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Jau 52 dieni suėjo, kaip vo- REVOLIUCIJA CHINIJOJ.' 
kiečiai nesulaikomomis ban-į Benki kares laivai, sto-jK) 
gomis liejasi ant Verduno, ’ v inl.i Kantono uoste, prisi- ■ svečiams gana gerai sekasi 

dėjo prie sukilėlių.
iš Shanghajaus praneša, 

i republikonai | 
neri, kad Yuan-Ši-Kai pasi-1 
traukti) įš savo vietos ir kaus, 
užleisti! ją ištikimesniam Cambridge, 
žmogui. C1 1?-

Kįla gandas, kad gal būti, lyius 100 dol.. 
daeis iki to, jog Chinija tu-Juad Canibnd 
•ės skilti pusiau, I 
pietų Chinija labiau pritaria 1 kunti.
iespublikos valdymo formai,! Didelį pas’u-ekimą 

> šiaurė, kaipo labiau atsiii- Būrėjo Wore( 
busi, arba inbil'orontiška no-.išbuvo dvi dieni.

didžios francūzų tvirtovės. 
Ugnies, dūmų, kraujo ir a- 
šarų pekla ryja savo aukas jOg tenykščiai
be pasigailėjimo, be pertrū
kio. Kanuoles baubia, nuo
dingų gazų sroves plaukia 
oru ir visi žudymo įrankiai, 
kokie tik išmislyti moksli
ninkais, panaudojami p riešą 
žudymui.

Ligišiol, per 52 dieni, nuo 
pradžių mūšio už Verduno 
įgavimą, francūzai turėjo 
užleisti vokiečiams 159 kva
dratinių mylių ir veik 30 
francūzišku sodžių. Pėda 
po pėdai francūzai traukia-

UŽŪ11E
tik vieną Verduno 
Douaumontą, kurį 
nuo francūzų brandenbur
giečiai.

Kiek žuvo abiejose pusėse 
negalima apskaityti, 
klausia, nemažiau, 
200,090 žmonių.

Francūzai apskaito, 
nuo pradžios kovos už 
duną vokiečiai nustojo du 
šimtu tūkstančių žmonių.

Ties “numirėlio” kalnu 
vokiečiai įgijo atsparos, 
užimdami truputį francū- 
ziškų tranšėjų.

atėmė

vei- 
kaip

LENKO BALSAS.
Viennos “Neue Freie Pre

se” telpa straipsnis Dūmos 
atstovo, lenko Lempickio, 
kur sakoma, jog lenkų tau
ta ištroškusi liuosybes. Len
kai gatavi daryti dideles 
aukas, kad tik atgavus lais-

.\i

atsigauna

mic-’-

rokuo-

vari m nenes 
Erzi n gani u.

do, Erzingamo ir Mesopota 
mijos.

Sulyg nuomonės rusu afi

mums korespondentai.

Mass. Pirmose prakalbose 
So. Bostone surinkta apie 
■100 dol. Manoma, kad Bos
tonas dar daugiau suau-

svočiai i 
ter, Mass.,kur J

Męs manome,: 
ge’iaus lietu-1 

kadangi aii galėjo iu daugiau suau-

viii duosnumu. “Worcc L-

pustrečios skilties su A. Bū

!: r Telegram”, nuo 10 d
\NUOJ. .■.landžio, pala pino didei
i; č rinki- .iii'aipsnį antga viii “Berik

į ariamentan (Kortesus)' iš
rinkta 250, o konservatorių

bartinis pirmasai ministeris, 
grafas Romanones, palaikąs 
talkininkų pusę. 1
skutinėj prakalboj Paima

maitos paveikslais.
Išviso Worcestory surink

ta veik 400 dol. aukų, o jei
gu ne lietus, ne šaltas žie
mos oras, kaip tyčia pabju-.

