukų kolek. . 
mą iš vi.’U galinčiu mol 
duoklę lietuvių—daba-’ P 
būti pirmutinė Lietimo ■ Š 
pimo Fondo skyrm rūpus.

Amerikos liet'o ių drat; 
jos labiausia galėtu ir pi k

i j-u.imion 
t-l vi i, vi) 
mok'deivia

Giri de Maupassant.

Seseris Rondoli
IVertė švenčioniškis.

priežastis, ne- 
ąs į tą šalį. Vienok tie mano ban- 
ešė ir nauikg nes aš įsikaliau sau 

per viena tą žavojanti šalis Ita- 
aš norėčiau apžiūrėti miestus, 
visus dailės tvarinius, kuriais 

Aš dar sykį bandysiu į- 
<ią šalį ir tuomet jau pade

lm rių ramiu laiku daugelis 
mok 'L ivių prumisdavv). žo
džiu, lietuviai moksleiviai 
medžiagiškai atsidūrė Iv-X * 7 t/

giamo padėjime su kitais ka
rės pabėgėliais, 
d; r ITmcsniaim

usil -Imi; prmimemi KuprGlus.spuo 
iimdmm, nešvariom rankom, Į ku 
/pigus šiurpuliai pėreina per kūm 
b mLlvti, nejaugi tu žmonių visa?

Tuomet a? 
lo smirdi 

žmogų 
sužeistuo' 

i, ) i ra dedi

šelpos Lietuvai kasmet iš ši
to tik vieno šaltinio.

Tikiuos, kad šis mano at
sišaukimas ir prašymas at
ras užuojautos ir greitai bus 
išklausytas visų lietuvių.ku
lbėms tik rūpi tikras Lietu
vos sušelpimas, ir kad visos 
Amerikos lietuvių draugijos 
prisidės prie nuolatinės au
lui kolektos suorganizavi
mo, ir pirmutines bus siekė- 
:os užbriežtojo tikslo—kad 
iš visu Amerikos lietuviu 
šeimynų plauktų nuolatines 
duokles į Lietuvos šelpimo 
Fondą.

To šioj valandoj reikalau
ja nuo mūsų baisus Lietuvos 
p.įdėjimas.

Kazimieras Gupis,
Lietuvos Šelpimo Fondo 

Prezidcn tas.

iii turėti bei papildyti. Ir tas vis- 
) per lovą, kurioj man reikia gu- 
;>s viskas pradeda mano kankinti 
ramumo.
viešbučių pietų.s, tarpe daugybės 
nų žmonių, kurie tę-iasi po kelias 

Argi galima lokiu-- pietus pa
lis pigiai s? Jeigu nenori, 
ėdet ii tai eik i regimu ana

SU broliu ir seserų 
Sugriaudinti me 
kų mūsų viešuo 
muose 
šelpimui 
vo panašios į skatiką pameta 
mą našlei ant šermenų. Mę? 
metėm tą skatiką lik dėl to 
kad buvom sugriaudinai. • 
negalvojom apie tai, koki: 
mažą pašelpą me • tuo s! ai i 
ku suteikiat 
kad męs turim nuolat 
dien ir kiekvienas snv 
tiką dėti, idant mū ų 
pa pasidarytų t i 
Taip dėdami, nu 
šelpimo Fondą i 
jome t'k vienuol 
čiu doleriu su viršų m, tr< 
tarpu, kada Lietuvos nei a 
mes palengvinimui rei: i i 
šimtų tūkstančiu d.dorių.

Aš pilnai tikiu, kad, mę 
amerikieč 
guosius ;
dolerių į Lietuvos šelpimo 
Fondą galėsime sudėt’, jei
gu męs savo auk 
netik iš susigrau 
iš supra tini 
gelbėti ž 
didžiausi 
lietuviu taut 
kuris

Kada viskas dabar yra iš 
ardyta Lietuve j.męs čia pri 
valome būti labiausia susi 

S’ko mę 
ikavim:

kurio.se
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paskui trečias bet balsu jis mane perspėjo. Aš pažvelgiau
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RED. ATSAKYMAI.
Elzbietai Žilinskas, Wa- 

— Kuomet 
mandagiau

puošusios ir nusimaliavoju- 
sios. Ir jaunimas, panašiai

Stock London.

IŠ MANO KLAIDŽIOJIMŲ
Verte J. Stropus.

UŽPUČIAMAS, BET 
TEISYBĖ.

“Laisvės” N22 K. K-te 
.kritikuodama mano straips- 
,nį. tilpusi “Laisves” N16, pa

donos kraujo srovelės, rodžiusios vietą, kur 
oda trūko. Rimbas vėl pakilo, ir visas vai
ko kūnas sudrebėjo, laukdamas smūgio, bet 
nei per colį nepasitraukė iš vietos.

Jis laikėsi karžygiškai. Ant kojos pa
sirodė antras ruožas, į 
vaikas sustaugė tik tuomet, kuomet ga
vo ketvirtąjį. Dabar jis jau negalėjo ra
miai stovėti ir su kiekvienu nauju smūgiu 
šokdavo į viršų; bet jis visgi nebandė bėg
ti. Kuomet tie nenorimi šūksniai atitolin
davo jį nuo vado toliau, negu rimbas galėjo 
pasiekti, jis vėl prišokdavo arčiaus. Kuo
met gi su dvyliktu smūgiu viskas pasibaigė, 
jis dejuodamas ir verkdamas nuėjo į veži
mų tarpą.

Vadas pasiliko bestovįs. Jis laukė. Iš 
po medžių išėjo antras vaikas. Bet jis ne
ėjo tiesiai prie vado. Jisai artinosi, lyg 
prasikaltęs šuva: ant šešių žingsnių pir-

Bet ūmai kankiniu’

•>

ma. 
ko ir 
vyro

Jis užsimojo ant jos su rimbu 
buvo ilgi maišiliniai, ir jis neinu 
kojas. Jis taikė jai tie iog i void

Moteriškė, kuri sėd 
bėgo, kad įsimaišyti 
ir vaiko.

Ir jums užsinoreji 
su rimbu.—(Iriai.

Ant jos

lė—motina! Jinai 
vis dar verkdamas,

jo vežime, isso-

siaurindamas rinkius aplink vadą, verkda
mas, dūsaudamas, išduodamas nesupranta
mus gyvuliškus garsus. Jis nei syki nepa
žvelgė į vadą. Jo akys buvo neatitraukia
mai įsmeigtos į rimbą; ir tose akyse buvo 
baisumas, 
kad tai buvo užmušto 
sumas.

kuris verte mane drebėti—todėl 
užguito kūdikio bai- 

Aš mačiau karėj sužeistųjų ken- 
girdėjau jų dejavimus ir šauks

mus, mačiau, kaip vielos žmonių krūvos 
lėkdavo j ęrą sprogus bombai, ir jų kūnai 
suplyšdavo Į skudurus mano akyse,—bet, 
tikėkite man, tas viskas buvo tikra komedi

ja, nekaltu žaislu; sulyginant su tuo įspū
džiu, kokį darė Į mane tas nelaimingas kū
dikis.

Ir štai rimbas pradėjo dirbti. Bet 
pirmojo vaiko plakimas buvo juokavimu 
sulyginant su tuo rimbavimu, kuris teko 
antram. Pastarojo kojos į vieną momentą 
apsipylė krauju. Jis šokinėjo ant vietos, 
pritraukdavo tai vieną, tai kitą koją, taip

ma lėle) ant virvučių. Aš sakau “išrodė ’, 
todėl kad jo šauksmai ir verksmas gadino 
iliuziją. Jo šauksmai buvo aštrus ir perve
rianti; juose nebuvo užkimusių notų: jis 
šaukė plonu balsu. Bet štai atėjo momen
tas, kuomet vaikas nebegalėjo ilgiau kęsti. 
Proto privadžiojimai išgaravo ir jis bandė 
pabėgti. Bet dabar vyras pasekė paskui jį, 
valdydamas jo bėgį kirčiais ir visą laiką

kaip galėdama, lųulvngū delnais ir viršuti
nėmis rankų dalimis, įtraukusi jį tarpe pe
čių, ir priimdama smūgius ant pečių ir ant 
rankų. Biedna drama 
žinojo, ka daro: vaikas, 
jau bėgo prie vežimų.

Ketvertas vyrų visą laiką gulėjo greta 
manęs ir temijo tą sceną, nedarydami nei 
vieno judėjimo. Aš taipgi nepas ik sutinau 

ui tai, visai nesigėdindamas, 
man prisiėjo drūčiai ko-

iš vietos—sal 
nors tose minu tose 
voti su prigimtu geidimu atsistoti ir įsimai
šyti. Bet aš pažįstu gyvenimą. Kokia nau
da būtų ir moteriškių ir man, jei mane bū
tų mirtinai sumuš - tie penki vjrai Susquc- 
hannos pakraštyje? Vieną kartą aš ma
čiau, kaip pakorė žmogų; nors visa mano 
vėlė plyšte-plyšo. nuo protesto riksmo, aš 
visgi nutylėjau. Jeigu aš būčiau bent žodį 
sušukęs, man būtų sumušę revolverio ran
kena galvą, todėl jog žmogų korė į staty
mas. O čia, tarp tų čigonų, moteriškę muse 
taipgi pagal įstatymo.

Bet. aš neįsimaišiau tuomet, kaip ne
įsimaišiau ir dabar ne dėlto, jog nenorėjau 
e^ti prieš įstatymą, o dėlto, jog įstatymas 
buvo už mane drūtesnis. Jei greta manęs 
nebūtų buvę keturi vyrai, aš džiaugsmingai 
būčiau dasigavęs prie to budelio su rimbu; 
ir aš užtikrintas, jog sumuščiau jį į raugy- 
tus kopūstus, žinoma, jei neužsipultų ant 
manęs kokia nors iš moterų. Bet greta 
manęs gulėjo ketvertas vyrų. Ta ypatybe 
darė jų įstatymą galingesniu už mane.

O, prašau tikėti, aš taipgi kankinausi. 
Man ir pirmiau tekdavo matyti mušant 
moteris, bet tokio mušimo aš nemačiau nei 
sykį savo gyvenime. Jupelė ant jos pečių 
buvo sudraskyta į skliautus. Vienas smū
gis, prakrypęs pro rankas, pataikė į veidą 
ir ištiesė ant jo kraujuotą vagą nuo palū
pio iki ausies. Tas rimbas uždavė ne vie
ną, ne du, ne dešimtį, ne dvidešimtį smūgių:

jis vijosi, ir kilo, ir vėl leidosi ant jos kūno Į 
be skaitliaus. Mane apliejo prakaitas, aš 
sunkiai alsavau ir gniaužiau rankomis žo
lę. kol neišroviau ją su šaknimis. O pro
tas visą laiką šnibždėjo: “Kvailys! kvai
lys!” Galop, vienas smūgis į veidą ko ne
pražudė mane. Aš jau pasijudinau šokti 
ant kojų; bet šalę manęs gulėjęs čigonas 
nuleido man ant peties ranką ir prispaudė 
mane žemyn.

—Lengvinus, vaikink, lengyiaus! —ty-

į jį. Jo akis, nemirktelėjusios, pasitiko ma
no žvilgsnį. Tai buvo didelis, plačiais pe
čiais ir raumeningas vyras. Jo veidas bu
vo tingus, flegmatiškas, nors ir neperžiau- 
rus, bet anaiptol neraiškus ir bejauslis. Tai 
buvo tikras gyvulys, su labai silpnu inteli
gentiškumo spindulėliu,—jaukus gyvulys su 
gorrilos pajiega ir protu. Jo ranka sun
kiai užgulė ant mano peties, ir pagal to 
sunkumo aš lengvai galėjau spręsti apie 
jos raumenų jiegą. Aš pažiūrėjau į kitus: 
dvejotas jų neatkreipė į mušimo sceną jo-

akimis; man sugrįžo protas, mano rau
mens atsileido ir aš nusileidau į žolę.

Paskui aš sugrįžau mintimis prie dvie
ju senmergių, su kuriomdviem aš pusryčia
vau. Jiedvi buvo mažiau neg dviejų mylių 
atstume nuo vietos, kur įvyko ką tik ap
rašytoji scena. Čia, šią ramią dieną po

dviejų seserį mušė vienas iš mano brolių. 
Tai buvo vienas didžios gyvenimo knygos 
puslapių, kurių jiedvi niekuomet neperskai
tęs,—savo laimei neperskaitys, nors jų ne
perskaičiusi, niekuomet neįstengs suprasti

reikšmės to molio, iš kurio jos nulipdytos. 
Ii nesupras jiedvi todėl, kad moteriškei ne
lemta gyventi ankštuose, kvepiančiuose 
kambariuose ir tuo pat laiku būti viso pa
saulio seserimi.

