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VI Metas

Ant Lietuvos gyventojų 
uždėta mokestys.

valgymui įrankių, kituose 
vagonuose pavogta įvairių 
brangumynų už 10,000 rub. 
Tuojaus leista į darbą šunis- 
šnipus, kurie ir parodė vagi-

Vilniuje išeinanti lenkų 
laikraščiai praneša, kad ant 
visų Lietuvos gyventojų vo
kiečių valdžia uždėjo kariš
kas mokestis: kiekvienas 
gyventojas privalo mokėti 
po 60 kapeikų į mėnesį ka
riškų taksų.

Visi buvusieji rusų vai-[visas min. traukiny pavog- 
džios valdininkai, kurie ne-[tas brangenybes.
spėjo savo laiku pabūgti į; Policija areštavo du gelž- 
gilumą Rusijos ir 
po vokiečiais, tapo

te: butas buvo užrakintas; 
policija butą atplėšus, rado

Carranza reikalauja, kad 
Suv. Valstijų kariumene 
tuojaus apleistų Mexiką

EI Paso. — Telegramos 
praneša, būk Mexikos laiki
nis prezidentas Carranza 
rengiasi paduoti Suvieny
tum Valstijom sekantį ulti
matumą: “Tuojaus iškraus- 
tykite iš Mexikos savo ka- 
riumenę arba stokite su ja

Per 4 dienas žuvo 
50,000 žmonių. pasivarė pirmyn

ir pakraštinių tvirtovių.
Sulyginus su pereitų metų 

išlaidomis, padarytomis su
stiprinimui tvirtovių, šiais 
metais reikalauja ant 17 mi
lionų dolerių daugiau. Pa
dauginimas išlaidų aiškina
mas tuomi, kad norima ant 
tvirtovių pastatyti naujas, 
12 ir 16 coliu kanuoles, ku- v- 7

rios galėtų toli šauti.

Telegramos praneša baisias 
žinias apie serbų likimą. 
Pastaromis dienomis ant 
Balkanų ir apielinkėse buvo

120,000 FRANCŪZŲ PA
KLIUVO Į \ OKIEČIŲ

los į vietą perk raustyti, bet 
ir kariumene vietomis visai 
negali judintis. Tokiu būdu, 
1 aip vokiečių, taip ir rusų

Pasekmės tų pūgų

Londonas, 8 d. balandžio.
—Telegramos pi įneša, kad darbuojasi tik orlaiviai, at- 
tris korpusai fir. icūzų ka- lankydami vieni kitus ir mė-

darni bombas.’.ėdanti iš 
tapo ap- 
lurthu ir

riumenes, 
J 20,000 kuarba, geriau pasakius, 

'o apie 50,0000 serbų.
Kaip žinoma, dai

HUSAI PRADEDA AP
SUPTI TREBIZONDĄ.
1 ’etrogradas.—Rusų ofi-

ranzos šalininkai, ypatingai 
generolai, kurie dabar turi 
suorganizavę geroką skait- 

kariumenės, pritaria

pasiliko kelio sargu, stovinčiu 
suaręs- [sargybos, tečiaus 

tuoti ir išsiųsti į Vokietiją. Tiek nekamuojamu,
Lietuvos gyventojai, gy- neprisipažino. Jie esą, tuo- Carranzos sumanymui, 

tarpu ant sargybos nestovė- timatume busią paša 
ję, juos pamainę kiti 5 vai. 
ir tuotarpu visi vagonai bu- 

, kuriame 
savininkas 

su

šiuodu,
kaltais j bų

venanti netoli kariško fron
to, privalo kas menuo gauti 
naują leidimą pasilikti ant 
vietos gyventi, t. y
čių valdžia išduoda tik ant ■ rasta 
vieno mėnesio pavelyjimą 
toj vietoj gyventi.

Tie, kurie negauna leidi
mo pasilikti savo vietoj gy
venti, privalo bėgy trijų die
nų išvažiuoti Lenkijos gilu
mom

Pagal įsakymą vokiečių1 
kariškos valdžios Baltstogėj i 
pradėjo dirbti visos milo1 
dirbtuvės. Nepaisant į tai,

vokic-(vę uždari. Buto, 
, voginiai i

suimta Aleksandro stoty
kitu sau lygiu bičiuoliu.

^Valstijų kariumene išsi
kraustytų iš Mexikos.

Kuo tas viskas užsibaigs
sunku pasakyti, bet Suv

SENATAS PALAIKO AR
MIJĄ Iš LIUOSNORIŲ.
Tūlas senotoriu buvo įne

šęs, kad panaikinus ta ista- 
tymų punktą, kur pasakyta,

,ykiu su kariumene trauke- 
;i po kalnus. Kada užėjo

nuogiai ir išalkę, prauejo 
mirti, kaip rudens metu niu- 
; ės. Korespondentas rašo,

ciams pasiduoti Jeigu jie

Oi etijos ar
inis visi

tuo-: ciališki pranešimai skelbia, 1’1 • • • w

bėgo žmonių, pradėjus dirb
ti dirbtuvėm, atsirado apie 
12 tūkstančių darbininkų. 
Tokiu būdu darbininkų pil
nai užtenka ir darbas eina 
normališkom vėžėm.

Visas darbas atliekamas 
po priežiūra tam tikros vo
kiečių komisijos. Ta komi
sija kontroliuoja, kad sąži
ningai darbininkai dirbtų ir 
kad prekės atsakančiai bū
tų padaromos.

ŠUNIENĄ GALIMA VAL
GYTI.

Varšavoj, anot užsienio 
spaudos pranešimo, leista 
viešai pardavinėti šuniena, 
nes daktarai pripažinę, kad 
šuniena netik žmogui ne
kenkia, bet sveika. O dėlei 
to, kad nepriprasta, tai esą, 
greitai galima priprasti.

Iš RYGOS.
Valdžios pašelpos kareivių i 

žmonoms, antros mobiliza
cijos kareivienėms išmokėta 
37,334 rb., trečios mobiliza
cijos kareivienėms 50.211 rb.

Penktosios mobilizacijos 
kareivienės iki šiol dar nie
ko negavo, nes iš karės vir
šininko dar negauta karėn 
pašauktųjų sąrašo. Kiek 
galėdama šitąs moterėles 
šelpia miesto valdyba; bet 
tiktai ligones, negalinčias 
dirbti ir su mažais vaikais. 
Moterei duoda rublį, vaikui 
50 kap. į mėnesį, ir gydyto
jo pagelbą.

Produktų pirkties karei
vių šeimynoms krautuvė 
Artilerijos gatvėj N60. Čia 
parduodama monų, miežių, 
grikių, ryžių kruopos ir ma
karonai.

spauda jau pradeda šaukti, 
kad priimt antrą ultimatu
mo punktą, t. y., stoti į vie
šą kare. Kapitalistai labai 
trokšta karšto žmonių krau
jo ir deda visas pastangas, 
kad tik gavus jo atsigerti.

APDRAUDIMAS DARBI
NINKŲ NUO BE

DARBIŲ.
Kaip žinoma, M. Londo

nas, socialistas kongresma- 
nas, įnešė į kongresą, kad 
valdžia apdraustų darbinin
kus nuo bedarbių. Tas Lon
dono įnešimas tapo perduo
tas kongrese esančiai Dar
bo Komisijai. 7 d. balan
džio buvo posėdis Darbo Ko
misijos ir svarstė tą įneši
mą. Reikia pastebėti, kadį 
veik visi komisijos i____
nurodinėjo reikalingumą ap
drausti darbininkus, kad jie:

mija susideda iš liuosnorių-vcik ant kiekvieno jar- 
piliočių. 7 d. balandžio va-[f](), kur jie buvo susispietę, 
kariniame posėdy senatas j p.uįi sušalęs lavonas. Di- 
svarstė tą įnešimą ir 36! (i/Jausi žemės plotai nukloti
prieš 34 balsus atmetė tą į- vjen ^k sušalusiais lavonais.
nešima.

Reikia pažymėti, kad po
sėdy iškilo labai karštos dis 
Rusijos ir daugelis senatorių 
karštai prirodinėjo, kad 
būtinai reikalinga panaikin
ti tą įstatymą, nes, girdi, 
pradėjus didinti armiją, pie
tinėse valstijose užviešpa
taus juodieji kareiviai.

Labai keis tikino ty vai. Jei
gu laike karės bus užmuš
tas juodas kareivis, tai iš jo 
išbėgs taipgi raudonas krau
jas ir “nesupaškudys” šios 
šalies “švarios” žemelės.

Tūkstančiai apdriskusių 
Cnonių, negalėdami apsiauti 
š priežasties baisaus ištini- 
no kojų, šliaužia ant rankų 
r kelių, pakol dar turi jie- 

ųų, o kaip jiegos apleidžia, 
tuomet atgula į sniegą ir už
miega amžinu miegu...

CHINIJOJ NAUJA VALS
TYBE.

Gubernatorius provincijos 
Quantuan, kaip praneša te
legramos, norėdamas išpil

VOKIEČIAI TIE I VER- 
DUNU LAIM JO.

Paskiausios t ei 'gramus 
praneša.kad ties Vei dunu po 
baisiu mūšiu visgi vokiečiai 
laimėjo, užimdami tarpe 
Haucourto ir kalno N 287 
porą francūzų ti inšėjų. 
Apie tą laimėjimą ] paneša 
francūzų karės štaba i.

Bet kiek vokiečiai pagul
dė kareivių, paimdami 
tranšėjas, tai baisu ir 
mislyti.

tas 
pa

BAISI NAKTIS PO 
VERDUNU.

Iš 6 į 7 d. balandžio buvo 
I baisiausia naktis po Verdu-

rnai rusu armija jau prade
da apsupti tvirtovę Trebi- 
zemdą. Apsupimas esąs 
pradėtas iš pietų ir rytų pu
sių. Pietų pusėj buvę smar
kus susirėmimai ir rusai iš- 
mušę turkus iš pozicijų.

Ant Juodųjų jūrių, kaip 
praneša rusai, rusų laivynas 
šaudėsi su turkų kreiseriu 
“Midulla”, o rusų submari- 
r.ai paskandinę turkų gar
laivį ir 11 audeklinių laivų.

Turkų oficialis praneši
mas visai kitaip skamba. 
Turkų laivynas turėjęs susi- 
i ėmimą su rusų laivynu, bet 
pastarasis pabėgęs. Tuomet 
turkų laivynas bombarda
vęs rusų .pozicijas ir prida
ręs labai daug nuostolių. 
Taipgi paskandinta du r , 
laivai ir vienas kariškas 
transportas.

Gyti žmonių reikalavimą.ap-j nu Vokiečiai dėjo vsas oa nlrnlhA nnxr/i ta n* a’t n n oi 1 n inom ’ _ • *

VOKIEČIAI NEBAIKAU- 
JA.

Lenkijoj vokiečiai paskel
bė naujus įstatymus, kurie 
skamba sekančiai:“Už sklei
dimą neteisingų žinių apie 
Vokietijos valdžios darbus 
ir už kurstymą žmonių 
prieš valdžią, kaltininkai 
bus baudžiami mirtim. Taip 
pat bus baudžiami mirtim 
ir tie, kurie užsiims padegi
nėjimu namų ir naikinimu 
reikalingos karei medegos”.

“Už skleidimą gązdinan- 
čių žinių, už pasakojimą 
bažnyčiose iš sakyklų viso
kių nesąmonių apie Vokieti
jos valdžią, kaltininkai bus 
baudžiami ant ilgų metų į 
kalėjimą.

Pasirodo, kad Vokietijos 
valdžia visgi nebaikauja už
imtose Rusijos vietose.

Apvogė princo Oldenbur- 
giškio traukinį. — 10 d. va
sario iššaukta policija dėlei 
vagystės vyriausiojo Raudo-

KUNIGO LAIŠKAS.
Iš Moundsville, W. Va., 

kalėjimo kunigas rašo se
kantį laišką:

“Aš, Rymo-katalikų kuni
gas, išleidinėjau lenkų kalba 
laikraštį “Dvasišką Kūjį”. 
Mano laikraštis labai nepa
tiko vyskupui ir airiams 
kunigams ir jie mane įkišo 
ant trijų metų į kalėjimą. 
Jau iškalėjau du metu ir du 
mėnesiu; pasilieka kalėti 10 
mėnesių.

“Federališkų kalinių čia 
randasi 168 ir visi dirba 

, kriaučių dirbtuvėj, kuri spe- 
ciališkai kalėjime įsteigta. 
Jie gauna po 75c. už 8 vai. 
darbo dieną.

“Kada New Yorko kliau
čiai streikavo, tai daug dar
bo buvo atsiųsta į mūsų ka
lėjimą. Ir mums nenoromis 
prisiėjo streiklaužiauti.

“Sutrumpinimo laiko,t. y., 
kad anksčiau iš kalėjimo iš
leistų, jokiu būdu negalima 
gauti.

“Aš esu Suvienytų Valsti
jų pilietis ir visuomet užsto
davau darbininkų reikalus.

“Labai man gaila, kad 
mano leidžiamas laikraštis 
turėjo sustoti. Norėčiau, 
kad atsirastų žmogus, kuris 
tą darbą vėl pradėtų varyti.

JAU PATRIOTIZMU NE- 
UŽSITIKI.

Kada Suv. Valstijų sena
tas svarstė klausimą apie 

nariai' perorganizavimą armijos, 
senatorius Chamberlan pa
sakė: “Ar anksčiau, ar ve- 

galėtu gauti ’laike bedarbių Hau, bet prisieis ir Suv. Val- 
ir ligos pašclpą. Tūli komi- stijose įvesti prievartinį ka- 
sijos nariai smarkiai kriti- reiviavimą. Piliečių patrio- 
kavo, kad šiame klausime I tizmu jau negalima užsitikė- 
Suvienytos Valstijos labai 
atsilikę nuo Europos viešpa
tysčių ir kad čia darbininkų 
padėjimas yra daug vargin
gesnis, negu Europoj.

Ypatingai karštą prakal
bą pasakė komisijos narys 
Rubin, apgindamas Londo
no įnešimą. Jis, nurodinė
damas reikalingumą ap
drausti darbininkus nuo be
darbių, pasakė: “Tiesa, Su- 
\ienytose Valstijose tik so
cialistų politiška partija įne
šė į savo programą reikala
vimą, kad valstija apdraus
tų darbininkus nuo bedar
biu. Bet nereikia būti soci
alistu, kad supratus ap
draudimo reikalingumą. Mi- 
iionai darbininkų atsiduria 
be darbo ir kenčia badą, per 
tai stojasi prieš mus klau
simas, kaip palengvinus tų 
milionų likimą, kad jie ne
kęstų bado?” Toliaus Ru
bin nurodė, kad kitokio iš
ėjimo ir nėra, kaip tik ap- 
orausti darbininkus ir tuo- 
-mi palengvinti jų vargingą 
padėjimą.

Po diskusijų visi komisi
jos nariai sutiko Londono į- 
nešimą priimti.

skclbė savo provinciją visai 
neprigulminga.

Apskelbimas provincijos 
neprigulminga, tarpe žmo
nių sukėlė džiaugsmą, prasi
dėjo demonstracijos ir t. t.

Šioj provincijoj didžiau
sias miestas skaitosi Kanto
nas ir jame gyvena Ameri
kos konsulis. Jis taipgi pra
neša, kad apskelbimas ne- 
prigulmybės neiššaukė dide
lės betvarkės; kariškas ir ci
viliškas gubernatoriai pri
versti buvo išpildyti žmonių 
reikalavimą.

Provincija Quantuan, vie
na turtingiausių Chinijos 

į imperijos dalių ir neatsili-

ti”. Jis, kaipo faktą, priro- 
dė, kad kongresas pavėlino 
padidinti armiją ant 20,000 
žmonių ir dabar per kelias 
savaites vedama didžiausia 
agitacija, visuose kampe
liuose įkurta stotys užraši- 
nėjimui liuosnorių kareivių, 
ir iki šiam laikui užsirašė 
tik 2,062 žmonės.

Šis faktas ir parodo, kadrus nuo europinės civiliza- 
tarpe žmonių patriotizmas 
jau baigia garuoti, per tai ir 
pradedama svajoti apie įve
dimą priverstino kareivia
vimo.

VOKIETIJA NETEKQ 47 
ZEPPELINŲ IR 368 OR

LAIVIŲ.
Rymas, 8 d. balandžio.— 

Vietos laikraščiai praneša, 
kad nuo pradžios karės Vo
kietija neteko 47 zeppelinų 
ir 367 aeroplanų. Sykiu su 
zeppelinais ir aeroplanais 
reteko 1,400 orlaivininkų, 
kurių didžiuma užmušta, o 
mažuma paimta į nelaisvę.

Austrija nuo pradžios ka

jėgas, kad tik arčiau dasi ga
vus prie Verduno, o fian- 
cūzai stengėsi neprileisti. 
Tokiu būdu per visą naktį 
ėjo baisiausi mūšiai, kaip 
vienų, taip ir kitų beper sto
jimo darbavosi artilerija ir 
pėstininkai. Vokiečiai vie
noj vietoj buvo išmušę fi an- 
cūzus iš tranšėjų ir jas už
ėmę, bet paskui francūzai 
jas atgal atėmė. Užmuštų 
ir sužeistų iš abiejų pusių i ^ų dirižabliųIr
galybės Dar Verdunas ne-i184 aeropIanų. Per tą laiką 
matė tokios baisios nakties 
savo gyvenime.

inio
$34,297,050 SUDRŪTINI-

SUV. VALSTIJŲ KARIU
MENE GALI PASI

TRAUKTI Iš 
MEXIKOS.

Iš Washingtono atėjo ži
nių, kad Suvienytų Valstijų 
valdžia mano savo kariume- 
nę atšaukti iš Mexikos, nors 
Villa ir nepagautas, tik pa
reikalaus, kad Carranza ap
siimtų Vilią pagauti. Su
prantama, Carranza gali 
apsiimti Vilią gaudyti, bet 
kaip jis jį pagaus, tai jau 
kitas klausimas. Juk ir 
dabar ne vien Carranza, bet 
ir Suv. Valstijų kariumene 
gaudo, bet vis nepagauna.

Kariškos ekspedicijos vir-
MOJO 
skyriaus užveizdėtojo trau
kiny. Minėtojo traukinio 
▼agone-restorane pavogta 
30,000 r. vertybės sidabrinių

Į kongresą paduotas su
manymas, reikalaujantis 
$34,297,050 išleisti šiais me- 

Kunigas’A. Vinarčiukas. tais sustiprinimui vidurinių

laikraščio paimtų kokia 
nors moteris, nes jos taip 
r epe r sekiotų”.

koj Vilią gaudo neva išvien 
sp Carranzos kariumene, 
sako, kad Carranzistai tyčia 
davė progą Viliai pabėgti.

cijos. Joje randasi apie 30 
milionų gyventojų.

Pilnai galima tikėtis, kad 
ir kitos Chinijos provinci
jos panašiai pasielgs.

PETROGRADAS.
Vai. Dūmos atstovas Čchei- 
dze sunkiai serga plaučių

Vasario 23 d. prasidėjo 
Centralinio Lietuviu Komi
teto suvažiavimas. Komite
to įgaliotiniai pranešė apie 
Centralinio Lietuviu Komi
teto Skyrių veikimą.

Teisybės ministeris Chvos- 
tovas paskirtas ministerių 
pirmininko šturmerio pava
duotoju—visada, kada Štur
merio nebus Petrapilyje.

caras

VOKIEČIAI NETEKO 
2000,000 KAREIVIŲ.

Paryžius, 8 d. balandžio. 
—Vokiečiai nepaiso į nuo
stolius, bet veda peklišką 
kovą, kad paėmus Verduną. 
Nuo pat pradžios, kaip vo
kiečiai pradėjo atakuoti) 
Verduno fortus 
200,000 kareivių, 
užmuštųjų ir sužeistųjų pri-. 
stato naujas jiegas ir 
paliauja atakavę.

Vokietija spėjo pabudavoti 
50 naujausios konstrukcijos 
dirižabliu, v

PRANCŪZŲ SUBMARI- 
NAS PASKANDINO AU

STRIJOS KARIŠKA 
TRANSPORTĄ.

Paryžius, 8 d. balandžio. 
—Francūzų oficialis prane
šimas skelbia, kad Adriatiš- 
kose jūrėse francūzų sub- 
marinas paskandino Austri
jos karišką transportą.

Kiek gyvasčių žuvo, pra
nešime nepaminėta.

PUSE MILIŪNO CENTRA- 
LINIAM KOMITETUI 
“Liet. Balsas” praneša, 

kad “Tam Tikroji pabėgėliu 
Taryba prie Vid. Reik. Mi
nisterijos” vasario 17 d. po* 

neteko s^dyje nutarė paskirti avan- 
Į vietą so ^00 tūkst. rublių Lietuviu 

Draugijos Centraliniam Ko* 
ne_ mitetui nukentėjusiems dėl 

karės šelpti, dėl karės nu* 
kentėjusiems pabėgėlių rėk 
kalams”.

Iš RUSŲ FRONTO.
Ties Ryga-Dvinsku dabai’ 

didelių mūšių neįvyksta iš

di mo. Mat, dabar prade jvanojo šv. Jurgio antrojo 
laipsnio kryžium generolą1 sniegas tirpti, tai visi keliai 
Judeničą už Erzerumo tvir-Į vandeniu užplūdę, per tai 
tovės paėmimą. 1 sunku netik artileriją iš vie-

PASKIAUSIOS ŽINIOS.
Marseilles, Francija. —• 

Didelis francūzų pasažieri* 
ris laivas “Colbert” tapo be J 
jokio perspėjimo submarine.; 
torpeduotas. Laivas skęs*,, 
damas šaukiasi per bevielinj *• 
telegramą pagelbos. Neži
nia, ar spės kiti laivai pri* 
būti jam į pagelbą, ar jis 
nueis ant jūrių dugno su vi
sais žmonėmis.