Savo pa- r9s> kada svečiai buvo Wor- 
■ ~ ‘ Jcestery, tai Worcesteris sa- 

mieste Romanones stojo už vo aukomis būtų pralenkęs
orcesteris sa-

!!
7-, ’

JRKį. <» •

C' /.

I

talkininkus.
Pasirodo, kad paskutinėse 

talkininkų tarybose Pary
žiuje ir Ispanija buvo pa
siuntusi savo atstovą.

KARIAUJA, KAD PANAI
KINUS PRIESPAUDĄ.
Šiomis dienomis į Londo

ną atvyko francūzų senato
rius. Anglijos valdžia ir 
parlamento atstovai priėmi
mui senatoriaus iškėlė dide
lę puotą ir toj puotoj Angli
jos ministerių pirmininkas 
Asquith pasakė politiško tu
rinio prakalbą, kuri buvo 
neva atsakymu Vokietijos

DVI PARTIJOS VOKIE
TIJOJ.

Sulyg pranešimų iš Lon-
, kancleriui,- kuomet pastara
sis parlamente kalbėdamas 
užsipuolė ant talkininkų,kad 
jie nori panaikinti Vokieti
jos viešpatystę. '

Asquith, neva varde visų 
talkininkų, pasakė:

“Vokietijos kancleris pa
sakė, būk Anglijos ministe- 
rių pirmininkas norįs paro
dyti, kad Vokietija esanti 

; nuveikta... Būk Did. Brita
nija ir Francija pradėję ka
riauti su tuo tikslu, kad Vo
kietiją nušlavus nuo pavir
šiaus žemės, kad visai iš
braukus nuo žemlapio. Toks 
pasakymas visai neteisin
gas. Męs kariaujame ne 
dėlto, kad Vokietiją išbrau
kus nuo žemlapio ir ne dėlto, 
kad pavergus jos gyvento
jus, bet dėlto, kad įvedus 
geresnę tvarką, kad visokie 
nesusipratimai būtų geruo
ju išrišti, o ne su pagelba 
militarizmo. Jeigu męs kal
bame apie sunaikinimą Vo
kietijos militarizmo, tai męs 
turime omeny tą, kad sutei
kus teises plėtotis silpnes
nėm tautom”.

Toliau ministeris nurodė, 
kad Vokietijai nerūpi Len
kijos paliuosavimas ir sutei
kimas jai pilnos laisvės, bet 
rūpi suvokietinimas, nes ji 
ir pirmiau darė tą patį su 
Lenkijos ta dalimi, kuri bu
vo po Vokietija.

Kaip gudriai ir veidmai
ningai jie maskuoja karės 
priežastis...

partijos: vienais jų nori! 
taikos, nes mato, kad taikos! 
ištroškę visi Vokietijos žmo-1 
nes. Tąja partija vadovau
ja kaizeris, kancleris, Dern- 
burg, prof. Delbrueck ir Ja- 
gow. Už taiką stoja tokie į- 
tekmingi laikraščiai, kaip 
“Frankfurter Zeitung” ir • 
“Berliner Tageblatt”.

. Kariška partija vadovau
ja von Hindenburg, Macken- Į 
sen, Tirpitz, Falkenhayn ir 
kronprincas.
PASKANDINTAS ISPA
NIJOS PASAŽIERINIS 

LAIVAS.
Madridas, 12 d. balan

džio.—Savininkai pasažieri- 
nio laivo “Santaderino” ga
vo pranešimą, kad laivas pa
skandintas vokiečių subma
rine. Pasažieriam ir ko
mandai buvo duota tik 15 
ininutų išsigelbėjimui. Lai
kraščiai praneša, kad besi- 
gelbstint 4 žmonės nusken
do.
VOKIETIJA GINKLUOJA 

ŠVEICARIJĄ.
Berlynas. — Vokietijos 

ginklų dirbtuvės ne tik sau 
spėja pridirbti įvairių gink
lų, bet dar padirba ir kitom 
viešpatystėm. Kaip prane
ša Šveicarijos laikraščiai, 
tai šiomis dienomis atsiųs 
Vokietija didžiąsias kanuo- 
les, kurias pirmiau buvo 
jau užsisakius Šveicarijos