Mušimas pasibaigė, ir moteris, nusto
jusi šaukti, sugrįžo prie vežimo. Kitos mo
terįs neiškarto prie jos priėjo. Jos buvo 
išgąsdintos ir tik po tūlo laiko išdrįso prie 
jos prisiartinti. Vadas padėjo rimbą, pri
ėjo prie mūsų ir atsigulė greta manęs.

kalavo darbas su rimbu. Jisai nušluostė 
rankove nuo kaktos prakaitą ir išdidžiai į 
mane pažiūrėjo. Aš atsakiau bejausliu at
žvilgiu: tai buvo jo ypatiškas dalykas ir 
neikiek manęs nesilytėjo. Aš persiskyriau

mas.
paskolinto tabako, o kuomet persiskyriau 
su jais, tai buvau aprūpintas visomis rei
kalingomis žiniomis apie tai,, kai]) vikriaus 
pasinaudoti artimiausiu prekiniu trauki
niu i rytus.

uz aprašytąjį
raportus apie va

Suvienytose 
i,o, pietuose 
ir žinokite, 
spausdinime

jog visi męs

hannos pakrašty.

III.
Aš nusileidau žemyn nuo kalvos kolą, 
ą. pusantro šimto jardų, kur žeme sale

užsirioglinti ant prekinio traukinio tuo lai- 
Lil Imunini ii-i iilnno'vn cilinkn nrn Pi')

-šešis žmones kalingas iš

rio laukė.
kortomis.
kierius pradėjo maišyti kortas, ir man iš
pasakojo, ant ko buvo lošiama. Nuo pylimo 
Žemyn prie upės vedė status, siauras take
lis, kokių dvidešimts, dvidešimts penkių

han

mo krašto. Pralošęs turėjo apsiginkluoti 
maža blokine ir nešti joje vandenį pergalė
tojams.

Pirmą loši pralošė bankierius. Jis pa
siėmė blokinę ir nulipo žemyn. Męs gėrė
me neblogiau žuvų. Del manęs vieno jam 
prisiėjo keturis sykius lipti žemyn, o kiti 
irgi buvo nemažiau duosnųs troškimo nu
malšinime. Takelis buvo labai status ir 
bankierius, lipdamas į viršų, nesykį suklup
davo, išliedavo vandenį ir vėl lipdavo že
myn. Bet jis nepyko. Priešingai—jis juo-

kiai ir suklupdavo. Be to, jis tikrino, jog 
jis išgersiąs galybę vandenio, kuomet kas 
nors kitas praloš.

Kuomet mūsų troškimas buvo nutildy
tas, lošimas vėl prasidėjo. Bankierius vėl 
pralošė, ir męs vėl į valias atsigėrme. Tre
čia ir ketvirta partijos tuo pačiu užsibaigė, 
ir kiekvieną kartą tas apskritaveidis vai-

(Toliaus bus).

MOTERIMS NAUJIENOS
MARGUMYNAI.

Bostono Lietuvių Labda
rystės draugijos f oruose 
trečią dovaną laimėjo lietu
vaitės sufragistės. Anot 
“Ateities”—

“Jos gavo dėžutę saldai
nių. Nors mūsų sufragis- 
čių dar visai mažas būrelis, 
bet jos darbščios, temose

_ . . . v , g . . | v civil 11< l l (/,.'>! Į J LUJI i l J 1 U . 1 U

tuiejo prijaučiančių ir to- (pasakymas visai neteisiu-
!gas, nes ten buvo neužsipuo- 
jlimas, bet tik patarimas,kad

1^, o d 1 I j 11, tu \ 1V J 1 .) 1 ‘ii (merginos daugiau atkreiptu
Progresyvio Susivienyjmio atyd;i j apšvietę ir visuome- 

„ - Žemaitei riišką veikimą,kuopos nerengia

i'USlOS?
tik pirmoji kuopa.

kaip buvo nuta- 
Nutai’imą išpildo

o neleistu 
laiko ant tuščių dalyki’.

kai! tepimas veidų — tai 
kvailas darbas. Tekis jau
nimas, susiėjęs į porinį gy
venimą, greitai vėl persi
skirta, o jeigu ir gyvena, tai 
l*\l JŪ gyvenimą jau negali
ma gyvenimu pavadinti.

Man rodosi, kad tas marm

šaukti vienu mėnesiu anks
čiau.

Sekr. A. Miscikaitiene.
Fin. ras. K. Pabesclyte.
Jžd. D. Tamošiūnaite.
Org. E. Mankevičiene.

nes merginos privalo patir
Ii gyvenimo aplinkybes ii

lerbury, Conn.
tamsta išmoksi
kalbėti, tuomet męs tamstai 

i duosime ir mandagų atsa
kymą. Kitaip mums nėra 
heikalo kalbčties. Koliotis

i\. V. Klimiūte.

Apie Springfieido, 
moteris “N au j i e n o si1 ” 
draugė M. Lekešiene:

“Neseniai čia susi 
Lietuvių Moterų Progresy- 
viško Susivienyjimo kuopa.. 
Naujoji kuopa jau pirmose 
savo gyvenimo dienose ro
do, kad ji turės geni pasi
sekimą, nes joje priklauso 
nemaža veiklių ir sumaniu 
motoru, v

Springfieido, kiek man ži
noma, randasi gana daug

dama jas
Ilk, žįstu

i ir beteisiu-1 
būk aš nepa- ■

MAHANOY CITY, PA

HI

yvimimo
mos av

ivcnaimf, daugelį (’.arbiniukių ,

nuliu draugė 1 
kiniulienė, s 
28 metų am: 

vės buvo 12 d.

T

į K EI K. i LA UJU kriaučiaus- 
|urie kėliniui dirbimo. Mo

s' gem, (kirbas ant vi- 
< . At ikml.vkite grei- 

c:'.i adresu: J. S.. 
se’aitis, 77Ū Bank 
erku”y, Conn.

! tai
St

i

uoga < ?

■am

iausi skard:
y ir Lietuvoj

HHl>

■um buvo atsikračius 
kybinių prietarų ir

nuo
urna no’.pi'ubu-
)O valandas ii
įstatymui nuuž-! Kunigo, tai 

iTame ir y r;
liniolankumo

j

moterų. Tik labai apgailėti-j ii, kad'męc
na, kad prie viešojo darbo i ir galidč’os šį tą veikti, ori-1 monijų 
jas sunku pripratinti... Ne p alom yūp'intis ir tų reika- 
abejoju, kad naujoji kuopa' leis, kurios negali veikti ir 
stengsis pažadinti savo už-'neLiri laiko. Per tai ir pri
snūdusias seses. Reikėtų į-1 valo diįi'btuviu merginos ir 
tikinti jas, kad jų ateitis ir 
geresnis gyvenimas yra jų 
pačių susipratime ir organi
zacijose”.

turinčios lai!

niu-jii

ir man jo pagelba nerei 
nga”, todėl tapo palaido

Dabar viso 
hanoy’jaus katalikė; 
rande teiraujasi, ka 
tiks su veliones “dū>

Laidotuvės buvo nedirba

Ma- 
issi- 
atsi

5,000 kareivių Franci joje 
karės laike tapo neregiais. 
Nors tai ir neoficialė skait
line, bet ji teisinga.

*> .

Brooklyno Lietuvos Šel
pimo Fondo koncerte, tarpe 
kitų artistų, pasižymėjo 
dainininkė p-lč Petronėle 
[■n.n-nlIrUn

orgamzacijų ir dar
buotis dėl visuomenės labo. 
Jeigu fabriku merginos su
siorganizuos, jeigu jos pra
dės rūpintis visuomeniškais 
leikalaijs, tuomet, be abojo- 

rinlį.ir tr.r-

gų ii- draugių palydėjo ve 
lionę, atiduodami jai parku 
tinį patarnavimą. Ant ka

PATARMES MERGINOMS 
Apie Lyties Dalykus

M H. S ANGER

i

ne

m u--, a n gi n neįlįs

drg. J. Ramanauskas 
uersville, Pa.

me |im

gaus 1 a \ • i n t i s < 1 a i s i a v i m e.! \ a d 
daugiau prisitarnavus mūsų 

! dainai. Jure

j Ji neužmestu dainavimo.

Sake .mukusi įsimsmnli 
Moterį] numerį” (balandžio 
ien.). Tas numeris bus, 
pilnas moterų reikalų, o: 
adiinei motoris tai’O tan-!

i1
gam, tat ir kunigai moterų
tarpe žymiai figūruos”.

i i

m nii

m ūpo

y 
i gu

I

me

e u m c

t urmu les 
mc'> pačio;

kovoti
u kuni-1 dark i salyg

Hartfordo, Conn., moteris

Išimo. Jau ten gyvuoja 
P ro g resy v i o Si i s i v i e n y j i m o 
kuopa. Manoma, kad kvie

Susirinkimus laiko kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mė
nesio po N100 Prate St.

Ar Massachusetts moterį

mm

čiai meyginii, dirbi

i-;

nesirūpina pi 
tokias neįeik 
e visuoiiiimišl

Toliaujs K. K-te bara ma
ne už pįstebėjimą, kad da- 

T'enais, kur moterįs turi jiil-lbar dauguma merginti sien
nas teises, kaip Washingto- j 
ne, Californijoi,' Arizonoj,!

dieną? Varę 
tam priešinasi

jau

puošti is viršaus. i 
užmiršta pįipuosii t 
ą, savo žinojimą.)

m ii’m. g:un art 
jau veikli nare 
ma Lietuvoj, v-

e i rvo

e u

11 < 16 me-:

mc- 
esi- 

un ant scenos, 
laip ir kituose veikimuose. 
Velione prigulėjo nric L. S.

1

Ir paviene na i i 
iįrntos, nepr

pagerbimui 
draugės, L. S. S. 46 
pirko geliu vainiką, 
mirčių męs netekon 
i ios ir pu vyzd; ages 

lie nė skai.K 
kųs lai k
oru. bet io.

avo veiklios 
n. mi- 
Su jos 

veik
me tę
vi su s

mote-1 kurios lavinasi arba gyvena L.M.P.S.A. REIK ALI OST
I . T *'darbo diena visoms 

rims darbininkėms.
Mass, moterįs neturi teisių gali lavintis, bet patariau kuopos įnešimo, 
ir todėl tenais darbininkės toms, kurios 
daug ilgiau dirba, negu ki-jbet to nedaro 
tu r.

Žiūrėkite, Mass., valstijoj 
tie vyrai, kurie dirba valsti
jai, jau turi 8 vai. darbo die
ną.

Kaip su moterimis?

pa-Tai Canados moterįs 
sižymėjo. Jos greitai bus 
balsuotojos Albertoj, Sas
katchewan ir Manitoboj.

tūkstančiai randasi.
K.K-tė sako, kad protin

ga mergina nesipuoš ir ne- 
maliavosi savo veido,nes pro
tingi vaikinai iš tokių mer
ginų tik pasijuokia, i Labai 
gerai. Bet męs matom,kad 
didžiuma merginų puošiasi 
ir maliavoja savo veidus ir 
didžiuma vaikinų pageidau
ja, kad merginos būtų pasi-

,v,pv„,........................... .

L\B.\I NAUDINGA l!t PAMOKINANTI 
KNYGA. Kaina 50c.

ReikaUvimuE ir pin:/,:* .‘Oi.-Mt Akio adremi’

J. STROPUS, i
So. Heston, Mass.6 Loring St

►r*
••MU.WJIMt.Wn

orderiu, bet 
mat kAmu.
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“ La išveš” 16 num. š. m re-

Taipgi siunčiame be
laisviam j Vokietiją ir j

ižių
,, i -,, s visais ai 

inoma, mūsų

liams į Rusiją. Mūsų 
persiuntimo kursas ko- 
žemiausias.

Jeigu kas mano po

nosis te og
ee i OŠIKU C 7

žemele.
Miss Esque.

važiavimas 13 ir 14 spalio 
(October) s. m., L. M. P. S. |

aai mot 
u

V e 1 i o n e }' a č j o n 11 o R v m c i - ’ 
kių kaimo, Vabalninku pa- 
i .’pi ios, Kauno gubernijos, j

šermenų nebuvo šmųmo 
■Jaus ir ickaufi nepavuly-

Į Iš priežasties F.uropi- 
ęnės karės, “Laisvės” 
į Redakcija veik buvo pa- 
Ijiovus siuntinėti į Lie-

£ pranešame savo gernia- 
, Jmiem. skaitytojam, kad 
j | vėl atnaujiname tą dar- 
, ębą, tai yra siunčiame pi- 
| | nigus ir į tas Lietuvos 

^vietas, kurios randasi 
po vokiečiu. Kas turite

kurios 
po vokiečiu, 
antrapus nuo savo gimi
ni .i, gyvenančių po vo
kiečiu, galite drąsiai 
siusti per “Laisvės” Re-

duoda pataisymą, kad susi- c 
važiavimas vieton 13 ir 14 ( 1 
October, įvyktų 15 ir 16 ■ I 
rugsėjo v (September). 1 S

Kadangi October mėnesį ; I 
būna jau pusėtinai šaltas o- j 
ras, tai dėl geresnio paran- J 
kūmo susivažiavimą galima

kad y dabar Top “Laisvės”
, I dakciją pasiskubina sa- 

1 vo pinigus išsiųsti į 
“Gosudarstvennuju

Sbe rega tel nu j u Kassu”. 
Dabar, kada rusų pini
gai nupuolę, siunčiant į 
Rusiją galima daug pel
nyti.