• Iš Rymo praneša, kad di
džiausias turkų kreiseris
“Midirli” ties Bosphoru ta
po taip bombos sudraskyta^ 
kad jau pats . negalėj* 
plaukti ir prisiėjo jį nuga
benti į uostą.



K. Liebnechto ir NLaikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga Ccheidzes prakalbosi ir Kirkpatricko, 1 
sekliai ir aštriai

partijos
’ dėl jo pažiūrų į “prepared-

Tuomet męs

ir

apsireiškime

Dešinieji Russellio drau-| 
gai prie kiekvienos progos

muoti ii’ anarcho sindikalis

kurie platina
demoralizacija

iždininkus, ir D-rą F. Ma
tulaitį į daktarus kvotė-

demo- 
vyriausiamo

kis bus buinus ir gera svei
kata. Pradžioje šio menesio 
jau apie 1,000 žmonių buvo

klaųsia “Kovos” rašytojas.
O aš paklausiu:
Kas darosi su Philadel

phia, su tuo “leading city” 
lietuvių socialistų judėjimo

puikiau prisirengti.

* ♦

iotų obalsiams užbaigti. Daugelis jau pra- 
taip vadinami (leda manyti, kad mūsų pu- 

gėj pergalė. Bet, gerbiamie
ji. argi kulturiškiausia, ci-

I vilizuočiausia pasauly šalis.

Valdžia sako, kad ipęi 
Suprantama, kad “taip”, nes'tylėtume ir leistume jai karę 
tiems

ty . lasai laikraštis taip- 
pat filosofuoja, jog L W. W. 
ginklavimus klausime turi 
turėti nuomonių laisvę—va-

lemoralizacija ii’, 
momente, Soc.

talpino stenografišką drau 
go Liebknechto prakalbą 
pasakyta Prūsijos lanta

išsižadėti, net ir savo šven
čiausių principų.

Bet kas galėjo patikėti,

LAISVI

■ • ,
■
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. “Laisves” koresponden-i kūdikio, “Naujosios Gady- 
tas iš Paryžiaus praneša nūs”, ir, kaip mums išrodo, 
mums, jog bent ligi rudenio galima laukti, kad tas kūdi- 
jisai negalėsiąs bendradar
biauti mūsų laikraštyje, ka
dangi esąs labai užimtas bc- 
sirengimu pastoti į politech
nikumą. Rūpinsimės gauti 
Paryžiuje kitą koresponden
tą.

Bostone, kur gyvena “Ži
burėlio” atstovas p. A. Rim
ka, per Lietuvos šelpimo 
■Fondo prakalbas .surinkta 
“Žiburėliui” 39 dol., kuomet 
Brooklync, kur jokio atsto
vo tos draugijos nėra ir jo
kios speciales agitacijos tuo 
žvilgsniu nebuvo varoma, 
aukų “Žiburėliui” surinkta 
daug daugiau.

Gaila, kad “Ateitis” ne
mokėjo ar nepajiegė sumo
bilizuoti saviškius, kad 
smarkiau aukautų “Žiburė
liui”. Bet tas yra, turbūt 
dėlto; kad So. Bostono radi
kalų laikraštyje yra per
daug polemikos, perdaug pi
pirų, o permažai elektriš- 
kumo ir entuziazmo ir aiš
kių direktyvų.

Didžiausias Vokietijos so
cialdemokratu dienraštis ir 
oficialis Centro Komiteto 
organas “Vorwaerts”, kuris 
dabar tokiuo nuoseklumu i 
gina kairiųjų socialdemo-

jos nuosavybė tikroje to 
žodžio prasmėje. “Vorwa
erts” leidžiamas kooperaty
višku būdu, taip kaip lei
džiama “New York Call”, 
“New Yorker Volkeszei- 
tung”, žydų “Forward” ar 
lietuvių “Laisvė” ir jo šėri- 

_ninkais yra daugiausia Ber
lyno ir jo apygardos so
cialistai. Tų draugų duos- 
numas ir energija iškėlė 
“Vorvvaertsą” ’ ir palaiko 
šioje krizio valandoje, kuo
met patino tiško j i Vokietijos 
socialdemokratijos dalis 
skelbia “Vorwaerts’ui” neo- 
ficialį boikotą.

; ir tai tik parodo, ką gali pa
daryti organizacija, jeigu 
jos valia yra aiški ir tvirta. 
Jeigu “Naujoji Gadynė” už
augusi turės tiek tikrų 
draugų, kiek ji jų turi dar 
negimusi, tai tą laikraštį 
laukia švari ateitis.

Jos redaktorium yra drg. 
P. Grigaitis, žmogus, kuris 
mokės laikytis “Nauj. Gady
nės” balne, tuo labiau, kad 
jam nepristigs paramos iš 
šalies. Reikia tik linkėti, kad 
naujo laikraščio red. duotų 
vietos savo laikrašty ir to
kioms nuomonėms, su kurio- 

! mis ji nesutinka; ypatingai 
tai svarbu šiame momente, 
kuomet tarptautiškas socia
listų judėjimas stovi ant 
kryžkelės ir žmonės, kurie 
tame judėjimo dalyvauja,to
li gražu nevienodai žiūri į 
jo reikalus.

Kadangi buvo pasklydę 
balsai, jog“Nauj. Gad.” pra
dėjus eiti, L.S.D.P. užsienio 
biuras liausis leidęs “Soc.- 
Dem.”, tai męs galime pra
nešti, kad “Socialdemokra
tas” eisiąs, kaip ėjęs, nesą 
jam privalu atlikti daug 
specialių reikalų, surištų su 
darbininkų judėjimu Lietu
voje.

nuo anarchistų. O vienok, 
viename labai svarbiame 
klausime tie priešai visiš
kai susitaiko—tai klausime 
apie karišką prisirengimą k v *■ O t

ness”, nesą tai jo “privatiš- 
kas” reikalas. Girdi, karės 
ii’ kariško prisirengimo 
klausime tegul kiekvienas 
socialistas turi laisvą valią 
ir elgiasi, kaip norėdamas, 
nes ir karės šalininku būda
mas, jisai gali būti geru so
cialistu kovoje už ekonomiš
ką emancipaciją. Tokią a- 
gitaciją varė kaip dešinieji 
socialistai, taip ir tie, kurie

Villos užpuolimas buvo su
rengtas Amerikos kapitalis
tų pinigais).

“Leader” nešvariai užsi
puola ant draugų Benson o 

kurie nuo-
____ _ __ aštriai kariauja 
su Amerikos militarizmu.

Dabar aišku—draugo V.
Bergerio organas norėtų,

i kad M. London, Kirkpatrick 
“bkir Benson pradėtų agitaciją

!už karišką prisirengimą ir
Iprie kiekvienos progos šauk
tų, jog jie gins buržuazinę 
tėvynę.

Kas tuomet būtų? Soci
alistų tarpe būtų pasėta di
džiausia ( 
bent šiame
Partija nedaug kuo skirtųsi
nuo republikonų ir
kratų partijų
dienos klausime—militariz
mo klausime.
sužiniai piltume alyvos į mi
litarizmo Ugnį ir imtume at
sakomybę už tas visas bai
senybes, kurios, kaip diena 
po nakties, turi kilti, kaipo 
karės pasekmė.

Štai ko nori “Milwaukee
Leader” ir reiktų tik iš šir
dies palinkėti, kad patriotiš
ki to laikraščio redaktoriai j F140. 
kuogreičiausia pasijieškotų 
sau vietos kur kitur, bet tik 
jau ne socialistų tarpe.

ir kompetentiškus kandi
datus:

“K. Jurgelionį į prezi
dentus ;Daktarę J. Baltru
šaitienę į vice-preziden- 
tus; J. Neviacką, seną ir

Margos mintįs 
apie viską.

ko:
Lietuviai, aukaukite!
Taip kaip Joffre francū- 

zams:
Prancūzai, kariaukite!
Po pusantrų metų tylėji

mo, tai jau visgi progresas.
*

* ♦

Jei mano valia, visus vy
čius tuoj siųsčiau į karės 
lauką. Tegul šaudosi. Ma
žiau kvailių būtų pasauly.

*

* ♦

W i 11 i a n i s b u r gas (B r o o k 1 y- 
no dalis) per pirmas pra- 

svečiams sudėjo 
Bostonas nedavarė

iki $400. •
Kame dalykas?

Vokietijos patriotai šaukė 
ir šaukia, kad Vokietija y- 
ra priversta kariauti, idant 
apsigynus nuo rusų Cariz-j 
mo, kad paliuosavus paverg-' dėti visas savo jiegas dėl in- 

.. S clUt<lS. RUSU patrio-: tcrnacionalės klesinės kovos 
tai šaukė ir šaukia, kad rei-1 prieš karę ir už taiką! Męs 
Ida išvyti vokiečius iš s:: 
žemės, reikia išgelbėti ma
žas tautas, kurios yra pa
vergtos. Reikia I 
kad ncpasilikus po kitų jun
gu.

Ir vienų ir kitų “teisingi” 
šauksmai. Kaip vieni, taip ' 
ir kiti kariauja, kad “page-1 
rinus” žmonių gyvenimą, 
kaip vieni, taip ir kiti “rū
pinasi” paliuosuoti paverg
tąsias tautas. Ar ne taip? C? -----

še prieš karę eiles.
Liebknechtas užbaigia sa

vo prakalbą sekančiais žo- 
ježiais: “Męs privalome pa-

ivo i privalome kovoti už taiką— 
, prieš karę, prieš kapitaliz- 

pa-.mą! Męs privalome kovoti 
kariauti, tarp tautišką socializmą!”

Kada draugas K. Lieb
knechtas Prūsų lantage šau- 

|kė kovoti prieš karę, už so
cializmą, drg. N. Čcheidze 
rusų durnoj, kritikuodama! 
rusų valdžios darbus, pasa-

NAUJA “ŽVAIGŽDĖ”.
Kas per vienas tasai kun. 

“Dr.” Maliauskas, būsiama- 
sai “Draugo” redaktorius? 
Apie tai rašo “Vien. Liet.”:

“Kol nepasklidusi buvo 
žinia, kad k. Maliauskis 
užima vietą prie būsian
čio dienraščio “Draugo”, 
tol kun. Kemėšis buvo 
pats savo ypatoje. Po pa
sklidimui gi tos žinios k. 
Kemėšis nepaparastai 
persimainė. Arba kitais 
žodžiais—pakliuvus kata
likiškų klerikalų valdžios 
vairui į kun. Makausko 
rankas, viskas kitaip 
pasikeitė, pasikeitė net 

i kunigo Kemėšio būdas.
Taigi, jei jau kun. Ma
liauskis tik vien svarbios 

i vietos užėmimu viską pa- 
•. keičia, tai męs, tautinin

kai, turime jau labiau 
skaitytis su kun. Maliaus- 

i ko “partija”, nes jisai bus 
jau dabar katalikiškų- 
klerikalų galva”.
Vadinasi, Maliauskas ka- 

talikiškesnis ir už patį Ke
mešį. Pastarasis bent iš pa
viršiaus amerikonizavosi, o 
ans, p. Maliauskas, visai jau 
netašytas klerikalas.

Bet mums vistik rodosi, 
kad “V. L.” red. perdaug 
rokuojasi su ta “žvaigžde”. 
Amerika visgi tai ne Žemai
tija. Tenais jisai galėjo bū
ti ir meteoras, o čia papras
tas kunigiukas, kurio cna- 
toms ir patįs klerikalai ne
betiki.

“NAUJOJI GADYNĖ0
Pabaigoje šio menesio lie

tuvių socialistų laikraščių 
šeimyna susilauks dar vieno

‘AMALGAMATED’ UNIJA.
Jaunutė dar Amalgama

ted Clothing Workers unija 
jau virto didžiausia ir la
biausia įtekminga unija 
drapanų išdirbystėje. Ji, 
be to, yra dar ir labiausia 
progresyvė unija, arti sto
vinti prie Socialistų Parti
jos. Visi didieji pastarųjų 
laikų streikai eina tos uni
jos vardu.,

Drg. M. Dusevičius, vie
nas tos unijos organizato
rių, atsilankęs “Laisvės” 
red., papasakojo:

A. C. W. of A. Baltimorė- 
je.vis auga ir auga. Tame 
mieste amalgameitų unija 
jau turi apie 6,000 narių ir 
faktiškai kontroliuoja 
kriaučių išdirbystę, kuomet 
rėksninga ir traškanti I. W. 
W. turi tik apie 900 narių, 
kurių dauguma susideda iš 
lietuviškų atžagareivių. Lie
tuvių skyrius prie A. C. W. 
of A. taip-pat kįla.

Philadelphijoj laike pas
tarojo pasekmingo streiko

Veiklesnieji lietuviai 
prie amalgameitų.
Yorke amalgameitų

Visi lietuviai su

dėjo veik apie 2,000 naujų 
narių.
priguli

New 
viršus, 
jais.

Drg. M. Dusevičius vyks
tąs į Bostoną, kur organi
zuosiąs lietuvius į tą uniją. 
Jisai tiki, jog jo misija bus 
pasekminga. Iš Bostono 
naujas A. C. W. of A. orga
nizatorius gal būt drožšiąs 
į Rochesterį ir Clevelandą.

RUSSELLIS IR AIDOB- 
LISTAI.

Labai tankiai taip atsi
tinka, kad rėksniai iš deši
niosios pusės atranda sau 
širdingų draugų tarpe rėks
nių iš kairiosios pusės. Pa
viršutiniškai žiūrint, tarpe 
vienų ir kitų yra didžiausių 
skirtumų, nepereinamų 
duobių—o čia, veizėk, ėmė 
ir susibičiuliavo, užtraukė 
bendrą dainą.

Kiek jau, rodosi, bendru
mo gali būti tarpe Russelio, 
dešiniojo socialisto, ir tarpe 
vadinamų aidoblistų, ku-

bjauriausiame 
—militarizme.

Męs jau seniai sakėme, 
kad aidoblistų tarpe yra la
bai daug atžagareivių ir jų 
tariamasai “revoliucionišku- 
mas” yra ne kas daugiau, 
kaip raudona dekoracija.

IR “MILWAUKEE 
LEADER”!!

Suirutė, kuri viešpatau
ja daugelio Europos socialis
tų galvose ir krizis, kurį 
pergyvena antrasai Inter
nacionalas, gana žymiai at
siliepė ir Amerikos socialis
tų judėjime. Militarizmo ir 
zoologiško nacionalizmo 
bakterijos ir šiapus vande
nyno atrado sau dėkingą 
dirvą.

Mūsų Socialistų Partijoj 
ir net jos dalyje, lietuvių Są
jungoje, vis daugiau ir dau
giau randasi vadinamų 
draugų, kuriuos užhipnoti
zavo “tėvynės apgynimo o- 
balsis”. Vieni atviriau, kaip 
Russellis, kiti pašnabždomis 
pasakoja tą pačią nuvalkio
tą istoriją, jog tėvynę galų 
gale reikia ginti, nors, ro
dosi, dabar jau ir aidas tu
rėtų matyti, prie ko privedė 
europiečių šūkavimai.

Pastaruoju laiku prie so- 
cialistiškų karininkų prisi
dėjo ir “Milwaukee Leader”, 
kuris ir pirmiau niekuomet 
nesimpatizuodavo kairiam- 
jam sparnui mūsų partijos. 
“Milwaukee Leader” siūlo 
S. P. priimti “ a sane pro
gram of national defense”— 
sveiką programą tautos ap
gynimo. Kame yra ta svei
koji apsigynimo programa?

Tai yra toks ištempiamas 
dalykas, jog stojant už tą 
programą, galima būtų sa
kyti, jog Wilsono siūlomoji 
apsigynimo programa yra 
perdaug siaura.

Dabar pažiūrėkim, kaip 
patsai “Leader” supranta 
savo “sane program”.

“Leader” jau papeikė so
cialistą kongresmaną M. 
Londoną, balsavusį prieš 
Hay’aus billių, kuriuo buvo 
norima padidint kariume- 
nę.

“Leader” prisidėjo prie 
patriotiškų didlapių staugi
mo, jog Amerikos kariume- 
nė turi leisties Mexikon ir 
vyties Vilią (nors šiandien

MOKSLEIVIŲ ŠELPIMO 
REIKALE.

“Laisvės” N26 tilpo Žiliu 
Dėdės straipsnis viršuj pa
žymėtu antgalviu. Tame 
straipsnyje gerb. Žilių Dėde 
kvietė Amerikos darbinin
kus remti savos idėjos a- 
merikieČius moksleivius ir, 
čia jau, smarkiai subarė 
Europos moksleivius. “Lais
vės” red. nesutiko su visais 
Žilių Dėdės išvedžiojimais, 
nes gerai žino, kad toli gra
žu ne visi Europos mokslei
viai yra tokie, kaip juos pie
šė Žilių Dėdė. Tačiaus “L.” 
redakcija nepadėjo jokio 
prierašo prie to straipsnio, 
nepadėjo dėl dviejų priežas
čių: viena—nėra būtino rei
kalo visur ir visuomet žy
mėti savo skirtingą nuomo
nę prie kiekvieno straips
nio, su kurio išvedimais re
dakcija nesutinka. Už 
straipsnius, po kuriais yra 
parašas rašytojo, atsako ne 
kas kitas, kaip tasai pats 
rašytojas; antra — tame 
straipsnyje nebuvo įvardin
ta kuri bent moksleivius 
šelpiamoji draugija, ir to
dėl nebuvo taip jau didelio 
reikalo advokatauti, už ku
rią bent tųjų draugijų.

Tačiaus “Ateitis” pusėti
nai supyko ant “Laisvės” už 
patalpinimą to straipsnio ir 
sako, jog tai “esanti atvira 
agitacija prieš aukavimą 
“Žiburėliui”. Męs abejoja
me, kad Žilių Dėdė turėjo o- 
menyje užkenkti “Žiburė
liui”, tuo labiaus, kad savo 
straipsnyje jis visai nemini 
“Žiburėlio” vardo. Bet jei
gu jisai ir turėjo omenyje 
“Žiburėlį”, tai tegul visuo
menė išklauso ir jo nuomo
nę. Kągi padaryti, kad 
daugelyje klausimų žmonių 
nuomonės skiriasi! “Laisvės 
gi nuomonė apie “Žiburėlį” 
seniai žinoma. Męs simpa- 
tizuojam tai draugijai, au
kaujam jai patįs ir kitus au
kauti kviečiame. Bet tai 
dar nereiškia, kad “Laisvė
je” negalėtų tilpti straips
nių priešingo turinio.

Ten juk, rodosi, turėtų 
pražydėti visos socialistiš- 
kos dorybės. 

* 
* *

Galbūti, ir neišpultų pa
sakyti, bet aš vistiek pasa

čerkevičius.
B r. Vargšas.

Mirė
Mirė
Abudu labai ir labai gerai 

išgerdavo.
Atsargiau su gėrymu!

♦ ♦

Jeigu manęs kas paklaus
tų, kas tiktų į Lietuvos am
basadorius Amerikoj, aš pa
sakyčiau, kad “Ateities” re
daktorius.

Ne juokais!
*

♦ *

Neseniai aš girdėjau, kaip 
vienas kalbėtojas bažijosi ir 
didžiavosi:

Męs aukaujam, męs au
kaujam nukentėjusiems nuo 
karės mūsų broliams, męs 
aukaujam ir norim žinot, 
kur tie pinigai eina.

Kada aš klausiaus tų po
etiškų šauksmų, man prisi
minė:

O juk jūs, broleli, viso tik 
10 centų ir paaukavot.

čiru-Viru.

SAVI REIKALAI.
Nėra tokio žmogaus, ku

lis neturėtu savu reikalu. 
Štai neseniai “Lietuva” taip 
susirūpino Gabrio likimu, 
kad net viešai per laikraštį 
jo pajieško.

Dabar “Tėvynė”, sekdama 
“Lietuvos” pėdomis, jau 
įieško dr. J. Basanavičiaus. 
Ji sako: “štai užmiršome ir

“social istai-patriotai”. ( 
tokių “socialistų” yra užtek 
tinai visose šalyse.