TURKIJA PADVIGUBINO
SAVO KARIUMENŲ.
Petrogradas.—Turkai jau 

s])ėjo susiorganizuoti ir pa
dvigubinti savo spėkas. Da
bar jau jie daug geriau atsi
laiko. ^Rusams darosi sun-

pino scnsacijinę korespon
denciją iš Lynno, Mass. To 
(lie n i ’ašč io k<) respo n den tas 
kalbėjęsis su trimis anar-

>-ad raudonąją anart 
kuopos Amerikoje jau

netoli Chihuahua.
Generolas Gutierec tele

grafuoja, jog Villa mirė ne
toli ('ieneguilas.

Chihuahua City visuome
nė mano, jog Villa ištikrųjų

juu menesiai kaip pienuoja nu-1 /credos

Lynne yra nedidelė anai

tai tik gandai, 
iro dar nebuvo 

ž'nių, kurios būtų patvirti
nusios, jog Villa ištikrųjų

M A A'i M .GO ILKI.

Garsus darbininkų raso
ja s M. Gorky smarkiai su
sirgo pneumonijos liga, 
padėjimas, sulyg žinių 
Maskvos, esąs labai opiu

Žinia apie Maximo Gorkio
ligą atėjusi per Berlyną. M. lupę atmušti.

i la
išyj1 tirs Satevo daug 
s pasekėjų užmušta ir 
Įlįstai suimta. Ka su 
darvs—nežinia. Gal

Jo \ iename iš paskutinių ofi
cialių pranešimų rusų gene- 
ralio štabo jau sakoma, kad 
turkai atakavę rusus, bet

.tunciami i v-meaga, ku: 
anti anarchistu centru.

ne-

netik Bostoną,‘bet net ir 
Brooklyną. Taip bent rašo 
mums korespondentai.

9 d. balandžio po prakal
bų, Worcester!o Sus. Liet. 
Am. nariai surengė puikius 
pietus labui nukentėjusių 
nuo kares. Pietuose daly
vavo 300 ypatų. “Worcester 
Telegram” sako, kad nuo 
pietų likę gana daug pinigų 
ii- tai paskirta Lietuvos Šel
pimo Fondui.

Iš kitu vietų mums trūks- u v

ta platesnių žinių.
Ponas A. Bulota žada šį 

mėnesį atvykti į New Yor- 
ką įvairiais reikalais. Mano
ma, kad prie progos jis pa
sakys dar kelias prakalbas, 
nes pakvietimų yra nuo ru-

r.izacijų iš New Yorko ir 
Newarko ir nuo Bayonnės 
Didžio Lietuvos Kunigaikš
čio Vytauto draugijos.

Męs taip-pąt girdėjome, 
jog Lietuvos šelpimo Fondo 
valdyba nubalsavo paskirti 
“Žiburėliui” 1,009 dol. Tie 
pinigai tuojaus bus pasiųsti 
į Petrogradą.

Apie “Keleivio” praneši
mą, jog bus vedamos tary
bos vienyjimos tikslu tarpe 
L. Š. F. ir L. G. F. — męs 
nieko nežinome.

KIEK GIRIŲ SUDEGĖ?
Rocky Mountain News 

praneša, jog pereitais me
tais Suvienytose Valstijose 
sudegė 300,000 akrų nacio- 
nališkų girių, kas išneša 
daug milionų nuostolių.

BILLY SUNDAY BUS 
BOSTONE.

Bostono tuščiakalbiai ir 
fanatikai renka pinigų ir 
mano parsitraukti sorkinin- 
ką generolą Billy Sunday. 
Pradžia padaryta Park St. 
bažnyčioj, kur kunigužių 
konvencija sumetė 40,000 
dolerių.