“LAISVĖ”
183 Roebling St, 
Brooklyn, N. Y.
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'KORESPONDENCIJOS
> PITTSBURG, PA. 

Svarbus pranešimas.
7, 14, 21 ir 28 d. balandžio 

bus didelės viešos diskusijos 
Carnegie Music Hall, N. S. 
Pittsburgh, Pa. Diskusan- 
tai bus: M. J. Gauvin ir ku
nigas G. H. Ekins. Visos 
diskusijos prasidės 8:15 vai. 
vakare.

Geistina būtų, kad vietos 
lietuviai, suprantanti anglų 
kalbą, atsilankytų.

siliko be darbo. Paskui 
darbdavių agentai vaikščio
jo po kasyklas ir agitavo 
darbininkus pasirašyti, kad 
jiems nereikalinga unija. 
Jie sakė, jeigu pusė darbi
ninkų pasirašys, kad nerei
kalinga unija, tuomet bus 
atidarytos ir tos kasyklos, 
kurios dabar nedirba. Bet

— « nielli.

juos pagerbs.
Gabijos kepurė.

DONORA, PA.
Kovo 25 d. McKeesporto tetą:•• .• • • _ A

skaitant draugijų susirin
kimuose ir pagal kurio rei
kalavimą draugijos išrinko 
savo atstovus į Pild. Komi-

tono Suvienytos Draugijos. 
Sulošta 4 aktų drama “Val
kata”. Veikalas gana sun
kus ir reikalaujantis nema
žai pasišventimo, bet akto
riai savo užduotis atliko la- pasirašė, kad nereikalinga 
bai gerai, ypač gerai atsižy- unija.
mėjo V. Zubavičiūtė—Liud- 

imilos rolėj, J. Pctrukaitis— 
Jurgio valkatos rolėj ir M. 
Vinkšnaitienė. Kiti irgi su

Pelnas buvo skiriamas 
Stough tono Liaudies Na
mui. Bet labai nemalonu, 
kad vietos lietuviai tam tik-TOLEDO, OHIO.

Gatvckariii streikas.
29 d. kovo čia sustreikavo 

visi gatvekarių kondukto
riai ir motormanai, reika
laudami pripažinimo unijos. 
Kompanija atsisakė išpildy
ti darbininkų reikalavimus. 
Miesto majoras bando sutai
kyti darbininkus, bet taikos i j !)a‘ ypatų, o antrą va- 
nesimato. Jau trečia diena, ] *<a£1I aF1(? o <
kaip nei vieno gatvekario ; . . - - t
nesimato. Dai»Kinini-ni klika alsino.'- linkui L. S. S.
kosi tvirtai, 
tikėtis, kad jie ir kovą lai 
mes.

kos iš So. Bostono susirinko 
vos apie 30 ypatų.

Reikia stebėtis, kad So. 
I Bostono lietuviai atšalo nuo 
| teatrų. Teko būti ant pas- 
I butinių Gabijos perstatymų, 
Itai viena vakara susirinko

Dabar laukiama, kaip pil
Darbininkai lai-j y ■ - 
, per tai galima į^Ll( 

i temo.
amo persta-

'-n is ‘Du Broliu”.

ligonbutyjc pasimirė A. Na
gi nionis, Suvalkų rėd., Ma
rijampolės apskričio, Garle- 
vos parapijos.

Velionis persiskyrė su 
šiuo pasauliu pačioj žydin
čioj jaunystėj, sulaukęs vos 

‘25 metu amžiaus.

“Lietuvių Šelpimo Fondo
Komitetas, Worcester,
Mass.

Gerbiamieji!
Jūsų draugystė gana daug

sušelpimui Lietuvos

naščiai skelbia, kad Davis 
Coal & Coke kompanijai 
reikalinga tūkstanties dar
bininkų, kuriems net ir s tū
bos duodama. Matomai 
kompanija mano pririnkti 
neunijistų ir pradėti dirbti. 
Tik kasžin, ar iiems tas pa

tis, tai gelžkelio unijos dar
bininkai žada angliakasių 
unijai ateiti j pagelbą: jei
gu tik dirbs neunijistai, tai 
gelžkelio darbininkai atsisa-

ei

įtartina darbininkam;: 
prigauti ir nevažiuoti : 
darbo jiėškoti J. L.

HARRISON, N. J.
a tūlas kunigo Kemešio 
cinkas p. B-nis dėjo vi-

____ r_____________ suvar
Velionis gintiems gyventojams, 

mylėjo laisvą gyvenimą, pri- tariam labai ačiū.
dangi dar nepasibaigė

u z
Ka

ta 
tokiu 

ii* mūsų tėvynainių 
nepasibaigė, bet

gulėjo prie L. S. S. 8-tos ( 
kuopos, Jaunimo Ratelio baidi Europos karė, 
ir prie Lietuvių Ukėsų Kliu- pįjpų jr 
bo. Laike pagrabo velionis šelpimas
buvo apdovanotas gėlių vai- reikalauja “didesnei Jašcl
nikais nuo Donores jauni
mo ir nuo Jaunimo Ratelio.

pos.. Męs tikimės, kad jūsų 
draugystė ir ant tolinus ne-

Palaidotas tapo ant slavų atsisakys nuo to darbo?
!.• n m 11 • T vinie onv/inn -.-J . ' .kapinių. Į vietą amžino at
silsiu palydėjo 67 Lietuvių 
Ūkėsu Kliubo nariai.

Lai būva tau, Antanai, 
ramu ilsėtis šios šalies že-

tas Inutarė padidinti 
narių skaitlių, t. y.,

Prie progos paminėsiu a- 
pie Liet. Ūkesų Kliubo “did
vyrius”. Laike susirinkimo, 
sušaukto velionio palaidoji
mui, sukėlė nepaprastą 
triukšmą. Minėti “didvy-' 
šiai” tokius nepadorius žo-

ilionį, už kuriuos ir prie ba

)•

(I

nu atstovu, o dabar malo
nėkite išrinkti du energišku 
atstovu, nes nuo jų priklau
sys i visas komiteto veiki-

Metinis susirinkimas bus 
ušauktas 26 d. (gruodžio ir 
msl renkamas įveikiantysis 
mniitetas. Būtu malonu,

‘ EDGEWATER, N. J. 
Iš cukcrninku streiko. •

Cukerninkų streikas dar 
neužsibaigė. Kompanija su 
paduotais darbininkų reika
lavimais nesutinka ir reika
lauja, kad darbininkai pa
statytų miolaidesnius reika
lavimus. Darbininkai rei
kalauja 3 c. pakėlimo užmo- 
kesties į valandą ir kad 
daugiau 66 vai. į savaitę ne
dirbtų. Už viršlaikį mokėti 
50 nuošimčiu viršaus ir kad 
kompanija apmokėtų už žy
mesnes nedirbamas šventes, 
kaip tai: Kalėdas, Velykas 
ir t. t. Kadangi kompanija 
visai nekalba apie išstatytus 
reikalavimus, tai sunku pa
sakyti, kuo šis streikas užsi-

29 d. kovo b’,

Jimzapo sąjungos kuopą ar
ba, geriau pasakius, suradus 
daugiau “Darbininkui” skai
tyto ji. Bet tas darbas jam

sirinkime, Geda, vyručiai, 
gėda! Vienas kliubo narių,

vienybei

nemokėdami darbo

viešoii

iiutę. Darbininkų 
dirbtuvėj drabužiai 
mesti ir sudeginti, 
darbininkai mano L

liniai dalyvautu

.ekretorius
N. J. Mcškus.

kurias parengė L. S. S. VII į besi u 
Rajonas. Paveikslus rodė d<?jo 
ir aiškino'draugai V. And- draugiją 
rulevičius ir A. Valinčius iš j‘'Gabija” 
Pittston, Pa. Žmonių buvo Gis gali

nesutvėrė. Tuomet vėl grie- 
naujo darbo --- pra- 
organizuoti naują 

kuria užvardino 
Prie šios draugi- 
‘igulėti vyrai ir

pirmeiviškų pažiūrų žmo
nės greičiaus išmirtu, tai 
geriems katalikams nereikė
tu daugiau

gavėnia. zmo- ii mažai nariu, bet kaip

rodė ir aiškino karės pa
veikslus, tai daugelis mote
rų net verkė.

bu pasakyti. Mat, jos orga
nizatorius, p. P-niS, nori bū
ti pilnu bosu, ir reikalauja, 
kad visi nariai pagal dūdelę

KEMPTON, MD.

Iškilus angliakasiu strei
kui Thomas, W. Va. ir apie- 
linkese, mūsų darbdaviai,bi- 

turi Jodami darbininkų subruzdi-

čiu ir t. t. Save gi stato iš
mint i n g i a u s i u ž i n ogu m i. T i k 
'tu 1 i,] l.-ifi nocl'nin ii'i.

oo
įngu, kokiu
( ’-» 1 1 i

sugani bar mol
kai’) Ga-

i broli u ii š-

11

n

Da

a
Nors kompanija ir jos nu 

samdyti agentai vartoja vi 
sokias priemones, bei darbi 
ninku vienybės nesuardė.

Darbininkas.

SO. BOSTON, MASS.

m i
kur

rvtv

i.i

ne 
i: /

ako 
kinu

t

:vo išleidi
manifestą 
sekančiai

s, kad nuo i, 
, nuo 1 
gaiiti n

° i ir

'•m? ta

dvi savai ii, t

nuo karo”.

t iems

<11-

)0

1‘ini

ii su Kepurėm mr.r-
Mat, tuomi manoma 

o.ėti tarpe \ ietos ]’e-
Per visus tris su- t- 

us jokių svaistymų i r

ų klausima; 
tas. Mat, k( u re paia-

Tokiu
Lai, norėdami gauti dldesn 
alga, stengsis per dvi sa2 d. balandžio buvo p ra 

kalbos vietos L. š. F. komi 
toto. Kalbėjo ką tik iš Lie 
luvos pribuvę svečiai. Bu 
vo pagarsinta, kad prakal- ^;a nors vienaine bu?

minai atsisakė jas
Mūsų organizato-

nors

si ai.

lis, nieko ne- 
ir tam pana-

Žmonės pradėjo rinktis 
svetainę apie 6 vai. i’asiro 
džius svečiams svetainėj,pu 
hlika juos pasveikino gausiu 
delnų plojimu.

Prieš prakalbas Laisves 
choras iš Cambridge, Mass., 
sudainavo “Liet. Tėvyne 

• Mūsų”. Paskui prasidėjo 
prakalbos. Pirmiausiai kal
bėjo A. Bulota, apipiešda- 
mas padarytus karės nuo
stolius ir visas baisenybes. 
Paskui kalbėjo Žemaitė ir 
Bulotienė.

Aukų surinkta L. Š. F. 
virš 300 dol. ir Žiburėliui 
apie 40 dol. Viso per pra
kalbas surinkta arti 400 do
lerių.

tuomet 
į: jau dovanų negauna. Taigi 
.ikampanija dabar netik de-

du centu, kuriuos suteiks 
“dovanų” už kupinus karus,

iluos buvo pirmiau pakėlus, 
kuomet Tįiomas kasyklų 
darbininkai streikavo.

Neva toks kompanijos al
gų pakėlimas—didžiausias 
darbininku skriaudimas. V

THOMAS, W. VA.
Jau buvo laikraščiuose 

minėta, kad vietos angliaka
siai susiorganizavo į uniją. 
Unija laikosi gana stipriai, 
bet Davis Coal & Coke kom
panija deda visas \ 
gas, kad tik uniją pakrik-'

ii keistai išrodo, kuo- 
žmogus, trokšdamas 
rlrte, nežino nei kaip

temo darbe susilhul.e nepa
laimų, tuomet pradėjo orga-

Bet dabar pasirodo, kad ir

vo kurpalį dirbti ir draugi-

1 d. balandžio Liet. Lab. 
draugijos svetainėj buvo va
karas, kurį surengė Stough-

v eidmainiauti nesigėdina.
Gerbiamasai, jeigu nori 

darbuotis dėl visuomenės 
labo, tai nejieškok garbės, 
bet darbuokis, o jeigu užsi- 

pastan-lpelnysi tą garbę, tuomet ne- 
_,___  __  —'reikės pačiam save garbinti 

džius. Ji pirmiausiai pasi- ir vadinti “išmintingu vei- 
rūpino uždaryti keliatą ka- kėju”, nes visuomenė galės 
sykių, kurių darbininkai pa- apkainuoti nuopelnus ir už

........ .... , ..