Visai kitaip į tai žiūri kai- ralis mokslinčių ir galvočių, 
lieji socialistai, kurie neap- šalis filozofų—Belgija, argi 
svaigo patriotiška dvasia ii- ji neišgriauta iš pat pamatų 
kurie gynė ir gina tarptau- ii’ nepaversta į krūvą griU- 
tinio socializmo principus. |vėsių? Argi gruzinai ir*

Vokiečiu socialdemokratu 1 musulmanai, dalis tos žmo
nijos, kuri neperseniausiai 

’savo likimą surišo su Rusi
ja, ta dalis žmonijos, kuri 
turi tūkstančiu metu savo 
istoriją,—argi musulmanai, 

Liebknechtas protestavo, ’l- ?;> šios žinijos, ne
kart cenzūra užrtrau<lžial1,us uo,ta ^<0 pavirkaus pa- 
laikraščiams garsinti, ko-is:,ull°„č1-?,1 a.rme.n,al> 
kios dabar Vokietijoj bū na j \enanį' Sunkoj, neispjautW 
manifestacijos, iššauktos g’P Serbijoj >r Juodkalm- 
liado ir reikalaujančios ko- nebega kgUJ? 
greičiausios taikos. Kalbė-' rR.‘Jau. leateJ° _>a>kas^ad 
tojas pasakė, kad labai būtų l^>aikijoj, Runtunijoj ir er- 
svarbu turėti visas statisti- P,ac^gl- , .)eg } rauJ® 
kas papildytų kariškos ad
ministracijos niekšyščių, pa
pirkimų ir t. t. ;labai svarbu 
turėti statistikas tų atsiti
kimų, kuomet valdžiai rei
kėjo ' įsikišti, kad sustab
džius iš Vokietijos ammuni- 
cijos siuntimą savo “prie
šams”, o juk tą darė valdiš
kos dirbtuvės, dirbančios 
ammuniciją. Męs žinom, 
kad valdžia išleido įstaty
mą, taikomą tiems Vokieti
jos kapitalistams, kurie per 
neutrališkas šalis siuntė sa
vo priešams ginklus. Vie
nas žymus senatorius iš 
Liubeko jau seniai sėdi kalė
jime už tai, kad laike karės 
Švedijoj esančias savo va
rio kasyklas pardavė ru
sams. Žingeidu turėti sta
tistikas ir kalėjimuose sė
dinčiųjų. Paprastu kalinių 
skaičius sumažėjo, bet už 
tai moterų skaičius žymiai 
paaugo. Visi tvirtovių ka
lėjimai užkimšti suareštuo
tais kareiviais. Tik vienos 
Prūsijos kalėjimuose ran
dasi virš 5 tūkstančių ka
reivių; daugelis kareivių 
randasi tuose kalėjimuose, 
kurie įeina į vidaus dalykų 
ministerijos žinybą. Tuom 
tarpu labai padidėjo prasi
kaltimai tarpe jaunuome
nės ir mirtingumas tarpe 
kūdikių. Toliaus kalbėtojas 
nurodo, kaip valdžia areš
tuoja visai nekaltus, tik jai 
nužiūrėtus žmones ir laiko 
juos kalėjimuose. Jis sako: 
“Ir tas viskas dedasi Prūsi
joj, kuri rado reikalingu iš-

DĖLEI S. L. A. VIRŠININ
KŲ RINKIMŲ.

“Kova” rašo:
“Kadangi patįs dešinie

ji Susivienyjimo gaivalai 
subruzdo darbuotis, kad 
išrinkus Susivien. vir
šininkais savo sėbrus, ku
rie nedaug tenori veikti 
Susivienyjimo labui nei io 
reikalų pažįsta, todėl pa
tartume S. L. A. nariams 
rinkti sekančius darbščius

Daktarą Joną Basanavičių. 
Ar nėra reikalo kuoveikiau- 
šiai sužinoti, kur jis dabar 
yra? Gal jis kur skursta ir 
reikalauja pagelbos?... Su
žinoti, kur yra Dr. J. Basa
navičius, privalo S. L. A. 
Centras”.

Geras “Tėvynės” sumany
mas, tik aš darau prie to su- 
man pataisymą: tuo jaus 

irti iš centro iždo $10,-
000 ir pasiųsti ekspediciją 
sujieškoti Dr. Basanavičių. v

Kandidatas į jieškotojus. tą sušaudė už tai, kad para-1

lupeliai? Gerbiamieji, argi 
dar neužtektinai sunaikinta . 
Lenkija, ar dar neužtekti
nai lenkų žemė aplaistyta 
krauju? Argi Turkija ir 
Bulgarija, talkininkės Vo
kietijos, nepakliuvo į gele
žinius Vokietijos militariz
mo pančius, iš kurių labai il
gai reikės painiotis? Ger
biamieji, aš jūs klausiu, kur 
čia tas laisvės žmonių prin
cipas, kuriuomi pasiremiant 
vedama karės? Gerbiamieji, 
labai įdomu žinoti, kaip po 
karių galės savystoviai val
dytis tos tautos, už kurias 
dabar vedama karė, kad su
teikus joms savystovį valdy
mas! ir kurios sykiu yra nu
šluojamos nuo paviršiaus > 
žemės? Juk kariaujančių 
šalių ir yra obalsis: ginklą-' 
vimasis ir paliuosavimas pa
vergtųjų tautų. Mūsų gi 
obalsis kaip tik priešingas; 
męs šaukiame, kad būtų į- 
vesta visuotinas nusiginkla
vimas, kad būtų panaikin
tas militarizmas. Bet apie 
mūsų obalsį dabar niekas 
nekalba”...

Kada kariaujančių šalių 
patriotai šaukia, kad būtų 
kodaugiausia kraujo išlie
ta, kada vienos ir kitos ša- „ 
lies kareiviai šaudosi ir dur
tuvais badosi, kada vienų ir 
kitų kraujas upeliais bėga, 
tuomet ištikimi tarptauti
niam socializmui socialis
tai paduoda vieni kitiems 
rankas ir šaukia visus prie 
taikos, šaukia kovoti su tais, 
kurie trokšta kraujo.

Kuomet patriotai šaukia, 
kad reikia ginkluotis, nes 
gali priešas užpulti ir paž
vengti šalį, tuomet socialis
tai šaukia, kad reikia įvesti 

'visuotiną nusiginklavimų.
Patriotai šaukia: kalkime

lizino!” . Kardas teisdarys- 
tės atiduotas į rankas Prū
sijos militarizmo.

Negeriau yra ir Austro- 
Vengrijoj, kur viešpatauja 
nuolatinis teroras ir kur
bepaliovos darbuojasi karės ginklus ir liekime kraujų, o 
teisėjai, kurie per paskuti- socialistai šaukia, kad nai- 
nius mėnesius tūkstančius Linkime ginklus ir paliauki- 
nuteisė į kalėjimus, šimtus .me lieję kraują ir žudę žmo- 
sušaudymui ir pakorimui.' nes.
Vieną socialistą nuteisė su-1 Kurie jų Kristaus pasekė- 
šaudyti už tai, kad pasakė jai? Kurie pildo penktų pri- 
prieš valdžią prakalbą, o ki-įsakymų “Neužmušk?

liuos veik negalima atskirt jau ir maži vaikai žino, kad



jis, 

ir

kė?

ji

buvai ?

ma

ine- moja rankomismiegu

kas atsitiko?venai su savo vyru?
tusies

du
itsisedo ant lovos.

Prie to turime atminti tai, i Mus nebotus daiktu tuomi uz<<Publika
už

kilu.
Henry Jasecki? los

operacija
i'iuių fabriku akcionicriai c «» C c 1- laure nuo kurio galėčiau pradėti kalbėti. Tu ži

ty 1912 metuose?

buvo triDėlko?
dienos a

sės miliono iki milionui rub-kėlė naktinius marškinius.

Bet jis porpyko ir pradėjoi u z
didi-

c’ll? i
K: nuo i i i

Baui mi

11
o \

;imo, vėl sugriž-
m:’n'.

neuz.aganc
minti nerimai užd

mosi

skandinama tie
1jam

Ma (ant,
noi

jį

žiavo automobiliuj akiau:

atėjo?

Kada maža išeiti ir mudu ibėgome i t. *’ v

Kada mudu įėjom i vagoną, tai mūsų
mergaitė

mergaitė 
lovos ar

milicijos.
pribuvo

vyriau- 
kada ji

ora ir 
klaust

i.
K:-

Pcr virtuvės.
Ar jis barškino? 
■Ne.

t riukšmą. 
buvo per
verkus už-

> dar 
s s va 
įlįsti,

Ji nešiojo braslietus labai storus, dide
lius ir iš to galima buvo suprasti, kad jie 
nėra auksiniai, o tik paauksuoti; žiedai bu
vo papuošti neva briliantais, bet tie brilian-

; ui vų 
susi r;

’ai vyras ir ka 
turi silpnybių.

rių?
A:—Tris.
K:—Kiek įeinamų durų?

mano vyras ir vaikai valgė 
virtuvėje.

K:—Ar tas buvo 12 d. 
birželio?

iš kur tuoj aus

Aš tuojaus užsidegiau cigarą. 
Polius vėl pradėjo:

K:—Per kiek laiko tu ėjai 
j jo bažnyčią?

A:—Per 9 metus.
K:—Ar tavo vaikai krikš

tyti toj bažnyčioj?

lauk
dami

‘■mužikai”

bet
mu

kius niekniekius.
Aš nenorom atsakiau:

K:—I< 
rengus?

juose ji pati atrodė į gatvinę moterį. Visa 
jos išvaizda, visos veido raukšlės, visas ju
dėjimas aiškiai liūdyjo, kad ji neturi tų y-

A:—Tada jis norėjo pa
matyt mano žaizdą, kur o- 
peracija buvo daryta.

K:—Ar nieko daugiau?

Aukso maišai visut 
ne visiems! Ten p;

Apie

ne-J judindama, 
nuliūdęs. Kada

dangnlą.
K:—Ką daugiau jis darė?

Todėl visi progresyviški 
šios šalies elementai, pasi
mokinę tuo atsitikimu, turi

300. n :ivo i\
narna

Vienok mano aiškinimai jam labai ne
patiko.

—Mielas drauge, ji negali būti aktorė,

jos turėjo prasidėti nedėlios 
vakare. Publikos kimšte 
prisikimšo pilna svetainė.

rastos šeimynos. Lengvai galima buvo į- 
spėti, kad ji kalba labai balsiai, daug ir mu

minių riaušininkų. Tuomet

To del nestebo tinas 
laikraščių aprašymas,

r? Kia 
u, ar

idžiame.—“L.” Re 
K:—Tolinus?
A:—Tada mano 

ia mergaitė įėjo; 
tidarė duris, jis

—Klausyk, tu nusiramink ir jeigu nori, 
di pradėti apie ją suktis. Man rodosi,kad

no r
,. ; i

žodžius, ji net nepa
vijai nežinojau, kaip 
frazę “labai man ap- 
i ūky ii, ar uždraudimu

A:—Apie pirmą valandą 
po pie t.

K:—Per katras duris 
įėjo?

kalbėti, kaip susiorganizavę 
’riaušininkai (mob) pradėjo

nubausti, bet

AŠ prižadėjau pavartoti visą savo ga
bumą, kad su ta mergina užgeduę kalbą ir 
kuo mot męs atėjom į vagoną? tai as man
dagiausiu t mu užk 

kst:

—Che nii fa!

į g nue
inu s ii 
spėkas.

Ą:—Tolinus jis užklausė 
apie operaciją? Aš jam pa
sakiau apie tai. Tada jis

1 is mane'spavi 
Cur?

Manu namuose.
Kas daugiau ten bu-

arba, nieko negirdi.
1 ■> eva ž i 11 o j a n t k o n d u k t< irius 

šaukti:-
—Talonas, Traukinys stovi 

minu tų. Yra bufetas!

pus. Keli policistai, kurie 
norėjo areštuoti riaušinin
kus, likosi sumušti. Tuomet 
minia riaušininkų pradėjo 
šturmuoti salę. Haverhillio

lės Dr.

Tada 
pake 
ar 

9

A:—Tada jis 
lango užd an gal a,

ėjas, kuomet is-
1 pardavimo ir

—Ką aš galiu žinoti. Pagaliaus, tas 
man visai neapeina ir aš tuomi nežingei- 
dauju.

lai žemdirbystės ministeris 
išleido isakvma, kad visi

ka visuomenė. Šie fanatikų 
darbai net ir mažai mastan-

ligonbuty?
A:—2 savaites

idžiame--“L.” Red.).
•—Taip ir ka daugiau

penkis mėnesius, taigi 1915 
! m. pelno padidėjimas buvo 
nesulyginamai d i i le:; n i s.

K—A r 
čią?

mais marškiniais.
K:—Ar tu sirgai?

žmonės neturi kur galva 
priglausti, nei ką valgyti. 
Maisto stoka jau seniai at- 
jaučiama. Bet vėliau bus 
dar blogiau, nes veik pusė

rašo apie

būrys mil ic i jo 
te kapitono M<

taip?
A:—Kada maža 

atėjo, tai jis išlipo ir sėdė 
jo ant lovos, laikydama: 
mano rankas.

kios meilios akys! Bot išrodo, kad ji kuo 
tai neužsiganėdinus. Ji, be abejonės, turi 
koki nors norma °,urna. Ji vi ai neatkreipia 
atydos, kad mos čia sėdim ir kalbam viso-

nts meti! amžiaus.
—Klausyk, drauge, juk mergina, su- 

s dvidešimties metų amžiaus, gali 
kuo užsiimti; gali šokti, deklamuoti ir

(Toliau* bus)

K:—Kokiu laiku Henry 
J. Jasecki pas tave atsiląib

imas į tunelius, 
irp didelių kai-

Romos fanatikai savo dar
bais ne juokais pradeda pri
minti mums inkvizicijos lai
kus. Suvienytose Valstijo
se, kur teisėmis yra suteik
ta kiekvienam laisvė žodžio.

ris ir vienos į virtuvę.
K:—Katram kambary y- 

ra tavo lova?
A:—Priešakiniam kamba-

Galima laukti,kad ir lietu
viai fanatikai paseks Haver- 
hillio anglų fanatikų pėdo
mis, nes juodosios armijos 
organas “Darbininkas” 
džiaugiasi tuomi Haverhillio J' • 1 • t

gelbėjo: ji nei
Pervažiavome prežiu, San SafaeLTnm- 

kinys nešėsi visu greitumu per "Šį sodą, per 
šį rožių rojų, per šią girią žydinčių apelsi
nų ir citrinų medžių, per aromatų karalys
tę, per visų gėlių tėvynę, nešėsi per šį dai
liausi pakraštį, kuris tęsėsi nuo Marselio 
iki Genua i. Reikia važiuoti birželio mėne
sį, kuomet ant kalnų, pakalnėse ir lygumo
se žydi puikiausios gėlės. Visur matai ro
žes: laukuose, pievose, giriose, ant kalnų ir 
pakalnėse. Jos šliaužia per tvoras, namų 
sienas, vyniojasi aplinkui medžius, papuo
šia jų lapus, suteikia grožę,—baltos, raudo
nos, geltonos, mažos ii- didelės, pilno ir tuš
čio veido.

Jos savo galingu aromatu pripildo visą 
orą ir žmogus kvėpuoji ne oru, bet rožių 
aromatu. O čia dar prisideda nunokusių 
apelsinų aromatas, tartum priduodamas 
tam visam geresni skoni.

Męs važiavome pakraščiu Viduržemi- 
nių jūrių. Saulė kaitina, tartum norėdama 
jūrių vandeni verdančiu paversti. Trauki-

Gui de Maupassant

Seserįs Rondoli
Vertė švenčioniškis.

—Alielas drauge, jeigu tu būtum skai
tęs jos žodžius, tuomet būtum pastebėjęs, 
kad ji tik šešis ištarė, tarpe kurių buvo du, 
kad ITancūziškai nesupranta. Pasiliko tik 
keturi. Ar gi galima ką išreikšti ketuzdais 
žodžiais?

Rodėsi, kad Polius visai nelaiminga^, 
netekęs vilties ir iškrypęs iš vėžių.

Bet staiga italė kreipiasi prie manęs ir 
tuo pačiu neužsiganėdinančiu tonu klau
sia:

člei užmušimo lenkų 
kunigo Jaseckio.

Vieniems aukso maišai, 
kitiems pasninkas.

Neseniai “Laisvėj” buvo 
rašyta, kokius neapsakomus 
aukso laikus suteikė Euro
pos, karė Amerikos kapita
listams. Dabar verta dar 
paminėti, kad tokie aukso 
laikai aplankė ne vien tik 
Amerikos kapitalistus, bet 
ir kitų valstybių. Štai, ne
seniai laikraštis “Rieč” pa
talpino straipsnį žinomo o- 
konomisto Tugan — Bara- 
rovski’o apie kares profi-

“Laisvėje” jau buvo gana 
plačiai rašyta apie ponią 
Dudekienę, nužudžiusią ka
talikų kunigą Jaseckį, kle
boną lenkų šv. Povylo baž
nyčios St. Paul, Minnesota. 
Tasai kunigas suvedžiojo 
Dudekienę ir tuo būdu su
ardė jos gyvenimą.

Dabar męs paduodame iš 
“Twin City Reporter” ver
timą viso,- ką Dudekienė sa
kė teisme. Mūsų skaityto
jai turi progą dar vieną kar
tą persiliudyti, kokie “dori” 
mūsų dvasiški tėveliai.

Klausykite!
Klausimas:—Kaip ilgai tu 

gyvenai Minneapolis mies
te?

Atsakymas: 
tus.

Nedėlioj, 2 d. balandžio į 
šį miestą buvo atvažiavęs 
Dr. Thomas E. Leyden iš 
Somerville, Mass. Dr. Ley
den yra žinomas kaipo 
p ri eškata 1 i k i škas agi ta to- 
rius. Jisai per keliatą va
karti miesto salėj rengėsi

Jei karė neša vargą ir ba
dą vieniems,— sako jis—tai 
antriems ji suteikia didelį 
pelną ir puikiausi gyvenimą. 
Pasibaigus karei, męs gausi
me išgirsti stebėtinus daly
kus. Dabai? ta viską užden- v u

• ' Toliau jis ’ nušviečia dau
gybę faktų, apie kuriuos ra
šė net po aštria karės cen
zūra išeinanti rusų laikraš
čiai. Dar 1914 m. 19 p ra
li tonijos šakų pelnė 60 
daugiau, negu metus atgal.

K:—Kiek metų turi vy
riausias vaikas?

A:—Jam sukako 10 metų 
vasario mėnesy.

K:—Kiek metų jauniau
sias vaikas?

A:—3 savaičių. pie 1’4) į/patų, kam susiorga
nizavusi riaušininkų minia 
apsupo salę. Policija su
prato, kame yra dalykas ir 
atsisakė riaušininkus įleisti 
į salę. Tuomet riaušininkų 
minia pradėjo šaukti: “Męs 
norim Leydeno! Pakart 
Leydeną” ir t. t. Pakilo di
džiausia panika. Valkatos

pasididinimas matosi visose 
prameni jos šakose. Pavyz
džiui, Rusijos gumijos fab
riko Treugolniko pelnas 
1914 m. užaugo nuo 9 milio- 
nu iki 12,8 milionu rubliu.

V ■ ’ C €

A:—Aš sirgau ir buvau 
po operacija dėl appendic
itis.

K:—Ar tu atsimeni die
ną, kada išėjai į ligonbutį?

A:—-Taip, 22 d. gegužės.

negu pirm karės. Demido- 
vo audeklų fabriko pelnas 
padidėjo nuo 0,6 iki 1,2 mi- 
iionu rubliu. Rabušinsko 
bovelnos manufaktūros pel
nas paaugo trigubai. Pro- 
chorovo fabriko pelnas pa
didėjo nuo 1,1 iki 2,2 milio
nu rubliu; Chliudovo fabri-

riaušininką 
lin gatve ir

ligonbi’čio, a•’ tu matei iien- i Kinę ■ vinį s drahiižim< Aš |o ho'b'mvd loti namus it n-i
ry J. Jaseckį tavo nam uo- * a r n n ■ akinu, kad aš f 11 ■ d i - riamu Ir.'di. ■\ iii ir D r. 1 a.'V-
se? 1 ’ ■ L .1 :id ji ; tain m •d: .ry- dono šalim• i!?i. T; ip vii u i 1

A:—Tai]>, mačiau. tų, bet j’ - pasakė, km nesi- vaikiną v o nenžmii o iki;
K:—Apie katrą dieną tu — 1 : nr?’L pr.’ icija pusgyvį .iš-

jį matei? Ko.-' daugiau? ii? ir> iš G ai šininkų rankų. į

ir mano vaikai.
K:—Kodėl jis atėjo?
A:—Todėl, kad aš jį 

kviečiau.
K:—Kur tu daugiau 

matei ?

K:—Kada tu jį daugiau 
matei?

A:—20 d. birželio.
K:—Kur tu buvai" tą die

ną?
A:—Aš gulėjau lovoj.
K:—Kiek tu turi kamba-

Dr. Leydeno ir jo šalininkų.
Šitokias žinia’s, trumpai 

suglaudus, paduoda “Haver
hill Evening Gazette”.

šitokiu Ilaverlmlio fana
tikų pasielgimu pasipiktino

Romos fanatikų 
darbeliai.

kinimą, kad pasninkas esąs 
įvedamas ne dėl stokos mė
sos, bet kad kaimiečiai ne
persivalgytų ! Kadangi už 
javus esą gaunamos nema
žos kainos ir tų pinigų nėra 
kur pragerti, tai jis matąs 
pavojų nuo persivalgymo. 
Ar reikia dar didesnio pasi
tyčiojimo iš jau taip begalo 
suvargusių ir alkanų kai
miečių? ! Juk visi žino, kad 
Rusijos kaimiečiams jau 
nuo amžių pilvas pritrauk
tas prie nugaros, bet tas 
begėdis kalba apie persival-

i iį.■rl^lį»rnl>nwi#wįįii ** w

įsigalėję Romos fanatikai 
tai viemtr, tai kitur bando 
tas teises sulaužyti ir kumš
čios spėka priversti kitaip 
manančius ir kitaip tikin
čius užčiaupti burnas ir nu
silenkti prieš Romos galybę. 
Dar nespėjom užmiršti Hoo- 
sick Falls’o lietuvišku fana
tikų darbelių, kaip štai iš
girstam, jogei Haverhill, 
Mass., fanatikų minia pasi- 

i. štai k a 
“Haverhill

Tai buvo visai jaunute, daili, maloni mo
teris, matomai, pietų auklėtinė. Dailios, 
žvalgios akys, juodi, garbiniuoti plaukai, 
tartum tyčia suraityti ir tokie tankus ir il
gi, kad žiūrint į juos, išrodo, jog ta moteris 
laiko ant savo galvos didžiausią sunkeny
bę. Apsirėdžius labai puikiais drabužiais, 

mą, tartum as bučiau ka nors blogo bei |- 
seidžiaučio prataręs ir \ ėl prabilo:

—Ir kodėl tu taip manai? Aš kai]) tik 
atbulai manau; man rodosi, kad ji labai de
ja mergaitė.