HMIWM

Gorky jau nuo seniau

V LA D M Ui UUHTZEP, 

Vladimirui Burcevui : 
valdžia leido tik šešias 
nas pagyventi Maskvoj 
riškos orlaivininkystės 
balais. Nors ir didelis 
trio tas iš Burcevo, o liuosy- 
bės kaip nėra, taip nėra.

rusų 
die- 

i ka- 
rei-

i pa-

RUSIJOS POLICIJA VĖ
LEI NORI ŽYDŲ PO

GROMŲ.
Paryžiaus socialistų dien

raštis “L’Humanite” gavo 
pranešimą iš Rusijos Dūmos 
atstovo- socialdemokrato 
Čcheidzės, jog rusų policija 
vėlei jau bebandanti rengti 
žydų pogromus. Čcheidzė 
pristatė Paryžiaus laikraš
čiui ir kopiją Rusijos ochra- 
nos manifesto, kur duodama 
nurodymai policijai, kad jau 
laikas pradėti pogromus.

policijos viršininkai sako, 
kad žydai organizuoja visoj 
Rusijoj streikus ir daro tai 
pinigais, kuriuos gauna iš 
Vokietijos. Žydai varo agi
taciją tarpe kareivių ir 
kviečia juos neklausyti val
džios.

Policija sako, kad rusų 
žmonės yra ištikimi valdžiai, 
neužsiganėdinimą sėjanti 
tik žydai.

Čcheidzė sako, kad šitas 
policijos manifestas tyčia 
paleistas į liaudį, kad atkrei
pus žmonių atydą nuo val
džios šunybių ir nukreipus 
jį j žydus.

)U

tame yra ir grūdeliu teisy

ALBANAl MIRŠTA B
Williams Howard, sekre

torius Albanijos šelpimo 
Fondo, būdamas Paryžiuje, 
pasakė, kad albanų pade ji-, 
rnas neapsakomai tragiškas. 
150,000 albanų mirė iš bado, 
o 500,000 badauja.

LENKIJA BADAUJA.
Rymas, 12 d. balandžio.— 

Popiežius Benediktas gavo 
praneširųą, kuriame Lenki
jos vyskupai šaukia Ameri
ką ir visą katalikišką pasau
lį gelbėti Lenkijos gyvento- 

I jus, mirštančius badu.
' Šiomis dienomis buvo 
gauta ir iš Vokietijos žinių, 
kad Lenkijos gyventojai at
sidūrė baisiame padėjime: 
700,000 žydų, kaip buvo pa
žymėta tose žiniose, badau
ja ir nežinia, kas gali su jais 
atsitikti. Vokiečiu tūli lai
kraščiai atvirai pasakė, kad 
visos. Vokietijos gyventojai 
badauja ir Vokietija negali 
ilgai kariauti.

Chicagoj išeinančio laik
raščio “Daily News” kores
pondentas atsiuntė telegra
mą sekančio turinio: “Var
šuvos gyventojai badauja. 
Tik Vokietijos armija turi 
kuo maitintis, o gyventojai 
priversti badauti. Prie lab
daringų įstaigų valgyklų 
stovi buvusieji pirkliai, dak
tarai, advokatai, studentai 
ir kitokie žmonės, kad ga
vus pavalgyti. Nuo badavi
mo vaikai miršta, kaip mu
šės. Abelnas mirtingumas 
žymiai pakilo. Žmonės 
gaudo šunis ir jų mėsa mai
tinasi”...

I ENKŲ KUNIGAIKŠTIS 
KALBA APIE LIETU- .

V1US.
New Yorkan pribuvo ku

nigaikštis Ponia towski iš 
Franci jos karės ofiso. Ji
sai sako, kad žiedai Vokie
tijos kariunienės žūsta ties 
Vordiniu. Jisai atvyko A- 
merikon pirkti kariškos me
džiagos dėl aeroplanų. Po- 
niatowskis, kuris yra len
kas, išsireiškė, jog lietuvių 
ateitis esanti užtikrinta.

Kunigaikštis sako, kad 
Verdun išlaikys.