H

■ ruoš
Jurgio drau

vi
nan

i-

i

čia
t

3 atstovu

itFtO

šventalraprto.

ir
Įsavino (rainuosiąs laike apvaikščio-

•iu atstovu rašti-
M. Truska.

arde vietos lietuvių.
Ant galo korespondentas 

šv.'sako, būk Cecilijos choras

ini

ii visai be
ne j imai.ku-

LEDFORD, ILL.
1. kovo buvo prakalbos,

te ’, 
t it

Kščiojimas rengia-

uraugys- 
užkvieti- 
ašo.

19 d. kovo buvo antra 
prie kurios

h’oup”.
Kai o mntet

“Laisvės” N21. Mažiau 
l arščiuokimės. bot daugiau 
veikime, tai bus didesnė

ni o 
i a 

Y. j

tė rū- 'rodė, kaip darbininkai gali 
i su- pasiliuosuoti iš po kapitalis- 
vietoshu letenos, kuri dabar juos 
raugi- Į: gaudžia. Paskui nurodinė- 

pri-Ho kunigų mokslą ir jų el-
uiso tik 8 draugijos. Kaip 'gimąsi ir kodėl jie neapken-

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
P»r mūpų bunka galite pagelbėti «avo riminanoc 

tlatarrJaina užimtose rietoue vokiečiais. Męs turime

8G1 ARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Berline, todėl galime persiųsti pinigus J tas vietas ant re«e» 
a^au^Ačiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MCSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDWOS PKIB 
»4URA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami Rauti daugiae tnferwiecljw kreipkitės yaetlė- 
tai tr rašykite lalžką pas

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Rnildinj

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

| laikė, išskiriant poros vyčių, i nuveikta darbo ir tik tuo- 
' kurie išgirdę kalbant apie, met Sąryšis pradėjo galvo-

negalėjo ramiai sėdėti. Ka- ina. 
da juos paprašė nusiraminti ] 
arba apleisti svetainę, tuo-!konferencija, 
met kalbėtoją pradėjo plūsti dar prisidėjo 
tokiais žodžiais, kokius tik Tokiu būdu apvaikščiojimą 
žinojo. Labiausiai pasižy-' rengia net 23 draugijos. Į

į A.teĮ susirinkimą atėjo du Są- 
pyšio atstovu ir pranešė,kad 

ypatingai ir Sąryšis mano išvien veik
ti su kitom draugijom, tik 
dar neturi įgaliavimo prisi
dėti. Konferencijos atsto
vai, kurių buvo 45, veik 
vienbalsiai nutarė, kad ir 

■Sąryšio draugijos gali daly- 
su tokiomis pat teisė- 

kaip ir visos kitos 
gimąsi apvaikščioti paminė-(draugijos. Taigi toli gražu 
jimą 250 motų nuo įkūrimo i neužkvietimas šv. Jurgio 

v , Toj ko- ‘draugystės, kaip korespon-

mėjo vyčių generolas 
Z—kas.

jų generolui panašiai elgtis 
Va renis.

NEWARK, N. J.
Atsakymas p. X. Y.

“Laisvės” N24 tilpo iš mū 
su miesto korespondencija,;rauti 
kurioje aprašoma apie ren-'mis, 
gi m as i a

Prie visko turiu pridūrt,
s eiti paskui “be- kad jeigu draugijoms tapo Newarko miesto.

"Ai-j atliptos teisės rinkimuose respondencijoj p. X. Y. visai j (tentas sako 
ar Pihj. Kom., iš kurių atstovų 

dabartinis komitetas susi-
gi, draugai kliubiečiai, 
dar ne gero velijančių na
riu turime? Bet, man ro- 
(los, laikas būtų uždaryti 
burnas arba prašalinti iš 
draugijų tokius ponaičius. 
Jiems ne draugijose vieta!

Kliubictis.

WORCESTER, MASS.
Atsakymas ant atsakyn 

“Laisvės” No. 22, n.

klaidingai aprašo dalykų! 
stovį. Korespondentas sa-J 

tai kodėl gi tos visos 1-o, būk tai rengimo komite-’ 
įjos neprotestuoja? tas pasiuntęs užkvietimą j’ 
i draugijų reikalas,bet s\. Jurgio svetainę 

Jurgio draugija pasi 
tą užkvietimą. Tiesa, ren-lj’mo. 
(ūmo komitetas, susidedam! d. kovo konferencija įgalia
ntis iš 100 ypatų, atsiuntė už-ų c p. A. Radzevičių suorga- 

zuoti lietuvių chorą, kuris 
apvaikščiojimo dai- 
Taigi, nei Cecilijos, 
tyno chorams nebus 
bet tik vietos lietu-

Choras vadinsis

neprotestuoja? t?

ne D ė dyho.
Aiškumo dėlei dai

draugijų išrinkti ;
todėl buvo priešingi rinki- i kvietimą šv. Jurgio draugy-j 
muj komiteto iš visos su>i- si ei, kviesdamas visus vietfis,

prieš mano
papeikimą už neteisingą ra- ka 
šymą korespondencijos, kuri šii 
tilpo “L.” N5, š. m. NorsTir 
vardan teisybės neužsimo-i “biurus” 

mūs

linti Įdudt progos, išrinkt tokias
jam į ypat'as, kurios surinktas au-

ponaim-
ir teeini I ras d

\T?

čiėjime ir š\ 
t. y st e,! gavo s 
mą, tu o jaus

ičytis per laikra.štL vęs mūsų l.v»mitetu<, kurio ;! 
to paties mieste-! pi i mininku buvo p. P. A.-tt

ginui, neparodžius stačiai 
terštu to, ko žmogus nema
10.

B. Dėdynas, negalėdamas 
priparodyt teisingumą savo
Iv - .las norėjau jį
nuomones a, 
teisinga žm

‘4
se,

Š. F. komitetas siuntinėjo 
atskirom draugijom laiškus 
bei ątrišaukimus, reikalau
jant jas išrmt po 2 atstovu,

tas Pildomasis Komitetas?
Juokai, daugiau nieko. 

Norėdamas pasitaisyt ir

P-

H

patos šmeižimo ar išaugšti- 
nimo man tiek naudos, kiek 
iš pereitos žiemos sniego. 
Bet, jeigu žmogus daro klai
das ir dar viešai kitus už tai

Štai originališkas laiškas 
p. N. J. Mcškaus, L. š. F. 
šbk rotoriaus, Worcester
skyriaus, rašytas visoms 
Worcesterio draugijoms,pri- 
klausančiom prie L. Š. F., 
kuris buvo įteiktas man, 
kaipo sekretoriui Susivieny- 
jusių Worcesterio Lietuvių 
Pašelpinių Draugijų ir kurį 
pats p. Dėdynas girdėjo

1

Ju

išku ir daug 
i me nesi gi ne

a tame kimi-j tie pienai neįv 
iu, nes gaila ! taipgi suklysta :

Jurgio draugija
V. Bakenam kas.

biurui pinigų

COLLINSVILLE, ILL.

St. Michelsonas. Pirmoj 
daly savo kalbos aiškino a-'

darbi ninku
argus ir kokiu būdu darbi-

įpie

būvį bei išsiliuosųoti iš b 
vargo. Kalbėtojas nurodė

rūpinasi darbininkui reika
lais ir tik socializmas gali

kapitalistų jungo. Visos ki
tos partijos, nors ir daug 
prižada darbininkams, bet

jas ir darbininkus

tijos ir sykiu visiems kovoti 
už savo teises.

Antroj daly savo kalbos 
aiškino, kodėl kunigai neap

kia. Šį klausimą kalbėtojas 
paėmė truputį plačiau. Nu
rodė, kokia tvarka buvo tuo
met, kuomet dvasiški jos 
rankose buvo svietiška val
džia, priminė apie šventąją 
inkviziciją ir t. t.

Žmonių prisirinko pilna 
svetainė ir visi ramiai užsi-

N. Y., atstovauja 
di augi jas ir norėjo 
vauti visomis N 
draugijomis, kurių yra apiejit

\ h o.
kada 
ūžte

ugi jų a t si-u
ari o buvo
ja, kurioje] 

varymui
Draugijų

ba p. kurias surengė L. S. S. 187 
ik S J uopa iš Dorrisville, III. Kal- 
vado-ibfjo St. Michelsonas, “Kelei- 
varkoivlo” redaktorius. Jis aiškiai 

uprantamai nupiešė dar- 
!liniukų vargus, kaip juos

pinasi a 
rengimu, 
draugijas

Reikia pažymėti, kad vie- 
■tes kunigėlis, nesurasdamas 
■būdo, kaip sulaikius savo 
.parapijomis, kad jie neitų 
'į socialistų parengtas pra
kalbas, tuo pačiu laiku pa- 
: i engė bažnyčioj vakarines 
i pamaldas—mišparus. Jis

dovystę. Juk ne Sąryšis manė, kad žmonės sueis ant 
gavo užkvietimą, bet šv. pamaldų ir tokiu būdu pra- 
Jurgio draugystė, tai kaip kalbos neįvyks. Bet prakti- 
ji galėjo užbėgti už akių? i Joj pasirodė visai kas kita: 

Korespondentas sako, kad -nt mišparų nuėjo trįs bobe- 
Sąryšis nutarė apvaikščioti f les, o ant socialistų prakal
tas iškilmes, išrinko komite- kų susirinko virš šimto žmo- 
tą, kuris nuėjo į šv. Jurgio'r-ių. Pasirodo, kad ir vietos 
draugijos susirinkimą ir už- hetuviai jau pradeda pro* 
kvietė ją prisidėti. Visai liauti.

Aukų padengimui lėšų 
surinkta $2.20. Kalbėtojas 
susirinkusius pilnai užganė
dino.

buvo išrinkta

Neteisingai

• ’ C- A |

klaidingai nušviečiama daly
kas. Štai kaip buvo: pir
mos konferencijos susirin
kimas įvyko 9 d. vasario ir 
per tą laiką jau buvo daug

• * . . ■ i • ■ r ■ * ■v

I
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ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas:—
Šviesiausias Orakule! Ka

dangi tu esi mandriausias 
ir išmintingiausias ant šios 
planetos, tai tikiuosi, jogei 
galėsi išekspleinyti šia rna-
no kvestiją:

Mano vyresnysis broli. 
Paulius buvo svečiuose. Te 
nai jį pavaišino rudžiu, ka 
va su m.'islionkom ii" kiti 
kiais tinksais. Laike vaišit 
Paulius labai gėi ėjosi maži, 
šunyčių ir kačių koncertu 
Tie sutvėrimėliai bėgio jt

mano Paulius iŠ

tam klajodamas, pradūjt 
šaukti, jogei tie sutvėrime

stengėsi numalšint juos tre- 
jom-devyneriom su pipirais 
ir vandeniu bandė aplieti, 
bet tie vistiek trankosi p:) 
pilvą ir gana. Iš Pauliaus 
kančių aš matau, jogei jam 
gali būt kaput. Gal kartai ; 
tu kokį nors receptą nuo to 
žinai, tai susimildamas, ()- 
rakulčli, pagelbėk.

Pa ralius.

Atsakymas:—
Orakulas spėj^ 

liūs, bekvato 
prarijęs ma?

1 .... v
i

; sav :)

9'11

ar til

da patiems vyrams prisieis 
gimdyt, tuomet jie supras 
žmogaus gyvybės vertę ir 
atsisakys vieni kitus žudyt.

Klausimas:—
M ister Orakule! Kadan

gi tu pats esi biznierius, tai 
beabejonė’, numanai, ką 
mislija ir kiti biznieriai. Jei
gu taip, tai pasakyk, kodėl 
lietuviški biznieriai taip ma
žai aukauja sušelpimui savo 
brolių Lietuvoje?