Aš jam atsakiau: :
—.Mielas draugo, lik tu atydžiai pa

žvelgi: į jos braslietus, žiedus, i jos tuale- 

ko kraujo, nes elgėsi koprasčiausiai: pasi- 
tiesus ant kelių nosinę, lupa nuo apelsino 
žievę, deda į nosinę, o sėklas spjaudo per 
iariga. Panašiai gali elgtis ne aristokratė, 
bet paprasta kaimietė, kuri nesupranta jo
kio mandagumo.

Dabar ji išrodė dar liūdnesnė, negu pir
miau ir pašėlusiai smarkiai rijo apelsino 
šmotus.

Polius kad primanytų, tai akimis ją 
prarytų. Jis stengėsi viską daryti, kad at
kreipus jos atydą. Jis vėl pradėjo su ma
nim kalbėti, kraipėsi, šaipėsi, minėjo augš- 

nų, perbėga per lygius laukus ir vėl kal
nuose pa dslepia. Reginys labai puikus.

Bet Bolius nieko nemato, į nieką nežiū
ri ir nieko nejaučia. Sankeleivė visus jo 
jam mus prarijo.

Kada ant stoties traukinys apsistojo, 
norėdama.'’ u manim pakalbėti, papra- 

išeiti iš traukinio, paėmė mane po ranka 
ta i ė:

—Tu žinai, ji stačiai užžavėjanti; tik 
tu pažvelgk į jos akis; o plaukai, mano mie
las, aš savo amžv nemačiau moters tokiais

jau ir nemoku prie moterų prisitaikyti. Se
ku paskui jas, sukinejuos aplinkui jas, visai 
prie jų prisiartinu, bet niekad nesurandu 
sakinio, kad pradėjus kalbėti. Vieną sykį 
Landžiau užkalbinti. Ir tai tą dariau per 
tai, nes ji laukė, kad ką nors kalbėčiau ir 

amas ką sakyti, užklausiau ją:

ii nusijuokė, o aš turėjau nuo

tusiau sa n keleivę, ar ji
1 mos čia rūkom?
įpi
ta1

įkė ji.
pašėlusiai apėmė 

e, bet visgi save 
Lai nei žodžio ne- 
iūti perkalbėtoji!, 
savo užduotis pil-

matai nekenkia ta-
< čia rūkom?
u tonu atkirto:

Aš vėl užklausiau:
—Tam/ia, jeigu tabako dūmai kenkia

'Tuomet ji ištarė: “Mica” ir tą žodį tarė 
tartum norėdama pasakyti: “Ar paliksite 
jūs mane ramybėj?”

įtarimas galima buvo su

Jis j mane pažiūrėjo su tokiu nusiste
bėjimu, su kokiu žmonės žiūri, kuomet no
ri įspėti, apie ką kalbama nesuprantama

—Aš prašiau, kad ji pavelytų rūkyti.
—O ką ji tau atsakė?



Verte J. Stropus.

(Pabaiga).
kinas kuo ne mirė iš džiaugsmo, nuo tokios 
atsitikimo atydos. Ir męs taipgi sykiu su 
juomi kuo nemirėme iš .džiaugsmo. Męs 
kvatojome lyg vaikai, arba lyg dievai sėdė
dami ant to pylmio sale Susquehannos. Aš 
tiek juokiausi, jog vieną momentą man 
rodėsi, kad mano galva pliš nuo kvatojimo; 
ir aš gėriau ir gėriau vandenį tol, kol ne- 
pripildžiau save vandeniu iki dantų. Tarpe 
mūsų iškilo net rimtas svarstymas klausi
mo, ar pasiseks mums su tokiu vandenio 
liodu laimingai užsėsti ant traukinio, 
kuo nepribaigė bankierių galutinai, 
prisiėjo pertraukti vandenio nešimą
gerų penkių minu tų, kurių bėgyje jisai vo
liojosi iš juoko ant žemes.

Šešėliai ant upės vis ilgėjo, užstojo 
minkštas vėsus vakaras, o męs vis gėrėme 
vandenį, kurį mums vis nešė ir nešė mūsų 
nenuilstantis girdyto  jas. Sumuštoji mote
ris seniai jau buvo užmiršta. Tai buvo per
skaitytas ir užskleistas puslapis, aš buvau 
užsiėmęs nauju, o kuomet pasigirs trauki
nio švilpimas, jis perskleis ir uždengs ir tą

Tas
Jam 
ant

ventojai vėl juntas! ramus, čia, užpakaly 
fronto, buvo atlikta d.aug tylaus darbo. 
Jeigu tokią apielinkę būtum matęs po ke
lių dienų ar kelių savaičių vokiečiams at
ėjus, pajaustum tuomet abejojamą nekan
trumą dėl viso, pajaustum, kad atstatymas 
gyvenimo tvarkos nelengvas dalykas. Bet 
dabar, praėjus pusei metų, nudžiugsi, ma
tydamas atsimainiusią tikrumą. Nuosta
biai atsitikta vėjiniams malūnams. Kiek 
tik matyti apielinkė, stovi malūnai tyloms;! 
didžiuma jų žuvo mūšių aukomis; toks ma-, 
lūnas visuomet stovi augštumoje ir siūlo 
gerą punktą apielinkei tirti ir juo būdavo 
naudojamasi ir priešininkas, numanydamas 
tat, visuomet pirmą ugnį paleidžia į ma
lūną. Sukas jo sparnai, tai bematant įta
riama tai esant priešininko signalus. Ir 
tiesiog stebuklas, kad tokiomis apystovo- 
mis daugelis malūnų išliko. Na, dabar jų 
kančios metas praėjęs ir, pučiant skaid
riam vėjui, burbia jų girnos nesustodamos.

MOTERIMS NAUJIENOS

TIKISI SUSILAUKTI GE- me laimę, kad moterįs, tu- ’ Liūdna žinelė, bet kaltin- MOTERIS BUS VALSČIŲ
RŲ LAIKŲ. rėdamos be rankų arba ko- ti merginas, kad jos veda 

Kapitalistės moterįs pra- jų savo vyrus, galės ant jų'nedorą gyvenimą, irgi per- 
. 'daug negalima. Gyvenimonašauja, kad pasibaigus ka- būti “poniomis”? . 

įei, Europos moterįs susi- r"’ ’ " " '
lauks labai gerų laikų, nes, 
girdi, laike karės jos pakilo 
gana augštai. Kuomet vy-

į i*
Į4a

—ir pradės naują; taip ir eina gyvenimo 
knyga, puslapis po puslapio, ir taip be pa
baigos—kolei žmogus jaunas...

Paskui męs sulošėme artiją, kurią ban
kierius ncpraloše. Mūsų troškimo auka šį 
karta liko liesas katariškos išvaizdos val
kata, kuris už visus mažiaus juokėsi. Męs 
apskelbėme, jog nenorime daugiaus.vande
nio—kas buvo šventa teisybė. Į mane nebu
vo galima nei lašo vandens įvaryti nei Or- 
muzdo ar Arimano paliepimu, nei vandenį 
varančia pūmpa. Ant bankieriaus veido

sakė išgersiąs biskį vandenėlio. Paskui jam 
prireikė dar, ir dar ir dar sykį dar. Val
kata—melancholikas laipiojo žemyn ir aug
štyn ir nešė vandenį, o bankierius vis pra-

visus sykiu. Vakaras persimainė Į naktį, 
bangus pasipuošė žvaigždėmis, o jis vis 
dar gėrė. Aš užtikrintas—nesušvilpk 
mums prekinis traukinys, iis ir iki šiol 
dar ten būtų ir graduotųsi vandeniu ir at
silyginimu, o melancholikas—valkata lai
piotų augštyn ir žemyn.

Užbaigtas. Męs pašokome iš vietų ir susto
jom palei -relių eilėn, štai ir traukinys 
šnypšdamas ir švilpdamas slenka augštyn 
ant kalvos, apšviesdamas mus priešakiniais 
žiburiais. Garvežys praslinko ir męs p ra 

ndamicdėjome bėgti šalę relių, vieni 
si prie šoninių laiptuku, kiti-

duris. Aš išsirinkau mot 
vagoną—pi a t f o r m ą, u ' 1 i n t! 
Deli ir atsiguliau augšiitmi

nes mirguliavo žvai 
kuopos, kraipėsi ir

Diena praėjo

O aš buvau dar j

RAŠTININKĖMIS.
Viatkos gubernijoj (Rusi

joj) iš priežasties karės, 
daugelis valsčių raštinių se
niai uždaryta, nes nesiran
da’ raštininkų. Dabar buvo 
žemiečių viršininkų susiva
žiavimas, kuriame pakelta

laikų, galės užimti žymes
nes valdiškas vietas, galės 
geriau pagarsėti, bet darbi

ni eteris,

CHICAGO, ILL
2 d. balandžio buvo 

Lietuviu
pre- 

M o to r uc,......... .  ......................... . t . . . t , valstietes • lekcija ______ _
Gyventojams dabar duonos užten-(dūrinę tvarką ir net daugu-1 po karei susilauks dar didės-! Progresy visko Susivienyji-

Gyventojai vėl gali duoti jiems malti savo tai moterįs palaiko visą vi- .ninkės 
♦ si i • i’i I / I 1 1 m 1* i rn įdrn i t \ n » i « r 1 . .javus, t 
ka, ir senesniais laikais šioji Lietuvos apie-1,na J'I sykiu su vyrais ran- 
linkė nejausdavo jokio trūkumo. Visa, kas1(!asi ant k'arės lauko. 
matyti dabar iš gyvenimo ir gyventojų už
siėmimo, leidžia tvirtai tikėli, kad ir čia' 
I arės žaizdos užgis pamažu ir kad taip!

nio vargo, negu dabar, ka-jirio 9 kuopos. Skaitė medi- 
rės metu.

valdžia turėsianti susi laukti

priklausysią. Moterims rei

tekilti, kurie krito ir dai
nosyje, tik ką antrą kartą užėmus mūsii ka- 
numeriai šitą miestą. Jau balandžio mene-Į 
syje, mums praeinant paėmus Šiaulius, sun-

iro. Liepos mūšiai pabaigė juos ardyti. 
Kaip aš šitą vietą mačiau pirma kartą, vie
ną tylią rugsėjo naktį, čia nieko daugiau 
nebebuvo, kaip tik griuvėsiai, 
vokiečių sargybos, nebuvo r

cią aplink gulėjo kaip krūvos laužo ir pcle- 
i: i; griuvėsiai teberūko dar, užsikabini be-

juoduoja urvai, šovinių išdra?ikyti. Nie- 
L i i t *1 11 ot i nio <1 ii km 1iz • i 11 \ o vi o nnV _

į. baisios karės tikrumus. Suprantama, no 
lakas iškarto atitaisoma, kas žuvo mu
luose dėl Šiaulių. Išgriautas ketvirtdalis

ha apie pasiutusį veikimą naujosios artileri
jos. Bet dabar čia jau visiškai išvalyta. Vėl 
gali patogiai vaikščioti švariomis gatvėmis 
ir daug kur naujai įtaisytais šalygatviais. 
Daugelis namų, buvusių tik apgadintų, jau 
atitaisyta ir visiškai pritaikinta gyventi; 
kitur rūsiai dalimi naudojama tam tikslui. 
Didelis butu skaičius net kokius tai nepa- 
prastus stiklus įsidėjęs į langus. Mergai-

Įčių gimnazija pritaikinta kai iumenės ligo-
gonu

SLonimari net, 
išlikus, ir tiki

Ant nui
mi gi utini u 

■ t: aukinio

mamau.

Ant Šiaulių griuvėsių.

Tauragė, pirmasai nuostolis itisiį vals
tybės, vis dar tuščia ir žiauri. Jos griuvė
siai primena smarkius įniršusius mūšius. 
Užtat kaimynijos miesteliai tuo dar labiau 
nauju gyvenimu plaka. Apie Skaudvilę ir 
Kelmę nežymu taip kurinių imtinių, bet čia 
aiškus nubudimas vėl atsisėdėjusių gyven
tojų. Palyginimui su praeita vasara, dabar 
vieškeliu Šiaulių link Mintaujos ir toliau į 
Rygą vos bematomi karininkai. Kraiume- 
r.ęs dalys kaip tik toliau pasislinkusius ir

ležinkeliais. Gana dažnai matomi rusu be
laisviai, kurie čia užimti kelių taisymu, ak
menų skaldymu, sniego valymu, tvėrimu 
tvorų sniego pusnims atsiginti ir malkų 
skaldymu. Tikras smagumas matyti rusų 
kareivius prie darbo. Jie visame kame da
ro gerą įspūdį: gražios sveikatos, stiprus, 
raudoni, gerai apsivilkę ir budriai kariškai 
išauklėti. Kažkas rusų būdo platumo ma-

dirba nenuilsdami. Su savo likimu jie vi
sai apsipratę; dėl jų karė gali dar ir ilgiau 
tęstis.

venimo susižinojimams. Šalymais geru ro- 
Ch] matai paprastas malkavėžes, šiaudų ir 
tteno prikrautas; vedama gyvuliai mūgėn 
i.ąrtįniesmus miestus; eina belinksėdami 
jĮjįpjims ūkininkai su žmonomis. Iš žemų- 
fluMdą su apaugusiais samanomis stogais

greit vi 
durys.

matyt, tai ruiminga 
nos men. ji buvo tuščia

kokio gyventojai nei sapnuote nebuvo 
r stovi ten iš vieno, vis be
rilio?; vežimų su prekėmis,s’mainydamo:

ne vien

[cinos studentas Karalius te- 
et gali moteris 'moj “Lytiškas klausimas”, 
geresnių la 
s išgriautas

na aiškiai ir!
Aiškino apie) 
is. Bo pre-

kuriuos

vare h

Čių raštininkais moteris. 
Gubernatorius su tuo su
manymu sutiko. Reiškia, 
dabar moterįs galės būti 
valsčių i ia š t i n i n k ė m i s.

MERGINA PROKURO
RAS.

įeikėsią padidinti gimdymo 
skaitliu.

Iš tos priežasties ponia 
Brown, žinoma Vokietijos 
buržuazinės klesos veikėja,

Aš.. sakinėjo.
Žmoni’

AMERIKOJ 9 MILIONAI 'svetainė

labai smarkiai užsipuola ant'nai s.enmc 
tų moterų, kurios nori apru- senberni;!, 
bežinoti gimidymo skaitlių.
Tai esą prasižengigias prieš 
dorą ir gamtą. Ji sako, kad 
moterįs neprivalo stengtis 
aprubežiuoti gimdymo skai
tlių, bet atbulai, privalo reikalavimus, tai pastarieji; 
stengtis jį padauginti, o atsisako nuo apsivedimo, j tan įnešta sumanymas, kad 

is moterims darbo 
Apart to, į valandas, kurios dirba kon

1RGIŲ. laisi užganėdinti.
Hamilton iš-1

hivienytose

igiu ir apie

jaus parodo 
mergystes ir

isstato

tuo
se n-

u Valstijų € »/ <■ 
apsivesiant 
n didelius

d. balandžio bus L. M. 
9 kuopas pašilinksmini- 
<>k:irūln su programų.

REAKCIONIŠKAS SU
MANYMAS.

Albany, N. Y. — New

valdžia joms ateisianti į pa-' per tai merginos pasilieka i pailginu
senmergėmis

K ?

Na, ar ne puikus pasaky- Suvienytų vai? 
mas? Jūs, moterįs-darbi-, no-s reikalauja, 
ninkės, nesistengkite apru- siantieji vyrai 1 
bežinoti gimdymo skaitlių, Jeigu tik vyrės 
bet dar rūpinkitės kodau-! rus” 
ginusiai pagimdyti, 
met turėsite daug sūnų, tai' 
valdžia ateis į pagelbą, ji išrišama klausimas. Mcr- j-iins pavelijama dirbti po 10 
vėl surengs žmonių skerdy-; ginos, ncišstatykite 
nes, nuvarys jūsų sūnus ir

u
“prasikaltęs”, 1 

Kuo-.tuojaus nuo tokių ir bėgą.
Labai lengvai ir paprastai

nešya- * konservų, neprivalo ilgiau 
tai jos dirbti, kaip 54 valandas į 

savaitę. Išėmimas būna tik 
sezono metu, kuomet mote

iuosite, jeigu mažai gimdy-

•eitai negales surengti 
tujų skerdynių ir negėiės

i r u nu.

nąms sunkiu isly 
šalinkite nuo tą,

m e karčia m ii 
neišvintų, tuomet nepa 
liksite ii' .enmergčmis. 1 
kaiu ausi v (alus gyvensi

ra D. teises, o kitur jos jau, 
ima gana augštas visuo- 
miškus vietas, reikalau-

< ias didelės atsakomybės. 
Panelė Lima Bebben dar 
; trį< metai, ka;p pabaigė

skirta Californijos valstijos 
prokuroru.

Panelė Anneta Adams už
ima pavieto prokuroro vie
tą šiaurinėj daly Californi
jos.

Galima tikėtis, kad grei
tu laiku atsiras ir daugiau 
panašių moterų, kurios už-

bejonės, pildys savo užduo
tis neblogiau už vyrus.

AREŠTUOTA Už PAVO
GIMĄ SAVO KŪDI

KIO.
New Yorke areštuota ir 

sėdi kalėjime ponia Melon! 
už pavogimą savo kūdikio. 
Dalykas buvo taip: metai 

4 menesių tam atgal su jos pačios su-
ąi ir nesi- Dabar norima išleisti įsta- 
kurie nuo.tymą, kad bėgy ____ ’..................   t_______
aiko pare-i—mi() ją d. birželio iki 15 (ištikimu tūla Dekster paėmė

1-nJ inc  1!..........................4 -It. .1U-.....................L’ • T_______ K!  i..

vvenimas—ta klausima vi-
kas sai palikite šaly.
i iš Kad Su\ic'nyū'se Val.Gi

anai senmei
m j ineapsiru-

bežinotu nuo gimdymo.

džia nori

v dikių gimdymą, tai visų 
n pirmiausiai privalo aprū

moteris.

iumna atmanKc pas ugk- 
• t(T pažiūrėti savo buvusios 
Tikies ir ją pavogė. Dok
ter up-kūndė valdžiai ir 

Melon! tapo suareštuota.

ystes ir prie seime r-. versti dirbti po 12 vai. į die 
s priveda ne merginų ; 11;1.
yti dideli reikalavimai, | • Prieš tokį reakcionišk: 
Aa.mominūs gyvenimo sumanymą turėti! organi 
vvbes. Protinga mergi- žuoli darbininkai užnrotes

ei sukinėsi m ą, jo į taxa zt\ m i \ isose ū r io sri • j p j jjį ; ; p ; p j kūdikiu atei ti.! visut L i p i i
. ....... ......... 1 J ‘ 1 • - ’ < • j A pagalvos, ar 1 

niote_ ūkis laiminga,
tyse, suprantama, visa tat eina kariškuoju'į .j valdžia pasirūpi 
atsargumu ir kiek leidžia jo reikalai. Taip!(fLl0(j pašelpą toms 
pradeda, rodos, jau numirę Šiauliai vėl pa-(]|inS) kurios gimdys 
mažu gyventi.—Iš visų pusių juntama vy-:]^s kūdikius. ° J ‘ 
riausybės įstaigų rūpesniai. Liepos mėnesy I į irmiaus.iai aprūpiu? 
Šiauliai beveik visai buvo ištuštėję. Prie',.., suteiks ior

—Iš visų pusių juntama vy-:iSs kūdikius. Jeigu valdžiaj Kovaitę.
mote-i ------------- -

s pa-. PALEISTUVYSTE TARPE 
PABeGeLIŲ.j šalpą, iš kurios galėtų pa

čios pragyventi ir kūdikiusbailiai slankiojo palei namus, 
apie 5,000. Tai vis tik rnaž 
dalis, kurių prieš kare Šiauliai turėję apie' nereikės varyti pana- 
10,000., Ir tai jau vis Uk didelis puses metų j šią’agitaci ja, kad motelis 
žingsnis, luomet grįždavo atgal tik ne- j neprivalo apsirubežiuoti nuo

; i • Ru-

ta milini dūmai; jie rodo, kad gy-į savąją vagą.

turteliai, kurie nuo mušiu buvo išbėgioję gimdymų. * 
apielinkėsna. Jie jieškojo, pardavinėdami p . am,.,,, v.,, 
vaisius ir bulves pelnyti nors kelintą pfe- Z-alo diJbtučcį 
ragių ir būdavo dėkingi musu kareiviams, 
jei jie ką nors suteikdamo jiems gyventi. 
Dabar iš atskiru grįžtančiu žmonių susi
dariusi tikra sugrįžimo srovė. Daugiausia 
grįžtama senųjų gyventojų iš Vilniaus. Vėl 
kaikurios krautuvės atdaros; gali kavos, 
arbatos dailiame kambaryje atsigerti, gali 
pyragaičių užkąsti. Kai aš atvažiavau bu
vo mugė. Valstiečių iš apielinkių buvo su
važiavęs didelis skaičius su savaisiais pro
duktais. Buvo juodos duonos ir baltos, bul
vių, kiaušinių, sviesto, sūrių, įvairių dar
žovių, mėsos paukštienos ir visa tat, kaip ir 
pąs mus, ką tik gali rasti savaitinėse mu
gėse. Kaina nedidelė, gal kiek didesnė,kaip 
paprastai rudenį—galima nupirkti jauną 
žąsį už 2—3 markes.