NUŽUDYTA BELGIJOS

Belgijos kardinolas Mer
cier praneša vokiečių gene
ral gubernatoriui, jog diece
zijoj Malines vokiečiai nu
žudė šiuos kunigus: Daper- 
veux, Allard, Kandid, brolį 
Vincentą, Carette, Lomba- 
erts, Goris, de Cleck, Der- 
gent, Wauters ir Van Vla
dei.

Carranzos valdininkai ra
do dokumentų, kurie liūdy- 
ja, kad tarpe Vilios ir Japo
nijos buvo vedama-derybos, 

i Villa pnu ė miliono dolerių 
j ir žadėjo japonams geroką 
•Mexikos žemės sklypą.

CENZURA DĖL “VOR- 
WAERTS’O”.

“Vorwaerts”, galingas vo
kiečių socialistų dienraštis, 
turi rokuotis su dvejopa 
cenzūra. Vienas cenzorius, 
yra Prūsų valdžios pastaty
tas ir jisai, be mielaširdys- 
tės, braukia iš straipsnių 
svarbesnius dalykus. Bet 
dabar prie valdiško cenzo-' 
riauš prisidėjo ir partijos 
cenzorius. Tą cenzorių pa
statė valdžiai ištikimi social-■ 
demokratai ir pavedė jamį 
dabot, kad 
liautųsi rėmęs 
socialdemokratus.

“Vorwaerts’o” redaktoriai 
aštriuose straipsniuose pro
testuoja prieš-tą partijinę 
cenzūrą, kuri tankiai yra di
desnė, negu valdžios cenzu-

TAIKA JAU ARTI.
Anglijos premjero Asqui- 

tho prakalba padare visoj 
Vokietijoj gerą įspūdį, nes 
toje prakalboje jau nesako
ma, kad Vokietija reikia su- 
kriušinti.

Laikraščiai nurodo, 
Asquitho švelnumas yra ge
ras pamatas užvesti taikos 
taryboms. Išrodo, jog taika 
išties prisiartina.

uarius užsistoti už laisvę žo
džio ir protestuoti prieš 
reichstago atstovų didžiu
mą, kuri uždėjo tą cenzūrą.

Iš RYGOS.
Kareivių šeimynų ir pabė

gėlių šelpimas. Miesto 
• valdžia tariasi nebešelpti 
kareivių šeimynų dėM vai- 
gymui produktu stOKos. Dė- 

i lei šito reikalo miesto valdy
ba 11 vas. išsitarusi, kad ji
nai, visgi, nemananti nusi
kratyti kareivių šeimynų, 
bet vis dėlto turi pasisakyti, 

i kad valgymui produktų mie- 
s»istas visai mažai teturįs. Jau 

kairiuosius apksčiau valdyba pusiau su- 
mažinusi kareivių šeimy
noms pašalpas. O vis dėlei 
to reikalo pasidariusi išlai
dų apie 200,000 rublių į me
tus. Tečiau visai nebešelpti 
kareivių šeimynų valdyba 
nemananti. Kareivių vaikų 
mokymui Dūma išleidus 
20,000 rb. i metus. Kas ki- 
ta su pabėgėliais. Pabėgė
liams miesto valdyba duoda 
veltui butą Kalugos g. N7<

K. LIEBKNECHTU1 NE
DUODA KALBĖTI.

K. Licbknechtui vėlei ne
leista kalbėti Vokietijos 
įeichstage, sulyg pranešimo 1 
Rcuterio 
sterdamo.

BULGARIJOJ.
Sofijos žiniomis, paskuti

niame parlamento posėdyje 
keli ministerial atsakinėję 

opozicijos paklausimus, 
•ės ministeris tvirtino,

FRANCŪZŲ SOCIALIS
TAI “IŠTIKIMI”.

Tautiškoji taryba socialis
tu partijos priėmė rezoliuci
ją, kad ir toliau s rems val
džią josios vedamoje karė-

)

Į 
i 
A 

kad taip seni, taip ir jauni 
buvę šaukiami karėn ne koi 
kiais Įstatais, bet būtinam 
ieikalui atėjus.