Matai, bratku, didžiuma 
ji) jau paaukavo po 25 c. ir 
manė, kad laikraščiai juos

Bet kadangi jų tuos “kvo- 
terius” pagarsino sykiu su 
darbininkų “kvoteriais”, tai 
jie užsirūstino ir daugiau

TELEGRAMA ORAKULUI 
Iš NEWARK, N. .L

Vyčiu armijos generolas
Dūdą, išgirdus, kad iš Lietu-

vių rinkti pinigų
bedic-

trevogą į pulkaunin-I
is, kad butu gata < L vos visos

is stot į valna, jeigu{ 
tiems bedieviams bus ren
giamos prakalbos. Ugi štai 
ateina Palangos Juzės 
Draugystės komitetas ir 
prašo švento Jurgio salės 
dėl A. Bulotos spyčiaus. Męs 
jiems atkirtom: “Noser, ne
giriu 
lite nuo
vogt, dievą

Jūs, bedieviai, no- 
mūs dūšias pa

ti m t. Von iš
mus šventi
gčm pagal

U tuo pienu 
čvsim bed i c

ū r-tink išnik 
is ir cicilikut

Netvarkas
as. Bet kas tau! Juo 
j]n i as neapmonys. Tuo

anT’.v no salę ir pr 
tlx-f IMI’ i <•! 11 e Till

Ol vicnn

kniaukiu 
tinukąs ] 
ta už ta 
gauk pel 
Pauliaus 
pamatęs

ppt ir.
tus ir
de ilei

emu

kan iš pilvo, 
kui ją ir... 
sveikas.

Paulius bus

i yeinu’i uzri- 
is pro augštini 1. • K ’
į)ak-; ir su nni- 

. Nor • jų ad-I 1 — mes (iia'ke < 
vę, žmonių su- 
/be. Dūda lie- 
n nueit pa žiū- 
pinigų surink:'

Klausimas:—
. Mister Orakule! Ištįs

Čvk man štai ką:
Kadangi mūsų kūnų, 

vadina sociali tus bedus 
tai kokią dūšią turi v

t 0111

Ui.

piktumo 
i a, viši ura! ir iŠ 
17..

t k c V t A J !.,

1

Kunigo diu 
o parapijunų 
kūtes.

?ac

Klausimai:—
1) Kokia šalis šioje karė

je yra neutrališka?
2) Kaip tu, Orakule, ma

nai, kada toms karėms bus 
galas?

»
jums nepasiseue 
jcdieviu tai čia

su komandieius Duda.

Atsakymai:—
1) Neutrališkomis šalimis 

laike karės vadinasi tos su
lįs, kurios apkrausto ka
riaujančioms šalims kiše- 
T»ius. Taigi Suvienytos Val
stijos irgi vadinasi neutra
liškomis.

2) Karėms bus galas tik
tai tuomet, kuomet moterįs 
atsisakys nuo gimdymo. Ka- sykit laukan.

i

Temykite LIETUVIAI! 
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

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

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

MANO BANK A RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantnojand

PARDUODU farmas, lotus ir narsium. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumimtus-raštus ir IŽJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS 
GROMATOMS.
GEN E’RALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ— AIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
ILraipkitJs iluo adreau:

BANKER JOHN KOVACS
j . Filia: 155 CLINTON AVE.,3C Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ, 
■■■mn t n ■ ii—wiRuBB—i <i i i» —i—i, ii uita>w hm — w»ri—>■ ■»jmvmmww ■ m —im— imawmi■ i

CTrrrjry.-g

Mylėtojams Muzikos Ir Dainų:
Išsimokinimas notų »nt visokių 

InEitruincntų arba dainuoti be moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no- 
ro®, kokios tik yra sudėtos į 8 lėk- į 
vijas, mokytojas ima po $1 už lekci
ją. 8 lekcijos- -knyga $1.60, pavduo- . [ 
du už |,1. ' H,

G. A. BARONAS |
MsKEES rocks, pa. r
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E* ( L I Ravu pilnij ir aiįki) adresą ir uz f/j 
U ’ i centus.stei.ipų dėt uždengime 41 
” / į J J prisiuniimo k.-.-.ių, o rm:s luoj'nus JW 
Al i z tą Katnli. .’,ą ir štukas *aa mraų-ro 
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« A-V' JUOZAS ,J. SZXIKAS, |į 
T (tlAGIOAS) R

3281 S HalsM SI, Chitygo. III
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Gramatika angliškos kai- 
bos inok'nli•; be mokyto
jo (apdaryta) ............. $1.00

V‘tikti brangus arba kaip 
mokintis skaityti Ir 
šyli be mokytojo ...

Naujas Gudas mokintis
Šyli be mokytojo ...

Aritmetika niokin.muisi
paveikslaiskūndų, su 

apdaryta) ..

ra-

ra

ro*

Viso $J.GO

į4
i1

ga.t.inimų iš “Laisvės” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus visas 
4 knygas (jOc. pigiau.

P. ADkULAiNJS
R. F. D., Route 2

Hudson, N. Y.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.

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

“Amerikos

Kao užsirašyH 
pas mane 

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

to, kad pro.taut, bet dėlto, 
kad būt ant ko kepurę už- 
maut. Užtai gi jūsų koman- 
dieras privalo būt su didele 
ir pilna galva, kad jūs per 
visą gyvenimą galėtų nuo 
bedievi ii išgelbėt. Jūsų gi 
dabartinis komandieras Dū-
da jau taip nusidūdavo, kad i įaunF dienrasų • 1 • • * ve i " ne-mIva 1> i Iir menkiausias L____ ____
jį sukerta. Taigi, broliai 
vyčiai, jeigu nenorit pra- 
pūlt kovoje su neprieteliais, 
tai apsirinkit gudresnį ko- 
mandietą,. o dabartinį iščei-

NAUJA KNYGA
Kokios dar nebuvo lietuviš

koje kalboje.

SVEIKATOS”
ŠALTINIS

kų išėjo iš spaudos ilius-
Tokia kny-

G1GMETAI
Kvfipsnyt

(L
if

Tik
truota paveikslais;
ga turi rastis pas

Reikalaukite greitai, nes 
prilrūkti. Kaina tik 50e.

Pinigus siųskite money 
deriu šiuo adresu:

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

■•ar x- i■’;

5 ;

KLAUSYK MANO ŽODŽIUI
Ątvlt pirkti vyriškų aprėdo!ij. 

kaip tai skrybėlių, ruaršk'.ui’si. 
kalniorių ir tt. Raw jwtaao '>m-

K«rxa ir kalneli

K. LIUTKU
131 Grand Si., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry Si.)

s
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Laundry .rVt„ <
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, i - Ii)

f SUČKDYK pinigu^ 
USMĄ.

. Bjauriausi skausmas dantų J

RIMAS danties a liekanun be & 
■i mažiausio skarn .no Arini;
Akas “bridg

atliekamas
B me ofise i

A DR. .1. LI ..’JEKMAN

į 408
’» 1

j r ‘ 
mano

•>

(P garota i pirkimui
Riikyrnąr; kuriuo Jus džiagiatčs
■ >■ Kl ■ « a ■■ «     • '• • Ulini n I.' I -n- ■- -T ■■ '.I ........ I I...,w ■ HU» l .1.11.1 .

Cigaretėj pžamos ngies

:UCD/\ V

daml uovar.ų l.ataliof’o

ZIRA DEPARTMENT
95 First Street,

P. Loriilard Co., Inc.

Vaitas 551 or 155

OCAGOvE

Estab’uhed 1760

'■ 'ižbiiKome ktiogerintssinM vaintim. Su didele atyda IŠpildom 
Um ’-,i|j tiuerikos. luip ir Europvrt daktarų. Batarimur per 

j’Rleikiaio <lyt. ii.
Savin’nkar ir Pruiisorin?

;*J H Al STEU SFREEE 
tame DroVer 7 V

CHICAGO, ILL.

G \LIMA

M«r w*.

WV1SKA AFTIEKA.
Muom! prxnM*nie, k&d *»*•11 « daugybę 'įniktų, rdkaBngų liana 

Pirkdami dautf tavoro *n«-yk dėl dviejų aptiekų, galima 
r.eg

Ž' : ./ »»

i-.tonui.
?i.rd’u>į i Hpt t
jy ) vai Jų: 1) 

bunka
•’ ’• i' 60c.
* ■ ■ r. ; T A.I " K A I

f> voro 
»m« d»ug niįp'au- 
M i X TU R AE, !»bal 
■c. o ar a r ir a s,

kitur. ) ss mus randasi šita- 
nuo ko ulio vaikan h ir dida- 

hpims d7l reumatizmo. Bon- 
JANKA. 25 ir 50c.
lirų žiernea l^ke. 5. ĮVAI- 
EAl,’KV ir TONIC’AS. t. 
r o. <h!< kolonas, perfurro# ir

lONTC, vartotojas džl ri- 
bonka f 1.00. Mūrų aptfeko- 
kai. Todėl k

A Kalbume |,: 
*i ir KusLskai.

rviaxtj: 4

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS $
IR ŠVARIAUSIAS SALIU- f. 

N \S VISAME SO.
BOSTON E.

■riki jjeriAUslos ru'Sivs gėry- 
užkandžiai. i,atxrn«.v: 
■'sekus. Atutianky^ •>

per ni'krinsi! J>.

JONAS MATHUS ’ f
(l.ietiiviB Savininlaa) %

ir tr$ ina.t p: i<b
V'

į? Su. Boston, Mus 
t ti.Vmmbi linginių nuo G’ 
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Tel. 885 Greenpoint,
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

a. smw'FS'
Y, Pas mus galite ;ęa«ti sO.a- 
m niausio alaus, puikios degtinės 
h ir skanaus vyno. Puturnavimas 
į' puikiausias, įteikite, o persi- 

tikrinsite.

Jj! ?»1 S. 2nd kL, Brcok’yiL

g §
p

c/)
(J C3 • .C2Q e* 

g' o H, U>.
T Č- 

p a
P tii

“ ra 
r« h 
w M

■<£r;'. O

K

SKAI
K Ąp r ■.:?

a

t u Stclm.klingų Kuo

vyras, 
rodys ..,^V

!».;x hi

IS 111 
knygn.

Ii;.,r:;;.i lit ;i > '. vi 
.■s trumpu lai 
is. Jeigu uori 
stiprus, resnas,

pamokinimu, 
vyras, jauna 
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Stiprumą ir J nevi'iii

K""’ s R;H K, /m. Ii

Učmiė'Hjiuni 
mu, K įsilpnč 
imtis Linais.

Kraujo, 
Imu Gy- 
Lytlškai

i'U’arką, Sloįęo- 
natJzinų. Pilvo, 
u Ligomes? c 
bireunse, s:ina- 
i.m<; blogy a- 
itsir.iugč iimtis;

< s užiiuoiimuis;

i liliėgoti; 
ė*i unsilp- 
t:;s: nėr-

-lės; nilh
Musu knj

lys, plikius 
a už dyką. 
Mus aiškoi

•s gufarimų ir 
katros kožnas 
- sveikas, turi 

rn'abšoiiu't^kai už dykę užmokam pačtą. Ant kou- 
. į,..^ \iek-’ >’»* Ridi žinot) kas ten via. tik „pus. 

■Uri's i'aUkci, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

>'i

1 ’aduok

Siusk Ii? Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
D«. ... RUSSEL PRICE CO.. > 20S ul
Godotinasai:—Aš esu už.inteiesuotas jūsų uz ^y .
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LAISVE

m.
in.
m.
in.

Pm.

p«.

Pa.(lharle roi,388,

Pa.Easton,

1 mokantis HLPa.Easton,
TH.Pm.

lovių.
Pa.

A. 11 AM OAK A

A. REIKALUUOSE

svetainėje,
w.
i'.

N. Y.Brooklyn,
K

N. Y.Brooklyn,

N. Y.Brooklyn,
K.

New York City.
J.

Brooklyn, N. Y. St.
A. P. L. A. cent. sekr. st.

PAJIESKOJIMAI

Pa.

Pa.

Pa.
Ill.

Pa.
Ill.

Fa.

1

Cicero, III.

Melrose1*. 0. Box 761,

O. BoxA. P.
v ra

7
ink andio Frloc-

ir t

1 aa.
(28—30)

Ka-

N. Y.

N. Y.

N. Y.

1

Mass.

Conn.

***▼'»*

1109
1118

8 
St.,

9

Gvarantuotas ant
Uždėjimas kepuraitės 22

Užplombavimas 50c irKuopų 
kuopos J. 
P. O. Box

Pajieškau 
z: micro ir

264 N. State SL, Anaonla, Gana.
Knygiaua pagelbininkas A. Yakštys,

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

491 Main St., Ansonia, Conn.

Pajieškau draugų Simeono ir Ta
mošiaus Krikščiukų, Kaimo gub., Ba
seinų pav., žindačių kaimo. Apie 20

Bark, 111.
Box 600.

m. Amerikoj. Meldžiu

Mr. (liemens Haducha, 324 Palmer st., Detroit, Mich., var
tojo Sovuros Vaistą Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
inkstais, ir Štai ką jisai parašė mums: "Aš sirgau dauginis 
ii'-gu pusantrų metų. Paskui i>A sužinojau apie A|< vaistą ir li
kau išgydytas. Todėl aš galiu patarti jį kiekvienam, kuris 
Bergu nuo inkstų."