Kaip tik prekybos gyvenimas naujai 
sužydo, tai ir mokyklos tap-pat atsistojo

dirbti ii
ginas, prižadėdami joms ge

jas Į paleistuvysčių namus, 
bet ir. pačios merginos, pri-

> š ‘■>0S 
!fLn ir-...

=tė Emma 
ta teisman.

nes jeigu darbininkai epi 
estuos, tuomet, be a-. mo

ike prakalbą apie apsišau
simą nuo užsiveisimo ir

kaitliaus. Ji savo kai-
sumanymas

NORI IKŪRTI MOTERŲ * v

Rusijoj iki šiol nebuvo 
moterį! universiteto, bet tik 
skaitė d augštesnieji moterų
kursai. Dabar gi Petrogra
de sumanyta įkurti moterų 
universitetą ir tam tikslui 
išrinkta komisija išdirbimui;

J IEŠKO VYRŲ K AREI
VIŲ ŽMONOM.

a. r m i jos

. v. v .. . ..... v., vvv.

vargiai panašios agitacijos 
turės kokias nors pasekmes.

Beje, kapitalistės tižiau-'savo kūną. Tiesa, iki šiol šių 
giasi, kad po karės moterįs 'buvo minėta abelnai apie pa-;Evans pasakė: 
susilauks geresnių laikų, j bčgėles merginas. Bet pasi- čiai Britanijos na?
Kokia karti ironija, koks I rodo, kad ir lietuvaitės mer-! vyrai tapo užmuš 
tai bjaurus pasityčiojimas! ginos neatsilieka. Šiomis ' lės lauko, atvyks ; 
iš nelaimingų moterų. Po I dienomis vienas draugas ra- tas Valstijas ir 
karei pasiliks milionai naš-lša privatiškame laiške labai jieškoti sau naujų vyrų”, 
lių su mažais kūdikiais ir tie 'liūdną žinelę. Apart kit-ko 
milionai turės dirbti, kad jis sako: 
pačiom prasimaitinus ir kū
dikius užlaikius. Ar tai ta
me bus jų geri laikai? Ne
gana to, po karei atsiras 
milionai moterų, kurių vy
rai bus be kojų ir rankų ir 
joms reikės juos užlaikyti.
O gal kapitalistės mato ta- tuomi atsižymi suvalkietes”.

“ Vakar gavau nuo brolio 
laišką, kuriame rašo, kad 
merginos, pribuvę į Vorone
žą, buvo labai suvargę ir 
graudžiai verkė. Dabar už
miršo vargą ir pradėjo ves
ti nedorą gyvenimą. Ypač

■ " į- • ■

tymą, draudžiantį apsisau-

Kada Goldman šaukė teis
man, tai į teismo svetainę į- 

ndvokatus, liūdi- 
spaudos atstovus, 
ii visai neįleido, 

pilni koridoriai

rinkus ii

u
kimšti policija ir de-

girną, kad publikos vietą už'

Goldman smarkiai protesta
vo, bet, suprantama, protes-.

tas ant 20 d. balandžio.

ų, nuuų PKAVGYSTĖ SESERIŠKOS PAŠEL- 
ant ka-1 ros Lietuvos dukterų 
hivienv-1 Amerikoje.*y Į I’er mėnesinį susirinkimą, kovo 8 d. 
Kanadą JP16 m. tapo atidarytas čarteris.

I Kiekviena sveika ir dorai gyvenimą 
, .v. .. ,, , vedanti moteris, bus priimta į ŠiąSalaVClSių armijos pul- draugystę nuo 18 iki 40 metų am* 

kininkas” sako, kad ju ar- vien:i dolerį įstojimo, čar-
mija padėsianti visas jiegas to'VT. .lt
Suradimui atvykusiom nas-iko prabėgimui, įstojimo mokestis bus 
lėm vyru ir surasią ne ko- J}agal anižll}- Susinnkimai atsibana J / v ‘ | kas pirmą seredą kiekvieno mėnesiokius padaužas, bet dorus vy- Lietuvių Parapijos Mokslainėje, Ma- 

hanoy City, Pa. Todėl gi yra kvie
čiamos lietuvės moterys prisiraiytirus.

a j v • • cjiiiiiua lietuvei! m u wry g prisiruyuAr tik senberniai nepra- kuoskaitlintfauina, nes šita Dr-j» y 
dės rašytis prie salaveišių m dideliai naudinga, kaip josiu na- 
armijos?... *

../..■ , 1 ... r . ■?; ■ . • *
: . B k /

; -^ 2’g V

riams, taip ir jų šeimynoms. 
(28^80)

■tfu
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b ATSIŠAUKIMAS Į V AK A- Kazimierą Kapuciną išpa- 
. RŲ VALSTIJŲ DRAUGI 

JAS IR KUOPAS.
Malonus draugai!

Kiekvienas žinome,
- Lietuvoj, mūsų i

kraujas teka upeliais ir dar Guoju atvesti ant doro kelio, 
nesimato pabaigos. Lietuvos • bet nieko negalėjęs padary- 
gyventojai šaukiasi mūsų t i. Tuomet nusprendęs nu- 
pagelbos, kad męs juos ap-Į žudyti.
gintume nuo bado ir šalčio.
Iš tos priežasties L. Š. Fon- nymą, išsivedęs pačią į New 
das pasikvietė iš Lietuvos Philadelphia
A. Bulotą ir Žemaitę, kad kad norįs karvę nusipirkti, 

nukentėju- Kada nuėję į girią, tai tuo- 
jaus išsitraukęs revolverį ir 

matome, liepęs žegnotis. Kaip tik 
pareng-lpati persižegnojus, tai ir 
svečiam paleidęs šūvį. -
ir neuž- sunkiai sužeista.

inties ir pasiskundęs, kad 
jo pati bedievė. Kapucinas 
jam liepęs geruoju ar blo- 

kad ■ guoju padaryti ją ištikima 
tėvynėj, i katalike. Išsyk bandęs gc- 

' ruoju atvesti ant doro kelio,

Kad išpildžius savo suma-

sakydamas,

parinkus aukų 
siems nuo karės.

Ir dabar, kaip 
rytinėse valstijose 
tas gerbiamiem 
maršrutas baigiasi Jis ją pa- 

tsilankys j Chicagą. likęs girioj ir paskui tris 
vakarinių valstijų dienas vaikščiojęs ir kasdienDabar 

draugijoms, kaip tai: Ceda 
Rapids, la., Des.Moines, Ta
Sioux City, la., ir Omaha, j dar rados ją gyvą.
Neb., yra proga susitarti ir 
užkviesti gerbiamus sve-Į maldas ir nik 
čius, kuomet jie lankysis’ Kada jau

. Chicagoje ir apielinkėse.Juk' dirbęs, tai p: 
kiekviename minėtame inie-’veikslą, nuneš

Ketvirtoj dienoj nuėjęs ir 
Tuomet 

tskaitęs prie mirštančios 
iii ją pribaigęs.

fete randasi apie po 500 lietu- pasakęs, kad ji pabėgo su 
vių, ir aš neabejoju, kad tie kitu vyru ir išsinešė $275. 
lietuviai neatsisakys sušelp-' Praslinkus aštuoniom savai- 
ti savo badaujančius brolius, (ėm, policija ją surado gi- 
Tik reikėtų susitarti ir iš-bioj, prasidėjo tardymai ir 
ryk padaryti maršrutą, kad 
paskui neišeitų taip, kaip j 
kad buvo su kun. Mockum: 
pirmiausiai pribuvo į Dės

■ Moines, paskui važiavo į 
Chicago, o iš1 ten vėl į Oma
ha, Neb. Tai buvo mūsų ne
apsižiūrėjimas, Man rodos, 
kad dabar būtų parankiau
siai surengti maršmtą- se
kančiai: kada jie pribus į 
Chicago, Ill., tai užkviesti į; 
Cedar Rapids, Des Moines, i 
Sioux City ir į Omaha, Neb. ! < 
Toliaus aš manau, kad nie-|( 
kas nekvies, nes jau arti ne- i kompanija pakeisianti'alffx 
s’randa miestų, apgyventų Bet streikieriai nesiduoda 
lietuviais. Iš Omaha, Neb., Į 
parankiausiai būtų važiuoti i 
į Kansas City, Mo., arba į 
St. Louis, Mo., o iš ten būtų 
paranku po III. valstiją va
žinėti. Geistina būt i žino
ti, kaip kiti draugai apie tai 
mano.
Jeigu minėtų miestų drau

gijos turėtų sutartį ir bend
rai veiktų, tuomet m 
tume net po kelias

Losius tapo suareštuotas.
Kalėjime Losius irgi visą 

laika karštai meldėsi. Ku
nigas Dumčius jį prirengė

A. Kamarauskis.

dirbtuvę ir pajutus,kad dar
bininkai bruzda, pradėjo 
gautus įsakymus siųsti į 
Argo, o šioj dirbtuvėj atlei
dinėti dalį darbininkų, ypa
tingai atleido nužiūrėtus ne
ištikimybėj. Bet reikia ti
kėtis, kad ir likusieji darbi
ninkai pareikalaus žmoniš
kesnių darbo sąlygų.

Pastaruoju laiku šioj a- 
pielinkėj darbininkai smar
kiai pradėjo bruzdėti.

Darbininkas.

NASHUA, N. H.
Darbininkų streikas jau už-

Po 6 mėnesiu streikavimo, 
4 d. balandžio streikas jau

darbininkai pralaimėjo, nes 
kompanija neišpildė reika
lavimų. Darbininkai reika
lavo ant 15 nuošimčių pakė
limo algų, o kampanija pa
kelė nuo 5 iki 10 nuošimčių.

nija sutiko priimti tik tuos, 
kurie dabar randasi Na- 
i hua mieste ir streikuoja, 
bet kurie išvažinėję arba ki
tur dirba, tuos priims tuo
met, kuomet Ims liuesų vie-

Nei vienas streiklaužiu 
nuo darbo nebus prašalin
tas.

Streikieriai gavo savo se
nas vietas tik tie, kuria z v

o kurių streiklaužiai užėmė, 
tiems prisiėjo stoti prie 
naujo darbo.

Tokias išlygas kompanija 
išstatė ir darbininkai jas 
priėmė. Mat, kitokio išėji
mo jau nei nebuvo, nes vie
na, darbininkai labai suvar-EDGEWATER, N. J.

Iš darbininkų judėjimo.
Cukernės darbininkų 

streikas vis dar tebesitęsia. 
Kompanijos nusamdyti a- 
gentėliai gaudo po viena , . (( , „i n • i i’Tu streiko vadovu ’. Kada sireikierius ir kalbina, kad; v . , . . ,1 darbininkai sustreikavo,tuo

met dirbtuvės tapo užda
rytos ir buvo geriausia 
proga darbininkus suorga
nizuoti į uniją. Bot čia tūli 
streiko vadovai, p. Zapenas 
ir kiti, sumanė suorganizuo
ti kokią tai “Polsko-litevs- 
1 ą” nepr'gulminga uniją ir 
nut

irai laikosi lietuviai ir rusai.
Tik vargas su airiais, nes

ui ja

iai
is bus 1
ir streildaužiauja*

* «:
. kovo smalos dirl

nors

ęs gau-
prakel- 

bas į metus parengti ir už- 
kviestume gorūs kalbėtojus.
Dabar gi męs snaudžkime ir 
mūsų apielinkių neaplanko 
geresni kalbėtojai. Pavyz
džiui, Bagočius, Prmeika,'

. M ichcl son as i r k i t i a tv a ž i u o •
ja su maršrutais iki Chica-: p/ąįįtį 50
gos ir iš Chicagos grįžta at-1 1
gal. Jeigu męs turėtumei 
bendrus ryšius ir veiktum 
išvien, tuomet męs galėtum

*1 * X* * X pas save -j,.anis neprisiėjo išeiti i strei- 
pasikviesti ir tas atneštų k;l. Si(1j (1iri;tuvčj 
didelę naudų. pfe 800 darbininku.

Minėtą sumanymą paduo-j *
* *

d. balandžio aiiej

;kukavimus: sutra
• be diena nuo 11

•; an čius

dirbtuvės buvo prikimštos 
streiklaužiu, c

mą) riiniti f i ancuzų,

laimėsime, to i lenką

• streikicriii v

l i o-tu v i;•■i

tik pusę dienos,. bet gauti;//; ‘.'i' 
uilna užmokesti: už viršlaiki, i/.'lP. 1 v s. v. , s dirbtuve . . _____) nuošimčiu dau- . . • z.kai ir irgiau.

1 d. balandžio kompanija 
'darbininku reikalavimus iš-

da naujai susitvėrus “kuni
go Dembskio” draugija.

Kun. Dembskio draugijos 
sekretorius

C. Shilling.
Box 92 E. D. M. Sta.,

Des Moines, Iowa.
Iš POTTSVILLeS 

kalėjimo.
Lietuvis pasmerktas mirtin

uis

stre’Ką, reiKalaudami su- 
utrumpinimo darbo valan

mą užmokesti.

darbininku reikalavima iš

apie 400 darbininkų.*
* *

5 d. balandžio ir kitos a- 
liejaus dirbtuvės darbinin-

Lietuvis Mikolas Losius
(angliškai Mike Louissa)

- * tapo nuteistas mirtin už nu
žudymą savo žmonos ir 10 d. 
balandžio teismo nuospren-.kai išėjo į streiką. Reikala
ms išpildytas. j viniai tie patys, t. y., su-

Kada kalinius ■ išleisdavo trumpinti darbo valandas
Į kiemą pasivaikščioti, tai,nuo 12 iki 8 ir mokėti pir
as susieidavau su Losiu m ir Imą mokestį. Šioj dirbtuvėj 
jis man papasakojo tokią is
toriją: pirma jo pati mirė, j

Šioj dirbtuvėj 
'dirba apie 200 darbininkų, 
i Visose dirbtuvėse dirba at- 

tai jis, turėdamas 64 m. am- eiviai, kaip tai: lenkai, ru- 
žiaus, apsivedė su 28 metų sai, lietuviai ir kiti.
•mergina. Bet po apsivedi-i Buvo manyta, kad ir ku
inui pasirodė, kad jo žmona kuruzų darbininkai išstatys 

, x nepildo katalikiško tikėjimo.' savo reikalavimus, bet kofn- 
ą Tuomet jis nuėjęs pas tūlą panija turi Argo, Ilk, kitą

baus, bet įdomu žinoti, kur dr. Kaškevičius visuomet 
dės p. Šimkus savo “tautiz- 
mą”? Nejaugi jis; 
mas karštu patriotu, 
parsiduoti lenkams?
norėtų tikėti...

♦
* *

Frankfordo daly lietuvių 
kooperatyviška bendrovė, 
kuri užlaiko valgomų daik
tų krautuvę, gyvuoja gana 
gerai, 
klauso apie 40 narių, 
bėgy dviejų metų pakilo

gausiai aukauja visuomeniš
kiem reikalam.

Visiems aukavusiems rei
kia ištarti širdingą ačiū, y- 
patingai tiems, kurie nepa-* 
sigailėjo stambių aukų. A- 
čiu publikai, kuri taip skait
lingai atsilankė, ačiū sve
čiams, kad jie patys vaikš
čiojo po svetainę ir rinko 
aukas.

Prie bendrovės pri-’ Lai būna panieka ir geda

būda- 
galės 
Nesi-

Šerai tiems, kurie neįsileido sve 
čiu į savo svetainę.

nuo 25 iki 35 dolerių. Ko
operacija norėjo nupirkti 
nuosava narna, bot tas su-

4, C 7

manymas neįvyko. Mat, ji 
gyvuoja be čarterio, per tai 
ant kooperacijos vardo ne
galima ir namą pirkti. Ne- 
kurie norėjo nupirkti ant 
kelių kooperacijos narių 
vardo, bet didžiuma su tuo 
nesutiko. Kooperacija ne- 
išsiima čarterio todėl, kad 
už jį reikės mokėti apie 
šimtą doleriu.

Lietuvos draugystė nuta
rė surengti fe rus su šelpi
mui nukentėjusių nuo karės
lietuvių. Pagirtinas suma-'Mikolainis—13 ir 
nymas ir geras, pavyzdys 1 
turns draugijos.

Ex-Kryžiokas.

WORCESTER, MASS.
2 d. balandžio buvo susi

rinkimas vietos S. L. A. 
kuopos. Rinkta Pildomoji 
Taryba. Į susirinkimą at-

ri 210 pilnų narių, o su ne
pilnais apie 265, bet į susi
rinkimus lankosi visai ma
žai. Balsavimo pasekmes 
sekančios: ant prezidento:

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER 

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAL
P«r banką galit* pagelbsti «avo giminėm* W*1 *•- 

tįstamlama užimtos* vietos* vokiečiai*. Mę* turim*

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Berlin*, todfl galim* persiųsti pinigu* | ta* rista* aat 
«**Hg4Mau 800 markių (apl* 526 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PR!» 
MURA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOT1.

Norėdami gauti daugiau Inforaaariją tr*ipkit<t y pati* 
ca! ar rašykit* laišką pa*

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

kyta, kad M. Matijaitis su-inius žmones visokiais, 
surinko Br. Vargšui $61.00, džiais plūsti. Aš pasai
o turėjo būti: $6.10. 

<‘T ”

zo- 
š pasakiau, 

kad keiksmu bedieviu neat
vers! ant gero kelio, geriau 
nueik bažnyčion ir pasi
melsk, kad dievas atsiųstų 
bedieviams dvasią šventą. 
K. Valiulis taip įpyko, kad 
visu smai kumu puolėsi prie 
manęs ir jeigu aš būčiau sa-

ROCKFORD, ILL.
Keistas pasielgimas.

Lietuvių šviesos Jaunimo 
Ratelis 1 d. balandžio paren
gė pasilinksminimo vakarą.

Živatkauskas gavo 54 bal
sus, Jurgelionis—2(i. ir Ge
gužis —- 9; ant vice-prezi
dento: Baltrušaitienė 66, 

Kibortas 
—7; ant sekretoriaus: i 
111 ai t i s—77, V o k i e t a i t i
ir Čepanioni 
ninko: J. Neviackas — 48 
Paukštis—20 ir SkritulskisPATERSON, N. J.

26 d. kovo buvo prakal
bos. Kunigas Švagždis už- tramskas- 
kvietė patentuotą kalbėtoją 29

kad pastarasis gerokai iš
pertų kailį A. Bulotai. Bet 
Liutkauskas smarkus žmo
gelis ir žino, kaip reikia 
spyčius sakyti. Pirmiau
siai iškoliojo socialistus, pa
skui L. Š. Fonda, “Ateiti’’ V Z €
ir tik jau tuomet priėjo 
prie A. Bulotos. Štai keli 
žodžiai to garsaus ir paten
tuoto kalbėtojo: “Bulota at
važiavo ir vaikščioja pasi
pūtės, pilvą atstatęs, kad 
net drapanose netelpa, o jį 
socialistai pasižebojo”.

J. Ačius norėjo nurody
ti. kad kalbėtojas neteisybę 
sako, bet kunigas nedavė 
jam kalbėti.

Reporteris.

NEWARK, N. ,J.
26 

bos. Kalbėjo ką tik iš Lič

mvo suareštuotos ■ kun 
demonstracijos, įjos,

liausko buvo

. Nieko nėra nuostabaus,kad i vo laiku neprasišalinęs, tai, 
L parengė vakarą, bet labai I be abejones, jis būtų mane 

ant iždi- keistai išrodo, kad surengi- sumušei.
mui to vakaro pa°l 
do $10. Už ta deš »

surengi

55, Va rašius — 
Danielius—19, 1 lamijo- 
i s—1 G, Ta n an e v i čiu s— 

T4 ir Ambrazevičius—8: ant

43, Matulaitis—38 ir

Apart balsavimo, nutar-

paduota čiela eile seimui su
manymų. Ant pabaigos su- 
i inkta $2.00 aukų Žiburėliui.

Tą patį vakarą buvo pa
skaita Progreso Draugijos. 
Skaitė F. J. Bagočius. Žmo-

re. Prelegentas pub 
pilnai užganėdino.

Aimanuotoju

GRAND RAPIDS, MICH.
2 d. balandžio buvo pra-

tis temoj “Ar 
darbininkams
l is?” Kalbėtojas pa vi 
P.ad yra dvi organizacija 
darbininkiška ir klerika.
kos armija: 

misi-! Prie pastarosios darbinin-
------ į r u i i j v f n i v ui 

iki lietuviška ir lie-'kui aiškino, 
mažai žinoma, no- p.ų

viotė. lokiu budu m visu jieg 
streiko darbiniu- h rakalboms 
sudemoralizuoti irjnių prisirinko tiek daug,kad 
kompanija atidarė svetainėj vietos nebuvo

mcūzai nuėjo dirb

j liko streikuodami. Bei' ta 
ir streiką pralaimėjo.

Norint streiką laimėti 
teikia visiems darbininkam?

mūsu “vadovai’
pasielgė, atstumdami grai 
kus ir francūzus, kad įgijai 

i lietuviams ii’ lenkams var

s.