Paskiau į klausimus atsa
kinėjo Rodoslavovas. Apie 
reikalingiausių p ro dūktų 
sutvarkima Rodoslavovas 
pasakė, kad jau esanti pra
dėta kova su visokiomis spe
kuliacijomis. Bulgarai nuo
latos kovojo su savo kai-GANDAI APIE VILLĄ.

Pastaromis dienomis at- mynais, kad Šie praleistų į 
ėjo daug prieštaraujančiųjų šalį maisto ir kitų reika- 
vieni kitiems gandų apie lingu produktų. Rumunai 
Mexikos razbaininką Vilią, kelis kartus esą prižadėję 
Mexikos karės ofisas pra- leisti per savo sieną į bulga- 
neša, kad Villa apleido savo rus prekių traukinius, kurtę 
pasekėjus ir žuvo kalnuose , ir dabar esą ten sulaikonL



LAISVfi

Pustrečio miliono MARGos mintis socialistiškos Agitacija Socialistų s. L. A. narių sveikatas
rublių

NAUJIENOS
Naujienos” įsigijo New

Lyti,Kati nioKu. ne uviwiU4iax Mcv- iq. Tas labai gerai, tik ne- 
miliono misai visviena labiau palin- gerai, kad tas koresponden

tas pradėjo savo darbą ne- 
pranešimu, būk

su virš pustrečio 
rublių būtų prastas lenciū- kę į dešinę.

Štai kodėl lietuviai sočia- teisingu 
turi newyorkieciai pasižymėjo rio 

savo aukomis-Lietuvos Šel- 
Ipimo Fondui svečių prakal
bose.

Na, jau ne. Jeigu visur 
aukauti, kaip Bronxe ir N. 
Y.—tai svečiai per visą A- 
meriką gal kokį tūkstantį ir 
surinktu. *

* *
Ana diena aš buvau teat

re. Orkestrai užgrojus 
“My Country”, visi mano 
kaimynai sustojo. Aš sė
džiu, pilnas revoliucioniško 
pajautimo. Sėdžiu ir neri
mauju. Publika susėdo ir 
mano kaimynai sužiuro į 
mane, kaip į kokį baisūną.

Aš pamisliau, kas būtų, 
jeigu Amerikoj įvyktų tikra 
kare. Tuomet patriotai su
draskytų nepatriotus.

gas, kad amžinai pririšus iš
tikimą vergą prie duosnaus listai visom pajiegom 
pono. Kur šuo laka, ten ir ’ mobilizuoties, kad kiekvie- 
ioja—sako lietuvių patai

Šitie palyginimai
noj minutoj būti prisiren-

Šitie palyginimai atėjo i gūsiais. Reikia mesti į šalį 
mums į galvą, pasiskaičius visokia lengvatikystė ir pa- 

Lietuviu viršutiniškumas.. Reikia di- 
lietuvių džiausio, didžiausio ir dar 

karta didžiausio rimtumo 
•avo priedermių atlikime.

petrogradiškiam 
Balse” atskaitą iš 
klerikalų ir tautininkų su
važiavimo, kuris neseniai į- 
vyko Petrograde. Tame 
suvažiavime 1 vadinamojo 
Centralia Komiteto (mono- 
poliškos klerikalų draugijos 
pabėgėliams šelpti) atsto
vas p. S. Šilingas pranešė, 
kiek ir iš kur gauna minėta- 
sai komitetas pinigų. Iš 
Tatjanos komiteto gauta 
900 tūkstančių rublių, iš Pa
bėgėlių Tarybos gauta 1 
mil. 660 tūkstančiu rubliu. 
Išviso tokiu būdu rusu val
džios įstaigos sušelpė lietu
vių klerikalų draugiją dau
giau, negu dviem ir vaisė 
miliono rublių.