20 metų 
k. . . . S5.00 
aukščiau. 

........... 50c. 

.........  $1.00

A. Tamošiūnas

kaimo. .Abudu 
žio pavieto. No-

Girdėjau, kad 5 metai 
Cleveland, Ohio. Turiu 
reikalą, todėl meldžiu 
pranešti.

J. Jakus
126 South Ave., Bridgeport, Conn.

1.airio iš 1' 
Kauno gub.,

P. O. Box 1101), MelroscAR 
i. O. Box 1109, Melrose Park, 111. 

Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis,

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

Antano Porelių-

o 3 galintis paprosyt, darbą pri 
ir išleisti. Būtu kaipo už gas

Savo aptiekojo roikalaukito Severos Vaistų. Jeigu Jūsų aptinka jų notų* 
ri, tai užsisakykite tiesiog nuo ,

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Kowa

Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas gali būti ki

75, Melrose Park, Ill. 
Susirinkimai atsibūna 

ivailę kiekvieno mėnesi 
:une.s svetainėj, 23-čia 
atvū, apie 1 vai. po įlietų.

nelienė, 41 Monroe St.,'

(Severos Vaistą Inkstams ir Kepo- 
nims) kad pasiekus kelio į sveikatą.

Ligą nurodo inkstu arba pūslės už
degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir.
galvos skaudėjimas, kilanlis dėlei keblumų inkstuose, gelt
ligė ir surūgęs skilvis, šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šhipinimo pas vaikus.

X'21" u _  paprnstai eina greta pn inkstų ligomis,2J/ASC? JPG! J&S ir k,l<1 PW4t>N'iH gydymo, SEVEKOS GYVYBfiS BALZAMAS (Severn’s Balsam 
ot T/ifn) dažnai yra pasirodęs pagolbingu padėjėju Soveros Vaistui Inkstams 
ir Kepenims.

Kaina Soveros Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 centų Ir $1.00.
Kaina Severos Gyvybės Balzamo: 75 centai.

«^*V**J
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Iš keliones įspūdžių 
z Suomijoj.

i karnai suvienyta. Tiesa, 
sprogstamąja medega pasi
naudojimas gal būti anti
kų! turingas, bet nemokėji
mas jąja naudoties niekuo-

Raltai sujudo, vagonai su- met negal būt kultūringas.
katėjo ir traukinys, iš-! 
lengvo didindamas bėgį, iš- 
siveždino iš stoties rūmu. 
Rytmečio apytamsyje per 
kuią dar laiką matyti buvo 
iš vagono langų miesto na
mų sienos, o paskui—vis re
čiau pasitaikančios prastos 
priemiesčio trobos... Ten 
užpakaly pasiliko tamsus, 
šaltas, svetimas miestas, o 
čia lydėjo keleivius paskuti
niai jo toli praplitusio kūno 
sąnariai. Bet greit ir jie iš
nyko.

Tuo tarpu baigė aušti nau
ja graži diena. Tamsios 
nakties debesiai palengvėle 
dingo nusiraminusiame1 šius—po 2 dol.; Marė Džiar- 
šiaurės krašto ore ir išnykę i v iūtė, Motiejus Aukštuolis, 
atidengė šviesiai mėlyną Adomas Razminas, 
dangų. Tik žemesnis regra- 
čio plotas liko užtrauktas 
permatoma šalčio ūkana,nu
dažyta rausvai raudonais 
tekančios saulės spinduliais.

Šią žiemą tai buvo pirma 
tikrai linksma bei rami die
na,—tiek linksma ir rami, 
kaip džiuginąs keleivio akį 
vietinis reginys. Iš abiejų

Springfield, Mass.
Per Lietuvos Sum 

Dukterų draugystę dėl k 
lės nukentėjusių aukai
šios ypatos: Jonas Kancele- 
ris, Barbora Stroliūtė, An
tanas Jonelis, Aleksandras

no 5 doh; Mikolas Strolis, 
Petronė Strolienė, Jonas

jskiūtė, Konstancija Barkau- 
kaitė, Stanislovas Marijo-

Juozas 
Va ranka, Pranciškus Ser
bentą, Juozas Grincius, Bar
bora Ambroziūtė - 
Marė Marijošienė, 

‘Lkasienė, Jonas 
, č’us, Bernardas

Petronė 
Mockevi- 
Višniaus- 

kas — po 50c.; Petronė Luk-
miniūtė, Pranė Gcštautaitė, 
Jonas Valentinavičius, Mo
tiejus Bogušas, buranas Jo-

jauną, nesumintą dar sniegų; 
Lėgo šalin, tarytum mūsų1

puoštos baltais apdarais. Pa
bėgusios bent kiek toliau, 
jos vėl nusiramindavo miško 
tyloje ir po valandėlės susi
liedavo su skaidriomis žie
mos peizažo varsomis.

Gėrėdamasis gamtos gro
žybėmis ėmiau stebėtis žmo
nių darbo bei būdo pėdsakų 
nematytame dar man kraš
te.

Miškas gerai prižiūrėtas: 
daugelyje vietų suimtas j 
tvoras ir visur gerai išvaly
tas. Matyti, jog čia netik 
kertamas, bet ir brangina
mas, saugojamas, augina
mas.

Medžio nameliai dailiai 
pastatyti. Trobesio išvaiz
da lengva, švari ir linksma. 
Tas pats stočių architektū
roje ir sutvarkyme.

Ypač žmonių sąmoningai 
laikoma tvarka darė gerą į- 
spūdį. Iš viso ko buvo ma
tyti, jog suomiai—tauta 
rimta, rami giedrioje dva
sioje suvienijusi savo pajie- 
gų pastangas planingai su
manytam tikslui pasiekti.

Lėtame suomio pasielgi
me, susimąsčiusiame jo vei
de lyg parašyta, jog jisai 
atsidavęs vienai minčiai, bū
tent: visą savyje paslėptą 
energiją suvartoti, nieko ne
sugaišinus/ vienam 
biam darbui.

Tasai energijos susivieny
simas yra matyti apskritai 
neatskiriama kultūros ypa
tybė. Jei žmogus, būdamas 
gamtos gausingai apdovano
tas, nepajiegia šilti natūrali
nių turtų tinkamai sunau
doti, kaip parodo protingo 
gyvenimo tikslas,—tai jo 
negalima teisingai pavadin
ti kultu ringu žmogumi, nes 
kultūriniai uždaviniai vyki
nami yra tik su pagalba su
organizuotos į vienybę žmo
gaus energijos.

Tą elementarinę taisyklę 
suomiai gerai patvirtina. Jų 
nedidelis kraštas, neįžymus 
jokiais gamtos turtais, pa
virto vis tik laimingiausiu 
didelės valstybės kampeliu 
todėl, kad suvienytos suo
mių pastangos, nurodytų jų 
pobūdžio ypatybių sustip
rintos, paliepė kultūros žie
dams sužibėti net ant plikų 
tolimos šiaurės uolų.

Kad akmenį sudaužus, 
reik gerokai kūmsčią su
spausti ; kad nedaugelis 
sprogstančios medegos plėš
tu sunkų granitą, tosios me- 
degps energija turi būti tin-

1L'-

Aukas. priėmiau 
30 d., 1916 m.

posėdis atsibus
16 d., 1916 m.,,

Todėl visas komitetas ir tur
tų kontrolės komisija priva-

i.es bus peržiūrėjimas kny
gų 1-nio bertainio šių metų, 
taipgi yra ir daug reikalų 
apkalbėti A. P. L. A. reika
luose.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DKADGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Rastis,
1 So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
Lili/’, pagelbininkas M. Ambraziunaa, 

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų S< k ret orius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. VaiČis,

1349 Lincoln St.,W’aukegan, 
Kasierius M. Kairaitis,

166—Kith St., North Chicago, 
Kasos Globojai: M. Rekis,
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
Ill i

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

Maršalka K. Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan, 111. 
Pagelbininkas J. Werdauskis.

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

AT YDA
Drea v ricina, Keopome Ir Kliokime!

’ Išdirbu visokiai
K!7KARDAS, ‘‘BAnGES”, GUZIKU1 

ŽENKLELIUS
Viaiokiern* pikmkame, iarraeaimn b 
tt' Darau visokiu® Medalius ir vi- 
ŠokU'J antspaudas draugystėms

Art kiekvieP* pairai kulavime yrt- 
siunčia k,t rnptfliuB,

A. STRUFAS
Novelty Manuf^cturec

i 1 Ferry St., Dept. L. Newark, N.J.

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

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas Mar. Urba, 

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

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

1116 Jackson St., Easton, 
Finansų Raštininkas F. Vyturta, 

Easton,

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

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

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

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

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

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

Box 566, Steger, 111.
Knygyno i’dininkas J. Damidavičia, 

Box 407, Steger, 111.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

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

109 GRAND ST

Nusipirkti uerus 
vEVERYKUS? 

Jeigu taip, tai visuo
met eik j

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y

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

668 North am p tori St.
Kasos Globėjai: 

. Alex Biga, 
1021 Elm St., 

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

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

Mnelrinkhnai būna kas pirmą ?>?!•- 
nyčią kiekvieno mėnesio anglų soc. 

Conn, ruime, 439 Northampton St., Easton, 
Pen n'a.

PARSIDUODA SALIUNAS.
Parsiduoda labai pigiai geras sa- 

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

(25—28)

DRAUGYSTĖ SESERIŠKOS PAŠEL- 
POS LIETUVOS DUKTERŲ 

AM ERIKOJ E.
Per mėnesinį susirinkimą, kovo 8 d. 

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

(23-30)

DRAUGIJOS, 
kurif^i apsirinko “L®hv|” 

savo organ* ?
DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmininkas K. Jankauskas,

P. O. Box 719, Melrose Park, 
Pagelbininkas D. Rimša,

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

Mano pati Kazimiera Tamošiūnie
nė, po tėvais K. Lapačinskaitė, yra 
prasišalinus nuo mano spalio 15, 1915 
m., palikdama tris kūdikius. Pa 
pražuvo ir Wm. Juozaitis, kas 
suprantamu, l.ad jiedu kartu yra 
važiavę. Palikdama tris savo 

aiškiai parodo moti 
kaip jai gaila savo

broliui: Danieliaus, 
Jono Kriščiūnu. Suvalkų 

gub., Vilkaviškio pav. ir gmino, Šel
miu kaimo. Danielius ir Kazimieras 
gyveno Detroit, Mich, o Jonas India
napolis. Malonūs patys arba kas apie 
juos žino pranešt ant antrašo:

J. Dailida
2321 Harcums Ali.

S. S. Pittsburgh, Pa.
(27—30)

Pajieškau savo seno drauga Jono 
Kayčio. Malonės jis pats arba jei ki
tas apie jį žinos, ant šio ant.,B 
tas apie jį žinos, pranešt ant antrašo:

Reg. Hyrkas
56 Russell Ave., Watertown, 

(27—30)

Pajieškau draugo Jokūbo Juodgu- 
džio, Kauno gub., Aleksandravos pav., 
Sližių kaimo, 
algai gyveno 
labai svarbų 
žinančių man

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-Prezidentas S. Maukus, Cor.
13th & Vine Sts., Philadelphia, Pm. 

Susinėsimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. lf>lh St.,

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

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

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

Philadelpria, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ilk, kuris yar po kaucija 
$1,000.00, o jis įrašęs į knygas pasiųs 
iždininkui.
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
tą nei pamlslyti nenorėsite. Turt- 
vių draugijos ir Šiaip visi rengėjai 
kortos yra išduodamos kas tris mtno-

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUN

GOS VIEŠŲ REIKALŲ 
KOMITETAS:

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

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

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

Kazlauskas,
268—40th St.,

Liutkus,
131 Grand St.,

A. Zaperiackas,
183 Roebling St.,
Kreivėnas,

550 W. 52St.,
Simaitis,

174 Broadway,
Draugijų Sąjungos rekomenduoja

mas tlumočius:
Jonas Samulevičlus, dirb Bush

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

LAISVES MYLĖTOJŲ DRA‘JGY»T« 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA: 

Pirmininkar J. čebananaka:*, 
420 S. Chesnut St, CollinivilU, 

Pirm, psigelbininkau M. Ražokaa, 
Vandalia Box 160, Collinsville, 

Nutarimų Rašt. A. Dzidolikas,
358 E. Weckliff Ava., Colliniriihi, III. 
Fin. Rašt. J. Baronai,

500 S. Clinton St., ^’liaivlllo, IV. 
Iždininkas J. Wlilumat,

837 Central Ava., Collinsville, KU. 
Organo užžiūrėtojae V. Raudonlxt,

306 Strong Ave., Collinsville, III. 
Susirinkimai būna kiekviena m.iaa- 

Mo 1-m.ą ir 3-člą nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj .kampan V. 
Main ir N.Morrison Av».% Collinurdlle, 
[ 1 tinote.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖS, ROCKFORD, ILL 

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln
Vlce-Pręzldentas B. Čepaitė,

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

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

1516—14th Ave.

im

Sutaisyta su dcei: 
yra gcriau'-i' 

vynu

v y'n r f os

AlH'llf .ūlttį ir

•ha virintu vandeniu 
tu atba karčia 
skilvio.