PHILADELPHIA, PA.
Pastaruoju laiku taip va

dinamoj Richmond miesto

vės Svetainės” nariai užbai
gė savo atskaitas su p. St. 
Šimkum. Bendrove nutarė 
nemokėti jam mėnesinė?; al
gos. Mat, kada Bendrovė 
mokėjo po $60 į mėnesį, tai 
p. Šimkus pritvėrė įvairių

lėlį”. Bet jam nepavyko il
gai darbuotis: kaip tik ne-

vautiškai-klerikališką pozi
ciją ir išsibaladojo kitur. 
Sako, kad p. Šimkus išvažia
vęs į Shenandoah, Pa., ir 
ten mokinsiąs lenkų chorą. 
Kad jis mokins lenkų cho
rą, tai nėra nieko nuosta-

o r gani

užkenkti, žino-

išvaizda

kia kunigams baisi, tiel 
daug apie ją buvo kalbėta 
kad šv. Jurgio draugystei 
lyderiai uždraudė svetaine?

leisti. O čia, ant steičiaus 
pasirodo sumenkus, suvar
gus senelė, be jokios baisios

seny bes. Kaip tik nieko to
kio apie kunigus ir klerika-

įpie tuos šv. Jurgio draugi
jos lyderius, kurie jos neisi

vėjo nosis nuleidę ir net ne-

K1 e r i kai ai, m a tyda m i
tiek daug publikos ne lietu-

smagiai jautėsi. Mat, jie 
manė, jeigu neišnomuos sa
vo svetainės, tai viskas ir iš
irs.

Aukų surinkta L. š. F. 
$212 ir Žiburėliui—$42.08. 
šiose prakalbose gausiai au
kavo pasižymėjęs dr. J. Kaš- 
kevičius: jis paaukavo $50 
L. Š. F. ir $8 Žiburėliui. 
Reikia pažymėti, kad gerb.

išn atidoj

tu, lengvų gėrynių, susikvie-
Taigi, bereikalingai K. 

Valiulis užsipuola ant Du-
te davatkėlių ir pradėjo jdučio, būk jis neteisingai ap- 
hnksmintis. Nejaugi Švie
sos Ratelis . rengimą . tokiu

skleidimu, kad iš savo iždo 
aikvoja pinigus? Nejaugi T — • > • 1 •

S. Žilinskas.

DORRISVILLE, ILL.
21 d. kovo buvo prakal

niam tikslui suvartoti ta de- bėjo St. Michelsonas, “Kel 
Nmti doleriu? Kas nori eivio’ 
linksmintis, kas nori šokti, “Ar ) 
tas gali iš savo kišeniaus venti

redaktorius, temoj

ant šio pasaulio?” 
paaukauti ir surengimui to-, Kalbėtojas, pradėjęs nuo 
kių vakarų, bet nereikalauti piemenėlio iki arto jaus, nu- 
iš Ratelio iždo. Daugelis'piešė visą darbininko gyve- 
Ratelio narių labai pasipik- nimą, 
tino tokiu pasielgimu.

Gėda panašiai eletis.

chicagoI ill.

nurodydamas visus 
i vargus, kuriuos darbininkas 
[kenčia. Paskui kalbėtojas 
laiškino apie socializmą ir 
pasakė, kad tik tuomet dar- 

II.i ninku gyvenimas pagerės,
1 d. balandžio buvo pra-, kuomet įvyks socializmas. 
,lbos L. S. S. 4 kuopos. Antroj daly savo kalbos 

'aiškino anie kunigiją ir bib
liją. Publikos buvo apie 
‘NO ir kalbėtojas ją užganė- 
b’mo. "liesa, atsirado tūlas

tiniai, kurie turi te 
lyvauti miesto rinl 
balsuotų už socialist 

vyčių, i jos kandidatus. Žm
\ o neperdaugiausiai 
tonas savo užduotis

i darbininku 
vi is prie 1. V\

\V. unijos ir prie sociąlistų 
partijos. Tik gailu, kad 
kalbėtojas neišaiškino tų 
organizacijų siekių. Auką

imuose 
i narį i 
niiu bu-'

U liko m 
f i

l ėtojo, neva užduodamas

♦
*

2 d. balandžio buvo laido
tuvės B r. Vargšo, L. S. S. 1 
kuopos nario. Prieš išve-Nurinkta

nes jis 
ka daro.

K. Staniūnienė ir O. Gri-

velioni

Ant kapinių kalbėjo
kuopos. Prie kuopos prisi-‘ K. Gugis, A. Petraitis, šidiš- 
vašė 7 nauji nariai. KuopaJais, Strazdas ir P. Grigaitis, 
nutarė greitu laiku sureng-Į1 Grigaitis, užbaigdamas pra-

i kalbą, pasakė: “BronislovąĮ
i Vargšą palaidojom po žeme,'
i jis jau- nebekentės daugiau ' p].

suoti klau amą “K 
lietuviams reikalim

Reikia, pažymėti, kad nuo | vargo, bet atminkite, kad j< 
P. Račkaus prakalbi! L. S. S. likusi žmona su dviem kūdi 
51. kuopa žymiai pradėjo kinis turės daug vargo iš 
augti, nes kiekviename su- kentėti. Bei’ t ui paaukauki

i . V.1 1 1 > ' <1 01virinkime prisirašo po ke
lintą naujų narių, klot, jis 
gerai socialistus išgarsino.

eini parengti] prakalbas ii

būti.
♦

+ ♦

Šventu Petru ir 1 
draugystė (taip buvo

ėiojimą 25 metų savo gyva
vimo. Visas draugystes ir 
kuopas užkvietė į tą iškil
mę, tik socialistui kuopos ne- 
i žkvietė. Pasirodo, kad ir 
šventieji bijosi sociaustų.

♦

* ♦

“Laisvės” N25, tūpusio j 
mano korespondencijoj, įsi
skverbė klaida. Ten paša

Aukų padengimui lėšų 
$7.85.

šventakupris.

RED. ATSAKYMAI.
Ru mf ordieč i ui.—Po tokio- 

mis korespondencijomis rei-

vardą, nes kalbate apie viešą

Ichabad, Collinsville, 
Talpinėm anksčiau 
ą. Atleiskite, kad ne

dėjome sunaudoti.

Kuopiečiui, Scranton, Pa. 
Kadangi tame klausime 

'yra ir daugiau kritikų, pa- 
n (< a i , -'ti- laikančių Antanaičio pusę,

žinojau, bet matėsi, kad pu-!Laį patalpinus jūsų atsaky
sią, turėtume duoti ir ki
biems išreikšti savo nuomo- 
, uos, per tai dėl šventos ra
mybes nctalpiname. •

.brika nesišalino nuo aukų.

ROCKFORD, ILI

ValiuHo pasiteisinimas,, būk. A. B., Binghamton, N. Y. 
jis nei nemanąs užpulti ant —Nesuprantame, apie ko- 
S. Žilinsko, o tik pajuokavęs kius šventakuprius, kriau- 
lr korespondentas Dudutis čius ir agentus kalbate. Ne- 
neteisybę parašęs. I tilps.

REIKALAUT U kriaučiaus 
Mo

kestis gera, darbas ant vi
sados. Atsilankykite grei
tai sekančiu adresu: J. S. 
Pruselaitis, 775 Bank 
Waterbury. Conn.

(28—29)

teisybe, tai prisieina man, ’ prie kelinių dirbimo, 
kaipo nukentėjusiam, 
kilti.

pra- 
Dalykas buvo taip: 

Laike pietų atėjo prie ma
nęs K. Valiulis ir užvedė dis
kusijas. Negalėdamas su
kritikuoti, pradėjo laisves-

' ' /’' '■ '. . i , , ■ J . • .... . ■.
itoitoi*i^if.au44ii*>r,iifi%i'i*>ii*ili ii mil >*i******* Yv
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JUOKŲ KĄSNELIAI
Didžiuma gi S. L. A. na

rių stačiai sako: “Rinkite į 
S. L. A. viršininkus visus 
naujus, nes “nauja šluota 
visuomet geriau šluoja”.

Temykite LIETUVIAI! 
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

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

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

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
8TE1TO NEW YORK, užtat jūe pinigai gvarantuojami

PARDUODU fariuas, lotus Ir namu«. PADARAU Ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentua-raštui ir IŠJIEŠKAU DALIS.

JUS GALETE ISAUGITI
PLAUKUS

PASEKMINGAS 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS 
DEL VYRU 
MOTERIŲ.

DYKA*

PATARIMAI.

Juozas Garšva
GRABORIUS 
(Undertaker)

į čia pribūti išklausyti vely
kinės. Vienok kunigas 
Bimba ir be išpažinties at- 

, leis griekus visiems tiems 
Jersės parapijonams, kurie 

,už penkinę užsirašys šiuos 
katalikiškus laikraščius: 

. “šakę”, “Laisvę” ir “Kelei
vi”.

Bayonne, N. J.
ORAKULO
Klausimas:—

Pagarbintas. Orakule! A r 
Begalėtum išvirožyti šita 
man neprieinamą kvestija. 
Aš jau beveik 10 metų apie 
tai galvoju, bet niekaip ne-

didelė permaina. Mat, užsi-

ir
Da- 
ant

PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, Ilgos Ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

Kas nori parsitraukti savo gimines Ii seno krajmus, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiau! prie manęs, o bus užganėdintas. 

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI. •
Kreipkitės Žino adresu:

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

NEW YORK. Borough of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALŲ.

<» - A
P t

Ar slinka jums pl-riknl?
Ai' i'i. u i ,.i>ik;il nuo tnolu?

L>s gah on?

tai vien 
ilUOMl ' >

kurioje- iai
< Irazylx- 

odos gaiso:
Ii

LAIDOTI VIŲ DJ RĖK TO R1U S. 
Išbalsamuoju ir laidojo numirusia* 

aut visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karle 

tas Veselijorns, Krikštynoms Ir šiai) 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT SI

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

Telephone 7807 Mair

Apie Lyties Dalykus
PAflAŠC M. H SANGER 

ž-o p.iv«'*k>lai«

LABAI NAUDIM’.A iii pamokinanti
KNVga. Kaina 50c.

Il-'ikalH viinun ir pinigu* «ių»kil šiuo adresu:

J. STROPUS, *
6 Loring St., So. Boston, Man*.

Pinigu-* p-riaiiMui siųst tnorw y orderiu, bet 
tam tax neparanku, gali aių«t pa/t-m markėmis.

Aš daug kartų girdėjau ku
nigus porijant, būk Kristus 
išdavęs terminą svietui ant 
2 000 metų, o kaip terminas 
pasibaigs, tai bus svieto pa
baiga. Beje, priegtam dar 
ir pasargą pridūrė, kad jei
gu žmonės bus geri, tai ter
miną pailgins, bet jei prasti, 
tai sumažins. Vadinasi, jei-

tiek-pat vasarų “senę”, 
bar ta “sene” išmainė 
aštuoniolikinės.

Daugiau nieko naujo, 
si pirmeiviai, sulindę j ožio 
ragą, sau ramiai snaudžia- 
me.

Mylėtojains Muzikos ir Dainų:
Išsimokinlrnaa notų ant visokių 

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

G. A. BARONAS
MsKEES ROCKS, PA.

NAUJA KNYGA
Kokios dar nebuvo lietuviš

koje kalboje.

SVEIKATOS”
ŠALTINIS

Tik kų išėjo iš spaudos ilius
truota paveikslais. Tokia kny
ga turi rastis pas kiekvienų

Reikalaukite greitai, nes 
it ruki i. Kaina tik 50c.

siųskite money 
iuo adresu:

J. P. CHUPAS

l’inigus 
deri u

or-

Maklos pasivėlina

visose
meldas kad dievas 
padėt.

Popas:—Sunkti tai

mums

klė.-tu.

Mę.*i gali 
gyduoles i

GYDYMAS DYKAI.
l<:i(!

545, Union, N. Y

m:i rkmns j ri.siu -; n 
išs-.m'- iiir 

Calvacura .> \
Apie Plaukur,.” I 
st.ų kup.uių ir si 
Union Laboratory 
UNION LADOGA

Box 645, Union, N. Y.
Šiuriu i iii I l.i IrtI S 10 < i r I i 
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gyventi nei 2,000 metų.
Mane dėlei tos priežasties 

baimė ima, kad kartais ne-

Ką tu, Orakule, apie pa
baigą svieto manai?

Putinas.

Atsakymas:—
Orakulas pabaigos svieto 

nesibijo ir tamstai pataria 
uesibijot. Anais metais, kuo
met kunigai išvien su tur
čiais nuteisė Kristų prikalt 
prie kryžiaus, tai Kristus
jiems pasakė: “Kryžiavosit 
jūs vargšus dar per 2,000 
metų, o putam bus jums pa
baiga svieto”.

ir Kristau

ir nušlut

nigųs. Tuom 
ta pabaiga u 
pabaiga dai

naujas svietas, 
džiaugsmo ir laimė •- < 
bo žmonių.

Kunigai nu jaut ki 
Hidna diena jiems a 
todėl ir krankia, ko 
r ai prieš audrą.

1)1

mūsų 
dievą

s?)
n
$
e)a
js
?)s
p
s
« & Si <0 (O %»(O t» f (J p (O * 6> fe 6> * « p ar.

./’obalSieO km /-n omane »k' 
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Pittmn i.mai ue-'nku ,-a\n daroa p-K' 
Sflmdytno iximri h.ii. ;k:a Inokifte rodafi fe 
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DAKTARAS

Mat ūks it ii &
Uf> B0YLSTON ST.t BOSTON,MAIf

Nfclwd dldilojo a.d*i't.a knyj/p*?
Offla# v/*lamina; lb —Ii

*" -9 r, tevar*
ŠV®Htadl«lllMll( riMS !(l- A <r >>»

I SUŪDYK PINIGUS 1 
į IR SKAUSMĄ. f

maldos-nueina pas 
net ant trylikos dienų vė
liau, negu vokiškos. Todėl 
ponas dievas ir padeda vo
kiečiams.

ninkus, bet juos taipgi

—Nugi barbenai.

kinai.
Panelė F. Jasi

v -

ker-

u
<• pajieškojimo op-

•fiujų, o 
nuo se-

an •įvedimui mergino?

200, 
kuria

ne< tuomet nežinosiu, su 
privesti. Jeigu apsi- 
u viena, tuomet liks

Ar Nori
tfautl DYKAI dvf ^eras 4hikas 
u Didėt; Kataliojtą visokių ina 

V* štukij ir kitokiu visokių 
dalykų, kiitit} tu labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

j savo pilną ir aiikų adresą ir už 
i 6 ccbtus steni pu dėl uždengime 
Į prisiuntiinc kaštų, o męs tuojaus 

tą Kataliogą ir štokas tau nusių- 
sim DYKA*. Adresuoki
JUOZAS J. S Z ŪKAS, 

(MAGIJAS)
3261 S. Halsted Si. Chicago, III

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

Atdk pirkti vyrižkų «.prid*l«( 
kaip tat akrybčlių, maržklniij, 
kalniorių ir tt. Paa want te
tarai faras ir kainaw i&twa*.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Barry «i.)

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

DR. J. LIEBERMAN

408—410 So. 2nd St

Telephone Stagg 3020.
? 1’EISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
į LIETUVI AK AAPTIEKA
s----- ;------------------------------------

vtjiljuu receptu# ne dldžlanuta 
lyd*, nežiūrint, er ti« 
Sietuvos »r Amerikos 
’al v'ea/J' i. Ut-toviAkx

i f Jonas M ATHl! S f i GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS?
< IR ŠVARIAUSIAS SALIO- 5
g'" Kf . inn I. arm o/i

ir Rusiškai. q b S

V i u
«.!aut. p*r ! 
c r Mxpr<*»4.

4A

receptai 
daktarų 
apt Ivk a 

vaixt Ijo)
*-t įa.il, kokie j tik 

.rto.'amoH. Galit 
dšku«, <* *.4 prisi zlu

Broadway, kamp C Street 
SOI TU BOSTON. MASS.

T*L S*.BoHton X1014 ir 21012.

'23

GERA PROGA!
Gramatika nngliškoH kal-

Argentina.—Pas mus jau-; 
čiama didelė stoka šmeižij 
kų. Iš lietuvių yra žinomas; 
tik vienas, kuris rašinėja ; 
šmeižtus ant socialistų Į 
t‘V. L.”. Kas jaučiasi goru 
šmeižiku, atvažiuokit i Ar
gentiną. Darbo užtektinai 
užmokestis gera.

ziopiiene pasakoja savo 
kūmulėm apie savo vyro ge
rumą ir tikrina, kad šios 
»-ei viena tokio gero vyro

’' neturi.
i Šim

_ o
S. L. A. Centras. -- Tele- 

gramos praneša, jogei (lhi- 
cagoj eina baisi agitacija 
už “dideli apdraudos reika- 1 
tų žinovą” į S. L. A. prezi- i 
dentus. Pennsylvania gi į i 
tą urėdą agituoja už “gera 
unijistą” ir “gerą degtinės 
pardavėją”. Bostonas ir

ilenė jai pastebi:
—Ogi ar neatsimeni, kad 

dvi nedėlios atgal nešiojai 
uždaužytus antakius nuo 
to savo gerojo vyro, kuo-

'met parojo degtines

Palauk, pa- 
<, aš dabar jau žinau, už 

;rą jis man andai uždaužė 
antakius. Matai, jis mane

Philadelphia į S. L. A. dak- praktikavojo, ar aš nuo 
tarus agituoja už F. Matu-1 j0 bėgsiu, ar ne. Bet aš na- 
laitį, kaipo “gerą žmogų 
sveikatos dabotoją”, nes J. 
Šliupas esąs tinkamas tik 
‘‘lietuvišką politiką gydyt”. 
Brooklynas ir kitos kolio- 
nijos į S. L. A. iždininkus a- 
gituoja už J. Neviacką, kai
po arčiausia prie centro gy
venantį ir “gabų ir teisingą”

u tiztaugiuosi, Kati jis mane 
praktikavo j a, tai žinau, kad 
nepanickins.

Putinas.

jo (apdaryta) ................ $1.00
Vaikų Draugas arba kaip 

mokintis skaityti ir 
šyli be mokytojo ...

Naujas Būdas mokintis
Syti be mokytojo ... 

Aritmetika rnokiiLrnuisi
paveikslaiskūndų, su

ra-

Ta

ro

15c

je.

Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimų iš “Laisvės” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus visas 
4 knygas 60c. pigiau. '

P. MIKOLA f NIS
R. F. D., Route 2

Hudson, N. Y.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.

pas mane 
< dienraštį

“Naujienas”,
‘ .S“' tasai gaus se-

** • v kančias dova-
|R ,eii> M nas: “Laisvę”

'' J ‘ ar “Keleivį”ar 
J .h' :■ ■’ j- “Kovų”ar “Tė-

vynč” ar “Vie- 
nybę Lietuv- 
ninku”, ar 
“Lietuvą”, ar 

--------------- “Amerikos
Lietuvį” ar “šakę” arba knygų ver
tės Į2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vienų iš tų laikraščių, koksai 
taniistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
Jtenas”gausi dar vienų visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas pria do
vanos.

fi BOSTONE.
Y Svvlkl geriausios rūšl«e sčry- 
* H ir užkandžiai. PaGrmnri- 

n:i prielankus. Atmt'ankykive, 
perxif ikrinsitsi

JONAS MATHUS
(Lietuviu Savininkai)

12--311 W. Broadway
> So, Boston, AhiKš.
J G)*»šim:9 žingsnių nmj Li^tar 

i.jkodaryutea l.uaugijo* i»ac.-e j
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uiso arba

Nov Vo; k, N. Y.

Tek 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PASA. SHRUPSK!
Pas mus galite gawti ska

niausio alaus, puikios degtinės ; 
ir akanaus vyno. Patarnavimas i 
puikiausias, ateikite, o persi
tikrinsite, !

81 S. 2nd st., Brooklyn.

5 <t>
a D: 

u 
(Z) v. 
r o 
-

23 o

o

Z.
c
7)
2

s
h, W< LJ 7^p M
H p £M ►J. O)
w rn'«2' O

£ ° B.
22 >-.3

M h4 m
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e.-am seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai hcliiviai .\mei ikoje. Męs 
parduodame leisuigiau.-'u būdu, išduo- 
dam pirkėjams warantuotus popierius, 

t u s

su

Abst raktus be jokių 
Męs turime šimtus 

farmų parduoti: iš
tiš- javais, su sodais 

derlingiausia ■ 
moliu, ir molis 
Geriausia žemė

Ų* I. ‘ ‘ “ - ■ 4A* : • 4 AlCOHhl J

į''|’mvv'io.iK/- >
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AR NORI
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109 GRAND •

Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS? 

Jeigu taip, tai visu®- 
met eik į

J. MARTINAIČIO 
čEVERIKŲ KRAU

TUVU
Ma /Mesi pasirinkti 
pūgai savo norą.

j M Mi'ilNAlTiS 
BROOKLYN. N. Y.

Telephone Yards 55* or 155TIKRA LIETUVIŠKA A pTIUlf ACH1CAGOJE All ILK A
Mę« užlaikome kuogeriausiua vaistus. Su didele atyda išpildom 

receptas kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimus per 
laiškus nuteiktam dykai.

Savin'nkas ir Provisorius
F. A. JOZAPAITIS

8501 SO. KALSTEI) STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI

LIETUVIŠKA APTIEKA.
ftluoml pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų ilam 

sezonu!.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šita- 
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuę kosulio vaikams ir dide
liame, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linirnentas dėl reumatizmo. Bon- 
kx 25 ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių l’gų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DF.L ATAUGINUSIO PLAUKU Ir TONIC’AS. C. 
KVEPIANČIU MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumoa ir 
vhekių CRKAM'Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi- 
ilutių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptleke- 
ii<i kalbama lietuviškai, rusiškai Ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Vissa perr.iuntimo !ė«as apmokama męs. Siunčiant laiškas 
yaluna siųsti pinigais arba įtampomis.

L SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius
UJ So. 2nd Street, kampai? Union Avė

Nkyti’i'’: 745 Drw*. Ava., k»mps# "nd St.., Brooklyn, N. Y.

*

C’

i U r

Visi išmoksta.
Adresas:

bey St., Chicago

bminkus 
Kiužiame 
p'Itin 
n\ ėių 
kelių,

visokio didumo 
diibtų, su tižsc 
ir budinkais.

i, su judžemiu ir 
gera smiolžeme.
visokių javu, daržovių, so<ių, pie- • 
ir dėl ganyklų. 'Turime daug že- , 

mes neišdirbtos, geros, kuri parduoda- j 
mo visokio didumo plotais, pigiai, po 
$(».()() akeris ir brangiau, ant lengvų 
išn .okejimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste ( 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu ge- ■ 
riaušių farmų. Pasiskubinkite misi- , 
pirkti žemės nes ji griūt eina bran- 
gyn. Atvažiuokite pas mus. męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa- • 
gal savo norą, ir už l<a būsite mums I 
dėkingi. Kviečiame visus miestų dar- , 

ir biznierius apsigyventi ' 
ir sveikame krašte, kur yra '

aplink vaikams mokyklų, baž- 
geležinkelių ir gerų žvyruotų 
apielinkeje pirklybinio miesto ' 

ille’es ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
bonijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies- i 
tų nei pamislyti nenorėsite. Tūse- j 
site ant farmos sau užtikrintų gerų 1 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik- j 
site į kelis metus turtingais farme- j 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu- į 
vių Kolionijos inapų ir farmų kata
logų dovanai. Tik įdėkite už 4c. 
štampų dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

r. G

v

pulsas Ame
lia rtn

lem

“Naujoji Gadyne

bem
; soi

ka i p 
ilgei

pu.lapių

o ,.au

usis Amerikos lie-

LYKITE TUOJ
mus ir
ii išsilavini:; iam darbininkui, taip ir inte-

le'.sti vien tik dėl su- 
-ipi at imo.
prieinamas ir visiems
:o ir žinijos šaltinis,

lilalun;. dailės apy 
žmonių reikalu sar;

drg.V. Kapsukas 
rato" redaktorius, 
a pagalbinių re- 
žymesnieji Euro- 
ir publiiistai.
vi-ii svarbiausių 

klausimus ir pla- 
oriias.

daug gražu; paveikslų, ka
ilių ir uoliai stovės darbo

techl 
Nei vien 

nuo 
kite.

bus storas, didelio formato, 64 
spausdinamas ant puikios popie- 

štas gra .iomis “vinjetkomis” ir dailiai 
škai apdirbtas.
s Mb įpratęs datbininkas neprivalo atsisakyti 
NAU.IOSIS GADYNi’.S” už.->irašymo. Nelauk-’ 
bet užsiprenuim runkite kuogreičiausia! Kaip 
administracijon atsišauks 1,000 “Naujajai Ga- 
prenųmeratorių, taip greit “Naujoji Gadynė”dynei 

bus išleista.
Draugai! pripildykite šių skaitlinę per mėnesį laiko! Pa

rodykite jūsų išnaudotojams, jog jau mokate savo 
reikalais rūpint ies.
“NAUJOJI GADYNE
.. .pusei metų—80c.i 

nei metų—$1.00.
Pinigus ūmai siųskite šitokiu adresu:

’ kainuoja *metams vos tik $1.50; 
užsieniuose metams — $2.00 pu- 

Pavienis numeriu—15c.

“NAUJOJI GADYNfi”
229 N. 6th St., Philadelphia, Pa.
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PAJIESKOJIMAI
m. W. Urn*žli, 1429

Ill.

Ill. 1

Cicero, Ill.

Melrose

0. Box

trečią 7

N. Y.

N. Y.Pa.

N. Y.

Mass.

8 
St.,

9

Chemiškas išty-
Nealidėliokite

To
ta
li e-

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

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

MfflPIW

Park, 
Box 600.

Pajieškau savo seno drauga Jono 
Kayčio. Malonės jis pats arba jei ki
tas 
tas

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

Reg. Ilyrkas
Russell Avo., Watertown, 

(27—30)

A. Tamošiūnas 
138, Girardville,

(28—30)

su-

Box

56

Aukos “Žiburėliui”

'' ■'

Kunigas iškeiks 
A. P. L. A.

PITTSBURGH, PA.
Šv. Kazimiero parapijos 

prabaščius nedėlio.j,19 d. ko
vo, bažnyčioje iškeikė Aukš
čiausią Prieglaudą Lietuviu 
Amerikoje (taip ją ir įvar
dijo). Išvadino ją velnio 
sutverta draugija ir užsiža
dėjo neduot kvitelės dėl ve
lykinės išpažinties tiems, ką 
priklauso prie tos draugijos.

Dabar didelis sujudimas 
ir visokios šnekos tarp lietu
vių—sohiškių ir sautsaidiš- 
Idų, kūne priklauso ir prie 
šv. Kazimiero ir prie Augš- 
Čiausios Prieglaudos. Vieni 
juokiasi: girdi, kunigas nori 
gaut pinigų, kaip iš -Mokslo 
Draugystės anais metais ga
vo 120 doleriu už iškeikima. 
Bet kiti užsižada: “prager
siu tuos šešis dolerius, o nei
siu pirkt kvitelės!”

Dievas, o gal tik Velnias 
žino, kas bus.

New Plaza Hall, Brooklyn
Aukavo: Daunorienė, Pa

tašius, J., Gadeikis, A., Bas
čius, J., Aleksaitis, J., 
dzevičius, L., Či u berk is 
Pruseika, L., Piluckis

LAISVfi

Liūtė, J. Bulota, A. Petro
nis, K. Širvinckas, Milaus- 
kas—po $1.00; F. Baranaus
kas, M. Savickas —po 25c.; 
Mictkienė—50 c.

264 N. State St.. Amonla. Ceai.
Knygiam pagelbininkas A. Yakštya,

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

491 Main St., Ansonia, Conn.1

Elizabeth, N. J., 69 So. Park 
St., 24 d. kovo, T6

J. Karlonis, T. Matijoša, 
F. Lapinskis, V. Sinkus, A.

'kūnas, —po 25c.; G. Vaičio- 
nis—50c.; M. Jukubauskas, 

!C. Garnys, J. Matušaitienė 
I—po 25c.; <K. Šidlauskas, V. 
i Daunora—po $1.00; E. Ma- 
' žeikiūtė — 50 c.;S. Nasolis, 
!J. Sikorskis, J. Pronskiutis, 
! J. Vizbaras, J. Juknis — po 
'25c.; A. Urba—$1.00; J. Ma- 
įiušaitis, B. Krasąuckis, A.
Makutienas F. Zenkevičius, 
Makutienienė, G. Stalba, K. 

'Gutauskas, K. Zatvienas— 
po 25c.

26 d. kovo, 1916 m.
J. Gasparaitis, J. Dobinis, 

K. Didvalis, J. Gudauckas— 
po $1.00; A. Žolynas, A. Ta-1 
ker—po 50c.; M. Baublis, 
Bartkiene, T. Krulikas,. T.I 
Vizgirda, I. Jaučiūtė, K. Jo-

; 50c.; J. Kaškcvičiu------ _----- is —$8.00;
IA Stanislovaitis 1.00; J. Ze-
1 lesius $2.00; E. Adams
IS 1.00; J. Blažis 25c.; J.
Barzdukas 50c.; J. Miškcnis, 

, K. Baskaus- 
kiūtė, K. Mičiulis, J. Agur- 
kis, A. Zašas, Z. Lazauskas

K Simanavičius,
* ) 1 — T -n r • v

Palšis, K., C. Herman 
kys, J. — po $1.00; Cvirka,
F. — 50c.; Ratkevičius, J.—1 Jankauska 
55c.; F. Kalpokas, Antanavi- |Mačis 50c.;
čiūtė, Masulevičius, F.,Gvaz- 
daitis, V., Januška, V., Ki
sielius, P., Petrauskiūtė, U., 
Jankaitis, K., Tationis B., 
Bajoras, P., Jokimas, J., Ma- 
silionis, J., Kalkins, B., La
sys, J., Jusaitis, K., Miknai
tis, P., Anciūtė, S., Sirgyda, 
A., Gabalis, A., Ilinskunas, 
V., Bučinskienė, Baltaitis, 
A., Marcinkevičius, P., Mar
tinaitis, J., Šimaitienė B., — 
po 50c.; Mičeliūtė, L., Vy
žas, A., Jukelis, M., Kače
rauskas, A., Petruškevičius, 
K., Šulas, A., Urnevičia, J., 
Teleiša, P., Karusas, J., Le- 
lis, P., Norbutienė, O., Ma
ciūtė, A. Vainilavičius, J. 
Kudirka, J., Menkeliūnas,A., 
Cekauskas — po 25c. Viso 
$63.97.

J. Staniulis, D. Stalba.
Pranis, O. Dobinienė,

, — po 25c.; W
J. Druscika 25c.;

I J. Morris 50c.; P. Gvazdai- 
tis 25c.; A. Bečienė — 50c.:

K.

kas, Kazlauckas, O. Bindo- 
kienė, P. Miknaitis, J. Žu
kauskas, J. Jodiška, J. Nor
kūnas—po 25c.; P. Beeis 50

Ar Jums Skauda Nugara?
Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas prnli būti ki
lęs delei inkstu netvarkos, ir lodei imkite

Severn’s Kidney and Liver
Remedy (Spvoros Vaisia Inkstams ir Kepe

ninis) kad pasitikus kelio j sveikatą.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastis, 
l.T'.O So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
Pirm, pagelbininkas M. Amhraziūnas, 

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sek rotorius St. Dcikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis, 

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

166—10th St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: M. Rėkiu,
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
111

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

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

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

in.

in.

in.

in.

DriNgystiins, K it o porui Ir KllabiMs! 
Išdirbu viioklfcs

K UK ARDAS, “BADGES”, GUZIKUi 
R ŽENKLELIUS

Visiskiems piknikams, š»rm«u1»®« Lr 
1 tt. Darau visokius Medalius Ir vi

sokiai antspaudai draugystŠMi#
Ant kiekvkm parsikalavimc j»»4- 

stundiw nturripallui.

A. STRUl'AS
Novelty Manufactarsr

1 1 S Ferry St., Dspt. L. Newark, N.I.

arba, ėjimas tirš
to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kjlantis dėlei keblumų inkštuose, gelt
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistus yra parodęs savo ver
tę. pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.
»TV1 • j <~oo paprastai eina grota su inkstų liromis,A AR Ir kad pagolhPjus gvdvmo, 8EVE11O8

GYVYBfiS BALZAMAB (Snvora's Balsam 
ot Life) dažnai yru pasirodęs pagolblngu. padCjOju Sovoros Vaistui Inkštame 
ir Kepenims.

Kaina Severos Vaisto Inkstams ir Kepeninis: DO contų ir $1.00.
Kaina Sovoros Gyvybės Balzamo. 75 centui.

rtrr

Savo nptiokojo reikalaukite Sovoros Vainių. Jeigu Jūsų aptioka jų netu
ri, tai užnibukykito tieuiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Pajieškau brolių Jono ir Juozo Vi
rinu, taipgi ir draugų Juozo Varkalio, 
Petro Ainorio ir N. Vaitekūno. Visi 
Kauno gub., 
nių kaimo.

Vilkmergės pav., Jutko- 
Kas žinot, malonėkite Pa.

2126 Watson
P. Virinas
St., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau draugui Prano.Petrausko, 
Antano Grinčiaučiuko ir Marijonos 
Grinčiaučiukės, Suvalkų gub., Alekso
tu gmino, Marvianko miestelio. Mel
džiu atsišaukti.

O. Kevaliūtė
2(; Summer St., Bridgeport, Conn.

Ill.

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 MUZIKAL1ŠKŲ INSTRU
MENTU, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvį*, 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydila 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pM 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigia* 
Škaplieriai 60 c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodame 60%.

Wc -j r 112 grand st.,. b. Waidelis, Brooklyn, n. y

Tautiškame Name, B’Klyn.
15 kovo, 1916 m.

P. Plecičkis, L. Pruseika 
—po $1.00; Melaitis, H. Ber
notienė, A. Kubilis, A.Judic- 
kas, B. Ješkevičius — po 25 
centus.

Central Brooklyn, Jeff. Hall 
17 d. kovo, 1916 m.

J. Prunskiūtė—$2.00; Me- 
želis, K. Kulevičiūtė—po 25 
c.; Galinienė — 50c.; P. Ka- 
likauskas—75c.; J. Vaiginis, 
V. Uijašenka—25c.; P. Re- 
pečka, F. Sirgidas—po 50c.; 
Baltaitienė, O. Bagdonas, G. 
Kalikauskas—po 25c.

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas, 

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

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

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

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

Box 482, Stegęr, Ill.
Knygyno raštininkas l’’. Striške, 

Box 566, Steger, Ill.
Knygyno i’įninkąs J. Dainidavičia, 

Box 407, Sieger, Ill.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

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

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

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas M ar. Urba, 

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

1820 Fairow Ave., Easton, Pa. 
Protokolų Rašt. ir organo užžiūrėto- 
jaa Alex Vyturis,

1116 Jackson St., Esaton, Pa.
Finanaų Raštininkai F. Vyturti, 

139 So. Bank St., Easton, 
Kasierius F. Malkaitii,

668 Northampton St., Easton, 
Kasos Globėjai:

Alex Biga,
1021 Elm St., Easton, 

And. Meškauskas,
1222 Pine St., Easton, 

Maršalka Juz. Tarvldaitė, 
1019 Elm St., 

Kuilrinkimal būna kai 
nyčią kiekvieno menesio 
ruime, 439 Northampton 
Penn’a.

Pa.

Pa.

Pa.

Ii i'’M
j i pi

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Plrmlnink&H J. čvbanauskaB,
420 S. Chesnut St., Collinsville, 

Pirm, pagelbininkas M. Ražoku,
Vandalia Box 160, Collinsville, 

Nutarimų Rašt. A. Dzidolikai, 
358 E. Weckliff Ava., ColHnivllle, 
Fin. Rašt. J. Baronas,

600 8. Clinton St., fVHnnvIIlo, 
Iždininkas J. Wlllumat,

837 Central Ave., Celliniville, 
Organo užžiūrėtojan V. Raudoniai

806 Strong Ave., Colliniville, III.
Susirinkimai būna kiekviena miaa- 

pio 1-rną ir 8-čią ncdėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Saliai salėj,kampai S. 
Main ir N.Morriion Av®., CelllwavllU, 
IIHnoli.

III. T RĖJOS DEVV::ZRtOS
Juozo Juknevičiaus, 

Panevėžio pav., Kap- 
kaimo. 24 metai Amerikoje, 

žinote, malonėkite pranešti.
M. Palilionis

E. 271 h St.,

Pajieškau dėdes 
Kauno gub., 
cūnų 
Kas

1386 Ohio.

Pajieškau brolio Juozo Mickevi
čiaus, Suvalkų gub. ir pavieto, Moc- 

j kavos gmino, Navinikų kaimo. Se
niau gyveno Chicago, Ill., bet dabar 

' jau 7 metai, kaip negaunu jokios ži
ruos. Jei kas apie jį žinot, malonė
kite man pranešti.

Dambraus- j P. Mickevičius
į Sydney Mines Kepo Briton N. S.

Canada.

HARRISON, N. J.
29 d. kovo, 1916 m.

M. Petrulionis, J. Savic
kas, J Ulekas—po 50c.; J. 
Jankauskas, J. Spurga, B. 
Verba, J. Zurlis, A. Kaziu- 
kaitis, J. Liutkus , J. Moc
kus, V. Žiugžda, J. Juodze
vičius, J. Vilkauskas, K. Mi- 
čiulis, K. Juodkojienė, M.Pi
lipavičius, J. Pipinis, K. Bi- 
linskas, K. Kirtiklis, M. Ju- 
dzevičienė, A. Gavėnas, A. 
Gerulaitis, P. Mičiulis po 25c

PAJIEŠKAU KAMBARIO.
Wilmington, Del., lietuvius.
Wilmingtono lietuviai, kurie 

rit ant išrandavojimo kambarį ir 
blogoj vietoj, malonėkite greitai man 
pranešti. Adresas:

W. Laskevich
Carney’s Point P. O.

Penns Grovo, N. J.
(29—32)

REIKALINGAS KAMBARYS.
Pajieškau kambario pas lietuvius. 

Aš atvažiavau iš kito miesto ir ga
vau darbą Haddorff Piano Co., bet 
sunku surasti butą. Todėl meldžiu 
lietuvių gyvenančių Rockford, Ill., 
pranešti man.

J. W. Bružas
Gen. Del. Rockford, Ill.

DRAUGIJOS, 
kario* apsirinko “Laiįvf” 

tavo orffana:

Pa.

Pa.Easton, 
pirma p#t- 
anghj soc.

St., Easton,

DIDŽIOJO NEW YORK O LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUN

GOS VIEŠŲ REIKALŲ 
KOMITETAS:

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

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

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

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

V. Kazlauskas,
268—40th St.,

K Liutkus,
131 Grand St.,

V- A. Zaperiackas,
183 Roebling St.,

K. Kreivėnas,
550 W. 52St.,

J. Simaitis,
174 Broadway,

Draugijų Sąjungos rekomenduoja
mas tlumočius:

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

in.
Ill.

II).

III.

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

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln Av«.
Vlce-Prezidentai B. Čepaitė,

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

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynai, 

1516—14th
Iždininkai S. Buzinskis,

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geniliūtė,

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

816 Wall St.
Organa prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montagna Ht.

1109

W e
. i> in. if »r

•tu vandeniu 
uatnu

Gydo visokias skilvio ligas, r.cmalima, 
gumba, dispepsiją, išpūtimu, ricmenį, 
dieglius šonuose, kruūnėjc :r ni'T roję, 
patrūkimą, sunkumą ant kruunes ir 
visokias kitas skilvio liras. Ge .ausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAI- Vienį pakelį 4itU pydančių 

augmei.u užmerkti j vienį kvorta ėyato apiruto 
ir tiek pat vandens, a:’»a išvirti čystame van- 
4er.>-e n po zį valau Jų ^erti po pusę stiklelio 
arba maliau.

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

Kampas North 4-tos gatvės.

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
/ MELROSE PARK, ILL.

Pjttnininkas K. Jankauskas, 
'' P. O. Box 749, Melrose Park,

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

Protokolų raštin. Alek. Morkus, 
907—22nd Ave., Melrose

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

Kasierius S. Pavalkis,
87 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:
Csntre Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2025 Colwell St.,
Pittsburgh, Pa. 

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

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

Turtų Kontrolės Komisija:
M. Urlakia, 

S18

Tik ką Išėjo iŠ spaudos
JUSTINO TUMĖNO

LAISVĖS
KALINYS

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

Jersey City, White Eagle 
Hall, 18 kovo, ’16.

J. Stanionis $1.00, S. Chle- 
bus 25c, A. Strolis 25c., J. 
Baltrūnas 50c., V. Jurevi
čius 50c., Lukošius 25c., A.
Mosiulis 50c., J. Vanagas 50 nūs vaikus aiškiai parodo motiniš-

•/ r-r. rn M širdį ir kaip jai gaila savo vai-G. Glovickas 50c., T. Bu- kučių.
Iota25 c., D. Pilka 25c., Dek- 
snys $1.00, J. Kleiza 50c., J. 
Popievis 25c., A. Vilčius 25c.
J. Gribas 25c.,R. Moziliaus- 
kas 50c.,J. Bimba 25c., A. 
^Zinkevičiūtė 25c., J. Bagdo
nas 25c., Pleckauskas 50c., 
Cr. Vasilius 50c.

So. Brooklyn* N. Y., 
23 d. kovo, 16 m.

J. Vizas, A. Vizienė—no 
$1.00; K. Vaičikauska^ 
Baranauskas, 
kas, U. šešk' 
c. ; K. P''

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

m žino pranešt ant antrašo:
J. Dailida 

Hamms All.
S. S. Pittsburgh, 

U (27—30)

MelroscAR
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill. 

Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis, P. O. Box 761, 
Park, III.

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

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

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

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

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

Philadelpria, Pa.
Iždininkas K. Šidlauskas,

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

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

LIETUVIŲ SAVIŠELPINfi DRAU
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN

TINOJE.
Valdybos vardai Ir antrašai: 

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

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

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

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

Revizijos nar'ai:
Jonas šakalys—Calle Valpareiso, 206 

F. C. S. Berisso. 
Pranciškus Ivaškevičius ir Povylae 
Janiūnas—abudu po num.: F. C. 8. 
Berisso aim., “La Flor”.

Sixth St., 
Charleroi, 

Reedsdale St.,
N. S. Pittsburgh, 

W. Markūnas, 2120 Forbes St, 
Pittsburgh, 

Kuopų sekretorių adresai: 
kuopos J. I. Alexis,
P. O. Box 844 North Diamond Sta. 

Pittsburgh, Pa.
2 kuopos P. Francikevičius, 

222 Sagamore St., Esplein, 
Pittsburgh, P*.

8 kuopos, J. Galgir.as, P. O. Box 
118, Laupurex, Pa.
4 kuopos Ig. Rasinskis,

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

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

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

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

Kean Ave., Donora, Pa.

šitas veikalas tun rastis kiekvieno 
inteligentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus vardas patsai už save kal
ba. KAINA 30 centų. Kreipkitės i 
“LAISVŲ”, 183 ROEBLING STR, 
BROOKLYN, N. Y.