Iždininkai S. Buzinskis, 
719 Lincoln 

Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 
So Winnebago St.; A. Rimšiukė, 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Alvikie,

316 Wall 
Organe prižiūrėtojas A. Kelly, 

607 Montague

gumbą, dispepsiją, išputnną, ricmenj, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJI MAS: nskclį šitų gydančių

augmenų užmetkti į vieną kvottą čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, a:ba išvirti čystamr van
denyje ir po zų valandų gerti po pusę stiklelio 
arba mažiau.

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

Kampas North a-to« gatvčs.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

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

RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2025 Colwell St., 
Pittsburgh, Pa.

Pirmininko pagelbininkas J. A. Ruka* 
8016 Stayton St., 

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

Turtų Kontrolės Komisija:
M. Urlakis,

113 Sixth St., 
Charleroi,

W. Urnežla, 1429 Rtcdsdale St., 
N. S. Pittsburgh,

W. Markūnas, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, 

sekretorių adresai: 
1. Alexis, 
344 North Diamond Sta.

Pittsburgh, Pa.
P. Francikevičius,

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 ARMONIKŲ 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRU
MENTU,! STORI ŠKU IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietinį*, 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktata 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydlla 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro PM 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus ta vorus. Agentams parduodu pigink 
Škaplieriai 60 c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodame 60%

W. S. Waidelis 112 GRAND ST., 
BROOKLYN, N. T

LIETUVIŲ SAVIŠELPINfi DRAU
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN

TINOJE.
Valdybos vardai ir antrašai: 

Pirmininkas Vincas Opanskaa, 
Fz C. S. Berisso, Calle Montevideo 318 
Iždininkas Simonas čiapas,

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

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

esq. Marselis 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”.

2 kuopos
222 Sagamore St., Esplein, 

Pittsburgh, Pa.
3 kuopos, J. Galgir.as, P. O. Box 

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

205 Soho St.„ Piltrhurgh, Ta.
5 kuopos, J. Kvctkauskas, P. O. 

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

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

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

Kean Ave., Donora, Pa.

UŽGANĖDINTAS
Užplombavimas auksu

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

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

1-nios gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai

Gem pat 
symu!

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

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas,

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

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

183 Roebling St., Brooklyn,
Kuopų Sekretorių adresai: 

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

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

liet. šviesos draugystis 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI. 
Pirmininkas A. Mureika,

113 Liberty St, Ansonia, Conn. 
Vlca-pirmininkas J. Mockaitis,

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

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

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

11 Oak St, Anaonla, 
Knygius O. Radaavičfflt*,

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYST®, 
MAIIANOY CITY. PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis,

812 E. Centre Kt.
Pirmininko pagelbininkas P Ysoda, 

815 E. Centro St.
Protokolų rašttnin. A. Ramauckas, 

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

1227 E. Pine 8t.
Iždo trustifieD A. Račkauskas, 80

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

Mahanoy Avė.,
Maršalka W. Svintickas,

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

nedėlj kiekvieno mėnesio 7 vai. va
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 
Main 8t„ Mahanoy City, Pa.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
M SKYRIAUS KOMITETAS:

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

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

Finansų raštininkas VL J iečių*,
67 Stagg St, Brooklyn, N. Y. 

Iždininkai Kasimieraa ftimkua,
MS Lerlmar St, Brooklyn, NX

PRIEŽASTIES LIGOS.

nr-

d«-

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
Diena po dienai, metas po metui 
užsiimu gydymu sergančių žmonių. 
Pvrsistatykite sau, Kiek aš išgy- 
dž.iau, kiek palinksminau gyveninių. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiatės 
nuolat blogiau, tuomet, nieko 
laukdamas, kreipkis pas gerai 
prantantį daktarą ir specialistų

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligų. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis. kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimų kraujo, pilvo, širdies, plaa- 
čių. jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomų elektriškų 
apartų ir X-spinduliai, per kurių 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškas išty
rinėjimas šlapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomų

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakare. Šventadieniais nuo 10 
rak ryto iki 4 po pietų.
140 1. tted 8L (Loxiattaa Ir Bid

140 EAST 22 STM
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vietinEszinios.
Subway darbininkų strei

kas.
New Yorke, 3 d. balan

džio, ryte, išėjo į streiką 18 
tūkstančių darbininku, dir
bančių pravedime požeminio 
Eelžkelio (subway). Visas
darbas sustojo. 2 d. ba
landžio buvo darbininkų ge- 
neralis susirinkimas, kuria
me ir nuspręsta išeiti i strei
ką. Darbininkai reikalauja 
pagerinimo darbo sąlygų ir 
pakėlimo algų. Darbininkai 
jau nuo pereitų metų vidur
vasario bruzda ir kelis sy
kius kreipėsi pas miesto val
džią, kuri prižiūri požemi
nius gelžkelius, kad pasirū
pintų pagerinti jų būvį, bet 
miesto valdžia neatkreipė 
jokios atydos į darbininkų 
skundus.

Darbininkai pritrūko kan
trybės ir išėjo į atvirą kovą. 
Kol kas streikas eina labai 
gerai; jokių su policija susi
rėmimų nebuvo. Darbda
viai streiklaužių gauti nega
li. Darbininku reikalavi
mai: 8 vai. darbo diena ir 
pakėlimas algų paprastiems 
darbininkams iki 2 dol.,pra-

2 dol. 
tame

prie

mokusiems darbo iki 
40 c. ir specialistams 
darbe—iki 3 dol 25c.

5 d. balandžio dar 
streikierių prisidėjo
tūkstančiai darbininku. Sa
koma, kad ir mašinistai, 
dirbantieji' prie požeminių 
gelžkelių, išeis į streiką.

Galima tikėtis, ka( 
streikas bus laimėtas
darbdaviai su streiklaužiais, 
nemokančiais - požeminio 
darbo, negalės dirbti, paga
linus ir streiklaužių negau
na.

nes

Kaip žinoma, bosai buvo 
išleidę atsišaukimus, kad 
panedėly, 3 d . balandžio, 
grįžš visos streikierkos prie 
darbo. Sulaukus panedėlio, 
Sūslpra^ darbininkai dėjo 
visas pastangas, kad nei 
viena streikierkų negrįžtų 
prie darbo. Nors jos dar
bavosi gana energiškai, bet 
visgi atsirado keliatas de- 
sėtkų italių, kurios nuėjo 
dirbti. Bet dar nereiškia, 
kad streikas pralaimėtas, 
jeigu daugiau neatsiras 
streiklaužių.

Lietuvės ir kitų tautų 
darbininkės laikosi labai 
gerai, bet italės daugiausiai 
streiklaužiauja.

PRANEŠIMAI.
9 d. balandžio bus mėnesi

nis susirinkimas L. S. S. 19 
kuopos Tautiškame Name. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Vi
si kuopos nariai malonėkite 
atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų.

Kuopos sekret. M. U.

LAISVI

sušelpimui nukentėjusių nuo 
karės Rusijoj.

Kas atjaučia tam dalykui, 
malonėkite atslankyti.

Komitetas.

po 11 ruimų. Vienas mūri
nis, kitas medinis. Abudu 
gražioj vietoj ir su visais į- 
taisymais. Kreipkitės pas 

K. SIDABRĄ
430 Shepherd Ave.,

SO. BROOKLYN, N. Y.
26 d. kovo buvo paskaita

cializmo teorija”. Paskaita 
buvo aiški ir skaityta gerai, 
tik temos užvardijimas nie
ko bendro neturėjo su soci
alizmo teorija, nes visoj pa
skaitoj buvo nurodinėta, 
kaip visa prekyba ir visos 
išdirbystės perėjo į kapita
listu rankas. Publikos susi
rinko visai mažai.

2 d. balandžio buvo pa
rengtos diskusijos. Disku- 
santu buvo pasižadėjęs drg. 
J. Šukys, bet neatsilankė, to
kiu būdu ir diskusijos neįvy
ko. Ant diskusijų pulikos 
susirinko daugiau, negu ant 
paskaitų. Publika, nesulau
kus diskusanto, neramiai iš
siskirstė.

Kuopietis.

2 d. balandžio Tautiškame 
Name buvo vakaras L. M. P. 
S. 1 kuopos. Sulošta veika
las “Varde Laimes”. Akto
riai savo užduotis atliko ge
rai. Reikia pažymėti, kad 
1 kuopa jau antru kartu

lą ir abudu sykiu nelabai 
pasisekė. Pirmą sykį žmo
nių buvo visai mažai. Su
manyta antru sykiu atkar
toti, bet ir šiuo sykiu visai 
mažai susirinko.

Po perstatymui panelė 
Račiūtė labai puikiai sudai
navo porą dainelių.

Pėtnyčioj, 7 d. balandžio, 
vakare, bus Gimnastikos 
Kliubo narių susirinkimas. 
Visi nariai malonėkite atsi
lankyti.

Komitetas.

Pavyzdingos varduves.
Pas A. Minkeliūna atsibu

vo varduvės. !
žiai linksminosi—tarp kitko 
buvo ir deklamicjų. Padek
lamavo J. Stasiūnas ir Dek- 
man. Paskui sumanyta pa
aukauti nukentėjusioms nuo 
karės. Suaukauta $6.50. Au
kavo šios ypatos: J. Misevi- 
če, A. Stasiūnas, L. Stasiū
nas,?. Aperavičia, K. Ape- 
ravičia, A. Dišačiutė, J. Mi- 
sevičia, K. Genys, J. Misevi- 
čia, Gegžnas, A. Minkeliū- 
nas, K. Minkeliūniūtė, A. 
Bakaičiūtė ir M. Bepir. 
—visi po 50c.

Pinigai perduoti L. š. F. 
vietiniam kasieriui p. J.Mar- 
tinaičiui.

of August 24, 1912,

1 of “Laisvė”, published semi-weekly 
at .183 Roebling St., Brooklyn, N. Y., 
for April, 1916.

Publisher Lithuanian
Publishing Society (Inc.), 183 
ling St., Brooklyn, N Y.

Editor Leo. 1’ruseika, 183 
ling St., Brooklyn, N. Y.

Managing Editor Leo Pruseika, 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Business Manager Joseph Undzius, 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

That the owners are: Joseph Ne- 
viackas, 152 So. 9th St., Brooklyn, N. 
Y.; Joseph Walutkewicz, 368 Rodney 
St., Brooklyn, N. Y.; Joseph Undzius, 
878 ’ Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.; 
Joseph Mockus, 1840 So. Halsted St., 
Chicago, 111.; John Naudžius, 152 So. 
9th St., Brooklyn, N. Y.; Leo I’rusei- 
ka, 152 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.; 
V Paukštys, 188 So. 2nd St., Brook
lyn, N. Y.; Vaclovas Zaperiackas, 183 
So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.; Joseph 
Shukys, 154 Grand St., B’klyn, N. Y.; 
Pius Macys, 200 Grand St., B’klyn,

That the known bondholders, mort
gagees, and other security holders 

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

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

A. G. Buckingham.

Reikalingas lietuvis drapanų ir 
verykų pardavėjas, atsišaukite.

A. 1’aeOw.sk i
88 Grand St., Maspeth, N.

(27—29)

Extra Pardavimas
Puikus, naujas mūrinis 

South pusėje, 8 šeimynoms 
kambarius, 
flioro. 
25x100. 
metų, 
praisas 
už $17,500.60

Puikus mūrinis namas 4 šeimynoms 
po 6 kambarius, toilctai ant flioro. 
Rahdos $600.00 ant metų. Preke 
$3,800.00. Įmokėt reikia $1,000. Kas 
nori nusipirkti pigų ir gerą narną, 
lotą, farmą, krautuvę ar dirbtuvę ir 

, insišiūrinti, meldžiu ateiti pas mus, 
o męs tikrinamo, kad būsite užganė
dinti.

Sužeisti any kokioje vietojo ir no 
rodami gauti teisingą atlyginimą 
meldžiu ateiti pas mane, o teisingai 
aprūpinsime su geriausiais advoka
tais.

Su pagarba
REAL ESTATE & INSURANCE 

OFFICE
131 Grand St., Brooklyn, N. Y.

B. A. ZIN1S.
Tel. 8355 Greenpoint.

Prie vietinių.

namas, 
po 5 

Toilctai ir maudynes ant 
Namo ilgis 80 pėdų. Lotas 
Randos atneša $1600.00 ant 

Mortgage $9,000. Bankus 
tik $12,000.00. Pirktas buvo

(27—30)

ČEVERYKŲ KRAUTUVi

Cigaras,

Ke-179

kolba,
vieta atsakanti dėl pa- 

Kambąriai su visais pa
prašau kreiptis į tą vie- j

— -v.......

' AJA. LABĄ , ... W f. ■. J

Brooklyn, N. Y.Tarpe Driggs ir Bedford Avenues.
Telephone 2372 Greenpoint

JOHN KULBOK CAFE 
žinoma, kad 
▼įsi biznieriai 
buvo bizni gi
na, 
nors kaip ko
pūsto lapas, 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
k»ip raugsiąs, 
hft sako, kad 
hkaniausiae. O 
man rodos, 

tai nereikia gir-kulp draugai
žinoma,

uelevlngu.
rankamais.
■4, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkaa
Wythe Ave., Corn. So. 1st 

BROOKLYN, N. Y.
Greenpoint

GERIAUSIOS FARMOS.

Pirkite pas mus farmas didžiau
sioje Lietuvių Fannerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiaus:u būdu, Išduo
dant pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir vystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių, 
visokio

Če

REIKALINGOS merginos 
į dešrų fabriką. Mokestis 
iš pradžios 7 dol.

242 South 1st St.

Gerbiami viengenčiai! Su šiuomi 
pranešame, jog aš užlaikau įvairių 
č< verykų vyrams ir moterims, kaip 
dideliems, taip mažiems, naujausios 
Diados. Galima pasirinkt pagal i 
norą. Kaina žema. Kiekvienas 
mus pirkęs čeverykus nesigailės, 
ta voras gvarantuotas.

YUSKER & CO.
79 Hudson Avenue, Brooklyn, N

AUTOMATIŠKA
$1.00 už 75c.

pas

YLA.

----------------------------- . ...i... assas** 
Macys & Marcin Furniture* Co J 
^T""'..... ' "~r"------  " ...... aijW-jLUL Jf

‘0AM PERIOD

U t

$ 1

til <• ■ • •M,Br
Šimtas košt u m erių iš visų 

kraštų ir tautų, išmokėdami 
$1.00 ar $2.0(1 į savaitę, pasi
lieka tikrais savininkais 
riaušių daiktų.

iv

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

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

Męs aukau
jam visą gavo 
triūsą, kad iš 
Šitos įstaigon 
būtų užganė
dinti ne šim
tai, bet tūks
tančiai žmonių 
visokių klesti.

S" 1^,

f/-

I

“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 
kataliogą, iš kurio galėsit pasirinkti 
tinkamų knygų. Adresuokite.

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

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

siųst ir

karpe- 
ir t. t.

a v. . I ISvečiai gra-j.

DIDELĖ PROGA.
Parsiduoda 2 namai labai 

ingiai ant dviejų familijų

stain-

adatomis, siūlai 
su prisiuntimu

Męs turime šimtus 
didumo farmų parduoti: iž
ui užsėtais javais, su sodais 
kais. Žemė derlingiausia: 

su judžemiu ir moliu, ir molis 
ra smielžcmė. Geriausia žemė 

dčl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimu. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu ge
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa- 

' gal savo norą, ir už ką būsite mums 
j dėkingi. Kviečiame visus miestų dar- 
I Liniukus ir biznierius apsigyventi 
Į gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
l'.eliii, apięlinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Tūse- 
site ant farmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c. 
štampą dčl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

j Teiephons 2384 Gr«*upoint
i Puikiausi* lietuviam* vieta pat
; PETRĄ DRAUGELĮ.

Skanu* a'ci 
r*rd! arielka 
šilus, visokį*

_ w

,11 DIDELA PROGA
į DEL VYRU MUSILPNEJISra
■ii ANT LHIŠKU ORGANS

73 Grand St., Brooklyn
Prisiunskite miMs ilk 50c.

i onranu vyrai, 
jydynti ant vl*a- 
>liu NOVO. Tai 
ūda u ne gyduolė, 
nčhia vyru ser- 

Jei esate ser
ijiniu, kad kėn
iu. kad nnstoet 

nusllpncjeslam 
rba kojos, gaivos 
iduriu. nevlrinl- 
nrba kitos ligos 
. baime sutikti 
lekurle, palikite 
gyduolių NOVO. 
iika nadaris jus 
lingais, tada gi

cigarai Ir 
pulkų* užk«n- 

S’Didžlkl. Salt nč' 
Mitingų. I\«- 
9»mlrškit *Ux 
atsakančiar 

rlvtoa.u bū*it« 
*žganėdlntl. 
Palei Wytb.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specialistas Moteriškų Ligų
814 E. 50th St., ... New York, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Iki 10 vai. ryto; nuo 1 iki 2 vai. po 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męę Išti

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

DR. J. LIPMAN
314 N. 50th St., NEVY YORK, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Galite 
poms.

Yra su 
ir vaškas 
75 centai.

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

Tai. Greenpoint 1907.

jDENTISTAS
Viii mano darbu užganėdiatt.

Darbai gvarantaotaa.

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J.
SPECI.IA LISTAS 

PLAUČIU 
Va’andos: 

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare

Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

Nuo
Nuo 
Nuo
270 BERRY ST., BROKLYN, N. Y.

EXTRA!
Parsiduoda puiki auksinių daiktų 

krautuvė. Biznis geras, įdirbtas per 
30 metų. Gera proga įgyti biznį. 
Priežastis pardavimo—mirė savinin
kas. Krautuvė galima nupirkti už 
prieinamą kainą.

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

(26—28)

Uždėjimu kepuraitės 22 k. ...
Užplumbavimai 50c ir augščiaa
Išvalymam ....................................... 50e
Užplumbavlmam auk*u ........... $1.91

Skaudant} dantį duok tuojaui 14 
traukt. Ištrauktam be jokio ekaoe 
mo,
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DR. A. FRIEDMAN

ROEBLING ST., BROOKLYN 
kampu So. 2* d St.

E. 7th St., NEW YORK CITY

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Diplioniuota 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
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaite

319 Walnut St.,NEWAR, N.J.
rr , f 3052Telefonas 4Q86

Pranešimas Lietuviams!
Mylimas Drauge! Gal tamista ži- 

j.ai, kas nori pirkti fama, (ai pra
šau paduokit jam šilą apgarsinimą, 
už ką būsiu tamistai dėkingas. Aš 
nesu Agentas, ale tik noriui parduo
ti savo farmą, o agentui nenoriu par
duoti, ba jis reikalauja $100.00 už 
pardavimą. Aš manau, kad kožnas 
žmogus gali pats nusipirkti be agen
te, o nusipirks, kaip matote, daug 
pigiau.

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

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

Pasilieku viso gero velijantis
A. ADOMAVIČIUS, 

Fountain, Mich.

i gailina bus nauduotls gyvenimu Ir j® 
ypatiboms 1 atv<l>s, Idant pertikrinti 
jus apie tai. kad NOVO gyduoles tu pada- 

! ris. Išslunstne jutns DYKAI k'impletl£k$ 
i kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu. 
' kada gi prishinste mums savo antraS^ Ir 
pavarde, taip gi sykiu 50e krasos Ženkle
les arba sidabru dol apmokojlma liefiu 
persiuntimtj. Malonėkite atkreipti at ydą 
ant to. kad tai nėra maža doĮute. bet 
komletiškas kursas fSsfgvdymul. užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yni užtekti
nai išsigvdymul. Ta proga yra vie* 
svarbia ant trumpo Laika Raftvkite mum* 
noatidoliokito. taip-gi praneškite kokiam 
laikrašti sk.aftfto ta apgarslnlrna tr me* 
igsiunsrne jums tuolans tas gyduoles.

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

Juozas Garšva
GRABORIUS 
(Undertaker)

LAIDOTIVIŲ DIREKTORIUS. 
Išbalsamuoja ir laidoja numirusia* 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius Ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST.

C. Brooklyn, N. T.
LIETUVIŠKA

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ......................... $1.00
Kraujo Valytojas ............................. 1.00
Vidurių Reguliatorius .......................50c.
Trojanka ................ 25c., 50c. ir $1.00

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

P. A. URBANAVIČIUS
51 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

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

Telephone 7867 Main

Market

PERSKAITYK!

> *

trja

im-

St.2

$1.50, tas

2379 Margaret

tuos laik- 
pat mokė-

leng- 
į sa-

KLAUSYK, KĄ MOTERS 
SAKO APIE MUS!

tų. S< 
t y to jas, 
naujins
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Pėtnyčioj, 7 d. balandžio, 
bus kvartalinis susirinkimas 
Lietuvių Muzikantų unijos, 
Draugelio i svetainėj, 73 
Grand St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai privalo 
atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų.

Liet. M. Unijos sekretor.

M. Alekiutei “Laisvūs”re- 
dakcijoj yra siuntinėlis. Ma
lonėkite ateiti ir atsiimti.

I f#

10 balandžio bus susirin
kimas Lietuvių Unijos Dra
bužių Bendrovės Tautiška
me Name. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti, nes bus 
išsidalinimas įneštų pinigų. 
Pradžia 8 vai. vakare.

. Sekr. Vilkauskas.

‘ Subatoje, 8 d. balandžio, 
bus puikus vakaras, kurį 
rengia 12 rusų įvairių drau
gijų, svetainėj Internatio
nal Hali, 9 Second Ave.,New 
York. Programas bus labai 

.Įvairus. Pelnas skiriamas

Užsimoka kiekvienam liet 
viui pirkti forničius pas MA
LI AUSKĄ ir VIDŽIŪNĄ, 
negiriant, pas juodu, (ai 
nia gauti gerus forničius 
giai.

Taipgi jie duoda ir ant 
vų išmokesčių—po $1.00 
vaitę. Įsitčmyk gerai adresus 
abiejų š

PARMOS
Norint pirkt ūkę, tai ne 

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

M. WALENCIUS 
State Saving Bank,

Scottville, Michigan.

$4.49 {fj

RUIMAI ANT RANDOS
Išsirandavoja geri keturi ir 

kambariai, kurių randa $7,00, $8.00 
ir $0.00 ant mėnesio. Mūrinis 
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti sakaunės, 
kur dirba 5,000 darbininkų. Su ran
da duodu stainpas.

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

Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Greenpoint.

knygų už 50c

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

Kiekvienas nan 
jas skaitytojas 
kuris užsirašy* 
pas mane “Laia 
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.00 
tas gaus dovanų 
k n y g ų 
1 dolerio 
“šakę” ant

BROOKLYNO IR APIELINKfiS 
ATYDAI.

Lietuviškas Kontraktoriaa.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. IŠ- 
plastavoiam, išcemertuojam ir tt. E- 
šaut reikalui, kreipkitės paai

P. GRAŽYS
99 So. 2nd St, Brooklyn, N. T.

lietuviškus 
valgius. Pietų* galįina gauti po 15c, 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
Hope St., Cor. Roebling

BROOKLYN. N Y.
Reikalingos merginos. ' 

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

William Holland
145 Roebling St., Brooklyn 

Įėjimas iš jardo

it rba 
me

škai- 
kuris at

gaus
neskaitančių 
$1.50, gaus 

knygų už 50 c., senas skaitytojas 
gaus knygų už 25c. Kas prisius už 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.; 
kas prisius už “šakę” $1.00. tas gaus 
knygų už 35c., senas skaitytojas už 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
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 pa žįst a m ui. Knyga* 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresai
J. POCIUS

St, Philadelphia, Pa.

Vienatini mokykla amatą, ša- 
ferlų lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam bfltl 
be darbo, jeigu galima at
dirbti po $15.00 iki $8$.OO kaip 
šoferiu. Altą mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias neda
lias. Galima mokintis dlena-

tn«, jog laisnlu* rausite.
Kaštuoja tik $15,00.

INTERNATIONAL SCHOOL 
OF AUTOMOBILI 

ENGINEERS
H7 F. 40th St., New Ye r k, N.Y.

DAINOS
Mišriems kvartetama arba cho

rams, III eąsiuvfnya.
Knygutė 2$e.

Telpa šios dairos: 1) Gaude- 
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 3) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dcga 
ugnį. Chorams atiduodama $• 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 BROADWAY,

80. BOSTON, MASS.

aeOw.sk