SERGANTIEJI!
LIETUVIŲ KELIONEI I’AŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas,

72 Hudson Ave., Brooklyn, i
Sekretorius V. Ž’linskas,

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

183 Roebling St., Brooklyn,
Kuopų Sekretorių adresai:

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

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

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

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

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

161 N. Main St, An«onia, Conn. 
Iždininkas J. Valaitis,

11 Oak St., Ansonia, Conn.
Knygius O; Radzevičlūti,

LAISVES SŪNŲ DRAUGYSTE, 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkai W. Žemaitis,

812 E. Centre Et 
Pirmininko pagelbininkas P. Ysoda,

815 E. Centre 8t.
Protokolų raštinio. A. Ramauckas, 

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

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

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

Mahanoy Avė.,
Maršalka W. Svlntlckas,

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

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

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESER1Ų 
M SKYRIAUS KOMITETAS:

Pirmininkas A. Mačaiti.s,
109 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

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

lidlnlnkas Kacimleras Šimkui,
*8t Lerlner St, Breeklya, N.Y.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ 18 
Diena po dienai, metas po metui 
užsiimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išgy- 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas jkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiatės 
nuolat blogiau, tuomet, nieko 
laukdamas, kreipkis pas gerai 
prantantį daktarą ir specialistą 

DR. LEONARD LANDES 
Jis jums be pinigų patars, ką 

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas hii didžiausiomis pa
sekmėmis. kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plas- 
čių. jaknų ir tt.

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

DR. LANDĖS
Ofiso valandos ?nuo 10 ryto iki S 

vai. vakar*. * Šventadieniaii nuo 10 
vai. ryto iki 4 po pietų. .
14i N. 22nd St.'(Lexingtaa Ir >rd Ava.)

da*

PRIEŽASTIES LIGOS.

140 EAST 22 ST,N
New York CttF



VIUTiNFC liu sužeidg Vieną streikierį.VIEilLivJuiJ £1111 lUiJf Policija gi sako, būk strei- 
Apie Didžiojo New Yorko gėriai įsiveržę į Kaplano 

dirbtuvę ir pradėję mušti 
ton dirbančias merginas, o 
dirbtuvės savininką ir kitus 
keturis vyrus peiliais sužei
dė.

Draugijų Sąjungą.
Pastaruoju laiku Draugi

jų Sąjunga lyg ir apsnūdo. 
Net konferencija, kuri turė
jo įvykti 19 d. kovo, neįvyko 
dėlei neužtektino skaičiaus 
delegatų.

Todėl Viešu Reikalu Ko
mitetas nutarė sušaukti 
konferenciją ant 16 d. Ba
landžio (April). Gerbiamos 
Draugijos, teiksitės išrinkti 
ant tos dienos po 5 delega
tus, kurie konferencijoj at
stovautų jūsų draugiją. Ši 
konferencija yra tuomi 
svarbi, jogei bus apkalbama 
apie apvaikščiojimą 1 d. ge
gužės. Apvaikščiojant ge
gužinę, manoma išnešti pro
testas prieš rengimąsi Su
vienytų Valstijų į karę.

Konferencija prasidės ly
giai 2 vai. po pietų Tautiš
kame Namo.

Gerbiamieji! Sykiu 
prisiuntimu delegatų,
siųskite ir užmokestį (1 
dol.) nuo jūsų draugijos.jei- 
gu dar nesat užsimokėję. 
Pasitikime,jtrgei jūs SUpra fl

Kurie tik priklausote prie 
vietinio Lietuvos Šelpimo 
Fondo ir turite su Fondu 
reikalus, meldžiu būtinai su
sirinkti seredoj, 8 vai. vaka
re, pas J. Martinaitį.

Kaip žinoto, dabar įvyko 
daug prakalbų ir kitko,tai 
viską reikia sutvarkyti.

Lietuvių Biznierių .Draugi
jos Susirinkimas.

Susirinkimas atsibus u- 
tarninke, 11 d. balandžio

Draugelio

SU 
pri-

svetainėje, 73 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., 8:30 vai. 
vakare. Kiekvienas narys 
yra kviečiamas būtinai pri
būti susirinkiman, nes yra 
daug svarbiu reikalų.

Pirm F. Masulcvičius.

STATEMENT of the OWNERSHIP, 
Managament, Circulation, etc. 

Required by the act of Congress 
of August 24, 1912,

of “Laisve”, published semi-weekly'
at 183 Roebling St., Brooklyn, N. Y., ! kambarius, 
for April, 1916.

Slate of New York, County 
K mgs—ss.

4 I

Extra Pardavimas.
Puikus, naujas mūrinis namas, 

South pusėje, 8 šeimynoms po 5
Toiletai ir maudynes ant 

Namo ilgis 80 pėdų. Lotas 
Raudos atneša $1600.00 ant 

Mortgage $9,000. Bankos 
tik $12,000.00. Pirktas buvo'

i flioro. 
of 25x100.

; m ('tų. 
imi praisas 
u’d, už $17,500.00

namas < 
toiletai 

ant me

trueIns konwledge and beliol, a 
statement of the ownership, manage

culalion), etc., of aforesaid publica
tion for the date shown ir the above 
caption, required by the Act oi 
August 21, 1912, embodied in section 
143, Postal Laws and Regulations, 
minted in the reverse ol this form, 
o wit:

Publisher Lithuanian < 
’ublishing Society (Inc.), 
ing St., Brooklyn, N Y.

Cooperative 
, 183 Roob-

183 Roob-
ling St., Brooklyn, N. V.

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

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

That the owners are: Josi'ph Ne- 
viackas, 152 So. 9th St., Brooklyn, N. 
Y.; Josi'ph Walutkewicz, 368 Rodney 
St., Brooklyn, N. Y.; Joseph Undzius, 
878 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.;

9th St., Brooklyn, N. Y.; 
9th JAL, Broo 
, 188 So. 2n<I’aii!

Pruscika

: po 6 kambariu;
Ramios $600.00 
$3,800.00. įmokei reikia $1,000. Kas 
nori nusipirkti pigų ir gerą namą, 
lolą, farmą, krautuvę ar dirbtuvę ir 

,-in.sišiūrinti, meldžiu ateiti pas mus, 
o męs tikriname, kad būsite užganč-

I dinti.
| Sužeisti any kokioje vietoje ir no 
rčdami gauti teisingą atlyginimu 
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. Z1NLS.
Tol. 3355 Green point. 

Prie vietinių.

Į JOHN KULBOK CAFE
Žinomu, kad 
vinį biznieriai j 
naro biznį gi
ria. Cigaras, l 
nors kaip ko
pūsto >apas,1 
bet gardžiai Į 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O į 
man rodos, Į 

tai nereikia gir- 
,įsakanti dėl pa- .

keUvingų. Kambariai su visais pa- 1 
rankamais. Prašau kreiptis į tą vie- , 
tį, n būsit užganėdinti.

J011N KULBOK Locnininkap 
191 Wythe Ave., Corn. So. 1st St. 

BROOKLYN, N. Y.
?79 Greenpoint

(27—30)

fEVERYKŲ KRAUTUVf

kaip draugai 
fanoina.

kalha, 
vieta

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
kuserkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomdota 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 . . 3052Telefonas 4085 Market

Fn aias Lietuviškas 
RESTORANTAS.

Macys & Marcin Furniture Co

Šimtas kosi u m‘erių iš visų 
kraštų ir tautų, išmokėdami 
$1.00 ar $2.00 į savaitę, pasi
lieka tikrais savininkais 
riaušių daiktų.

i

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

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

Męs aukau
jam visą savo 
triūsą, kad iš 
šitos įstaigos 
būtų užganė
dinti ne šim
tai, bet tūks
tančiai žmonių 
visokių klest).

Tarpe Driggs ir Bedford Avenues.
Telephone 2372 Greenpoint

Telephone 2334 Greenpotnt 
['ttikiaasia lietaviams vieta pas jį'

rand St.,
Brooklyn, N. Y.

Draugijų Sąjungos. Drau
gijų Sąjunga atliko ir at
lieka daug naudingo dėl lie
tuvių darbo. Ji rūpinasi 
sutvarkyti tarpe įvairių 
draugijų santikius taip, kad 
tos draugijos tarpe savęs 
nesipyktų ir viena kitai ne
užkenktų rengime balių ir 
kitokiuose reikaluose. Drau
gijų Sąjunga rūpinasi ap
saugoti lietuvius nuo viso
kiu valkatų, kazirninku ir 
vagilių, kurių šiame mieste 
yra devynios galybės. Drau
gijų Sąjunga visuomet sto
vi ant sargybos darbininkiš
kų reikalų ir visuomet pro
testuoja prieš tokius valdiš
kus įstatymus kurie varžo 
darbininkų teises. Draugi-* 
jųjų Sąjunga mano 
vakarinę mokyklą 
kos ir angliškos 
Taip-pat Draugijų i 
rūpinasi nupirkimu 
parko dėl rengimo 
(piknikų). Tad gi 
gulėkit prie Draugijų Są
jungos ir prisiųskit į šią 
konferenciją darbščiausius 
jūsų draugijos narius.

Su pagarba
D.N.Y.L.D. Viešų Reikalų 

Komitetas.

Macys, 200 Grand St.,

paskirta 
nuo kai

visas pelnas 
nukentėjusioms

Pelno liko

m or t

surinkta $9.50. Sykiu 
$36.48, kuriuos siunčiu vie
tiniam L. Š. F. ras. V. 2\.

owning or holo’itg 1 pe 
of total amount of bom 
or other

4. '
above

or more Gerbiami viengenčiai! 
pranešame, jog aš už!: 
(tverykų vyrams ir moterims,

siuomi

two

coni

name ow-
uorą. Kaina žema. Kiekvienas pas 
mus įlinkęs čeverykus nesigailės, nes

i įkurti 
lietuviš- 

kalbų. 
Sąjunga 
nuosavo 
outingų 
visi pri-

Zaporiackui. Aukavo šie: 
B. Lipskaitė, J. Galcvičienū 
ir V.Kunigoniūtė—po $1.00; 
L. Lipčiūtė, N. N., M. Lip- 
skiūtė, J. Pauliukas, J.Kreu- 
čiūnas ir T. Pranaitė — po 
50c.; C. Samolaitė, J. Svei
kata, J. Smaidziūnas, L.Am- 
bras, J. Krava, E. Kringe- 
lienė, M. Kanapka, K. San- 
seris, T. Plakstis, A. Blažy
tė, N. N., A. Yurenas ir B. 
Valeckas—po 25c.

P. Marcinkevičius.
$36.48 priėmiau ir perda

viau vietos kasieriui p. J. 
Martinaičiui.

V. A. Zaperiackas.

.-.lockholder or security holder appears 
upon the books of the company as 
trustee or in any other fiduciary re
lation, the name of the person or 
corporation for whom such trustee is 
acting, is given; also that, the said 
two paragraphs contain statements 
embracing affiant’s full knowledge 
and belief as to the circumstances 
and conditions under which stock
holders and security holders who do 
not appear upon the books of the 
company as trustees, ho'd stock 
and securities in a capacity other 
than that of a bona fide owner; and 
this affiant has no reason to believe 
that any other person, association, or 
corporation has any interest direct or 
indirect in the said stock, bonds, or 
other securities than as so stated by 
him.

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

A. G. Buckingham.
(My commission expires March, 1917)

tavoras gvaranluotas.

YUSKER & CO.
79 Hudson Avenue, Brooklyn,

AUTOMATIŠKA YLA.
$1.00 už 75c.

Visiems naudinga yla, W 
vertės $1.00 už 75c., kuri 
siuva kaip mašina. Gali
ma siūti viską, kas tik 
papuola į rankas: plėškes, 
čeverykus, 'čeverykams 
guminius padus, maišus iš 
storiausių audimų, karpe- 
tus, arkliams gunes ir t. t.

Galite 
ponis.

Yra su 
ir vaškas 
75 centai.

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

Pe^aiuxiia HetuvlškuM
valgiu?.. Pietus galima gauti po 15c, 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
2 Hope St., Cor. Roebling

BROOKLYN, N. Y.
st.

siųst ir stam-

adatomis, siūlai 
su prisluntimu

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.

Pagirtinas pasielgimas.
Bučinsko dirbtuvės darbi

ninkai paaukavo $10 dėl 
' streikuojančių marškininių 
darbininkių.

Aukavusiems ištariu šir
dingą ačiū.

PARSIDUODA “INDIAN” 
MOTORCYCLE.

Draugai, kas norite pirkti gazolinu 
varomą dviratį, tai pasinaudokit iš 
progos. Aš parduodu visiškai nauja 
ir mažai važinėtą dviratį. Aš esu 
važiavęs 600 angliškų mylių. Maši
nerija tikrai puiki, aš pirkdamas mo
kėjau $260, dabar parduodu labai pi
giai. Pardavimo priežastis—daktaro 
uždraudimas važinėti. Norinti pirkti 
kreipkitės laišku, ar ypatiškai 
adresu:

PETER G. KARALIUS
GIRARDVILLE,

Reikalingas lietuvis drapanų ir 
verykų pardavėjas, atsišaukite.

A. Pacowski
38 Grand St., Maspelh, N.

(27—29)

če-

šiuo

PA

Viktoras Vaikšnora, Suvalkų gub., 
malonės atsiliepti šiuo adresu: 
10 Q. Golovinoj, Učiteln. Čebakovskoj 
školy, Čebakovo, Jaroslavskoj gub., 
peredat Feliksu Soltanu.

REIKALINGI 3 KRIAUŠIAI,
Reikalingi 3 kriaučiai prie kostu- 

mieriško. darbo: 1 mokantis siūti ko
tus, 2 mokantis siūti kelines ir ves
tos, o 3 galintis paprosyt, darbą pri
imti ir išleisti. Būtų kaipo už gas- 
>adorių. Darbas užtikrintas ant Vl
ados. Užmokestis gera. Atsišaukit 
jreitai.

A. RAMOŠKA
30 Sheldon St., Hartford, Conn.

(28—31)

Tel. Green point 1907.

DENTISTAS
Vial maro darbu užganėdlatL 

Darlas gvarantuotae.

Unijistė.

Paremkime socialistic mo
kyklą.

Socialistų mokykla Rand 
School rengia čielą eilę va
karų su programais ir viso
kiais laimėjimais. Vakarai 
įvyks sekančiomis dienomis: 
28, 29, 30 balandžio ir 1 d. 
gegužės, Central Opera 
House svetainėj, 67 th St., 
ir Third Ave., New York.

Įžanga 10 ir 25 c. Tikietų 
galima gauti “Laisvės” re
dakcijoj. Apie programą 
įpranešime vėliau. Dabar 
<pasiskubinkite nusipirkti ti- 
kietus. Visas pelnas skiria
mas Rand School mokyklos 
naudai.

Snsiremimas streikierių su 
streiklaužiais.

6 d. balandžio vakare, 
Brooklyne, ties Kaplano 
dirbtuve, buvo smarkus su
sirėmimas marškinių strei- 
kierkų su streiklaužiais. I 
susirėmimą įsimaišė profesi
onaliai banditai, kurie kom
panijos nusamdyti saugoja 
dirbtuvę.

Unijos atstovai praneša, 
kad vienas tų banditų už
puolė ant streikierių ir pei-

PARSIDUODA RESTAURACIJA.
Priežastis pardavimo—savininkas 

eina į didesnį biznį. Kas nori įgyti 
gerą restauraciją, kreipkitės šiuo ad
resu:
1147 So. 2nd St., Philadelphia, Pa.

BROOKLYNO IR APIELINKftS 
ATYDAI.

Lietuviškas Kontrsktorius.
Padarome visokį darbą prie nanją 

įamų statymo ir senų pataisymo. Ii* 
plas tavo jam, išcemertuojam ir tt. B- 
sant reikalui, kreipkitės pan

P. GRAŽYS
99 8o. 2nd St., Brooklyn, N. Y

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $$.$9 
Užplumbavimas 50c ir augščlaa 
Išvalymas ....................................... We
Užplumbavimas auk^u .......... $1.W

Skaudantį dantį duok tuojaus ii 
traukt. Ištraukianti be jokio skans 
mo,

DAINOS
Mišriems kvartetams arba che- 

rama, III sąsiuvlnya.
Knygutė 25e.

Telpa šios dainos: 1) Gaude- 
amus; 2) Darbininkų Maraelle- 
t«; 3) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 
ugnį. Chorams atiduodama 81 
knygų aš $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
895 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

217
DR. A. FRIEDMAN

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

E. 7th St„ NEW YORK CITY229
Ofisas atdaras visada.

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

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

Kiekvienam atsišaukusiam priaiųaiu 
kataliogą, iš kurio galėsit pasirinkti 
tinkamų knygų. Adresuokite.

J. CHUPAS
P O. Box 330. Ansonia, Conn.M«V FURNITURE C0 PARMOS

. bkanu» aluc -Ė, 
gardi arielka, J;Į 
čHug, visokis įįj i 

’'£&\ kvep*h- ; ' 
.\Wtl cigarai ir l| 

PSLipulkų* užkau I) 
gWdiiai. Sal A d Ji Į ' 

oltinsų. Ne- m Į 
' > pamirškit '.j 
f atsakančio* 

vietos,o b'dsltic (|
•Jįr/ tžganėdlntl. ) Į
X Paiel Wyi.be (i

«*•

j 73 Grand St, Brooklyn

Pranešimas Lietuviams!
Mylimas Drauge! Gal tamista ži

nai, kas nori pirkti farr'a, tai pra
šau paduokit jam šitą apgarsinimą, 
už ką būsiu tamistai dėkingas. Aš 
nesu agentas, 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
to, o nusipirks, kaip matote, daug 
pigiau.

Broliai Darbininkai 1 Niekad ne
pirkite farmą per agentus, kad jūs 
galite nusipirkti nuo savininko, kam 
toji farms priklauso, o suČėdysit 
daug sunkiai uždirbtų pinigų. Gana, i 
broliai, mus išnaudoja kapitalistai, ' 
lai nesiduokim išnaudoti nors agen
tams. Aš turiu 40 akerių žemės; 25 
akeriai išklynylos, 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, Mielu Marketas yra 
geras. Parduodu tik už $1,750.00. 
Reikia įmokėti iš sykio $850.00, o li
kusius ant 5 metų arba 
Aš išduodu gvarantuotą 
straiką. Kaa pirks, tai 
lėšas sugrąžinsiu. Jeigu 
tas apgarsinimas nereikalingas, tai 
meldžiu perduokit savo draugui. Aš 
parduodu kuopigiausiai, ba aš noriu 
išvažiuoti į vakarinei valstijas.

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

Pasilieku viso gero velijantis
A. ADOMAVIČIUS, 

Fountain, Mich.

a

KLAUSYK, KĄ MOTERS 
SAKO APIE MUS!

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

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

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.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

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

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbamo lietuviškai.

$4.98 $4.49 fit

687 3«P Ave. ' 658 5^AY<:
Cor. 2ISJ ST. V- ' far I<i4.5T~

BROOKLYN, N .'Y. 4^ A 9

UŽGANĖDINTAS ‘"LT
Gvarantuotas ant 20 metų
Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.00 

Užplumbavimas 50c ir augščiau.
Išvalymas .........   50c.
Užploinbavilnas auksu ..............  $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

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

1-mos gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

. Kalbame lietuviškai.

Vlanatinė mokykla amatą, la- 
feriq lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam bdtl 
be darbo, jeigu galima ai
di t btl po X 15.00 iki $39.00 kaip 
antenų, šita mokykla išmokina 
tikru ioferiu per keturias nedi- 
liaa. Galima mokintis dienr- 
:ni» ir vakarais. Gvarantaeja- 
M0*. Jog laisnlus gausit*.

Caituoja tik $15.0$.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILM 
ENGINEERS

147 R. 40th St., New Yark,N.Y.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

pturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ....................... $1.00
Kraujo Valytojas ......................... 1.00

; Vidurių Reguliatorius ..................... 50c.
1 Trojanka .............. 25c., 50c. ir $1.00

i nuo
I visokių ligų, kurios čia dar ncpamia&- 

Gana itos’ £aUma gauti per pačtą.

į Ir visokias kitokias gyduoles 
vMcril/iiv mi Viiriz-kc Ain rl o f

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

ir daugiau, 
ditą ir ap- 
ir kelionės 
tamistai ši-

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J.
SPECUALISTAS 

PLAUČIŲ 
Va’andos: 

8—10 ryte

Mitevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

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

6—8 vakare

PERSKAITYK!
Kiekvienaa aaa- 
jaa akai t y to j a%
kuria užsirašys 
pas mano “Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.00, 
tas gaus dovanų 
knygų vertis 
1 dolerio arba 
“šakę” ant ats
tu. Senas skai
tytojas, kuria at
naujins, gaus

Kas iš neskaitanti* 
Keleivį” $1.50, gana 

senas skaitytojas

knygų už 50c. 
dar prisius už *" 
knygų už 50 
gaus knygų už 25c. Kas prisius ui 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75«.| 
kas prisius ui “Šakę” $1.00, tas gana 
knygų už 35c., senas skaitytoja* ui 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metams $1.50, tau 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tuos lalk** 
rašičius per mane. Tiek pat moky
dami gausite geru knygą pasiukai * 
tymui. Būtinai pasakyk apie tai aa* 
vo draugui ir pažįstamų!. Kaygaa 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siuskit šiuo adresu)
J. POCIUS

2X7# Margaret St.. Philadelphia. Pa.

JEIGU NORI, KAD GERAI IŠRŪDYTUM, PIRK 
SKRYBĖLES “VARDU MANHATTAN HAT”.

Jos žinomos kaipo geriausios.
Turime labai didelį pasi

rinkimą pavasarinių skrybė
lių, todėl męs galime pritai
kyti kiekvienam pagal skonj.

ATEIK IR IŠBANDYK!
Męs žinom, kad būsite už

ganėdinti mūsų kaina ir pa
gal skonį pritaikymo, prade-, 
dant nuo $1.50 iki $3.00.

Męs taipgi užlaikome di-, 
džiausį pasirinkimą vaikų 
skrybėlių.

Manhattan Hats Store,
*-* R^ookiyne.

WAND STREET 
' Avenue

/; -..v .... . ■ - G ■ .

«• «i .. . . ....