Dabar pigu kiekvienam 
suprasti,jog vadinamas Cen
tralis Komitetas, operuojan
tis milicnais rublių, yra tai keltis nuo 3 vai. ryte, eiti į 
magnitas, traukiąs išsisklai-1 darbą ir grįžti ant 8 vai. va- 
džiusias Lietuvos pabėgėlių kare. Malonėkite Emma pri- 
minias į Yčo-O!šausko-Tu-1 rengti man kapą, kuriame 
mo partiją. Klerikališkos galėsiu ilsėtis”. Kuomet lai- 
m ašines 
iki sočiai ir tie žmonės, ku-^tirti priežastis to žmogaus 
rie sėdi ratuose ir laiko va-; nusižudymo, 
džias, netiktai patįs i

Kodėl jisai 
nusižudė?

“The New York World” 
paduoda tragišką istoriją 
vieno darbininko. Ta istori
ja yra labai pamokinanti.

Henry Liehm, 56 pietų bu- 
čeris, kuris gyveno po num. 
809 Hendrick St., Canarsie,

mo, nusižudė. savo

iio buvo užrašyta sekančiai: 
“Brangi Emma! ’Sudiev vi
siems. Man labai įkyrėjo

*
James Maurer iš Pennsyl- 

vanijos anądien kalbėjo

socialistų judėjimas. EI 
Partido Socialistą, kaip ra
šo prisiųstoji mums La 
Vanguardia, jau veik užka
riavo Buenos Aires. Rosa-

apygardose taip-pat 
smarkiai kįla socialistų 
judėjimas. Neseniai tos 
apielinkės socialistai turėjo 
savo suvažiavimą ir sutaisė 
savo listą kandidatų j 
kongresą.

Rumunijoj didžiuma soci
alistų eina prieš karę. Ofi- 
ciališkoji partija siuntė sa
vo atstovą į Zimmerwaldo 
konvenciją ir užgyrė tarp- 
taūtiečių nutarimus. Parti
ja stovi už Rumunijos neut- 
j alitetą šioje karėje. Ta
riaus, pastaruoju laiku, kaip 
rašo “Viener Arbeiter Zei- 
tung”,draugai Jany Bujor ir 
Chelerter pradėjo leisti nau
ją organą “Convotiri Socia- 
le” (socialistų judėjimas). 
Tas laikraštis taip-pat stoja 
už neutralitetą, bet jeigu 
jau kiltų karė, tuomet Ru-* 
munija turi susidėti sū.cen- 
tralėm valstybėm prieš Ru
siją. Iš Rusijos reiktų at
imti Besarabiją, kuri apgy
venta rumunais. Ukraina

Vokiečiu socialistu fede- 
į racija (dalis Socialist Par
ty) išleido atsišaukimą, ku
riame kviečiama balsuoti už' 
Hermaną Schluetteri ir 
Santeri Nuorteva, kaipo tin-j 

i Ramiausius narius Soc. Par
tijos Pildančio Komiteto. 

~c< Tame pat atsišaukime drg.
|Adolfas Gcrmer iš United 

'J1 Mine Workers rekomenduo- 
. įjama i Partijos sekretorius.

neišsi-
rinko sekretoriaus, o į Pil
dantį Komitetą išrinkta tik
tai du nariu Bergerį ir Hill- 
quitha.

Antrame balsavime parti
jos nariai turės progą pasi
naudoti vokiečių federacijos 
komiteto patarimu, kuris y- 
ra gana sveikas. “New 
Yorker Volkszcitung” laip

visuomenę balsuoti už Ger
ino rį “seną ir ištikimą” par
tijos darbininką.

Vokiečių federacijos ko
mitetas savo agitatyviškame 
atsišaukime sako, kad šie 
viršininku rinkimai turi dėl l.

S. L. A. moka pinigus už čio medicinos mokslo ir da- 
savo narių ligas ir gyvastis, kailiniai medicinos aiškini- 

I Kiekvieno žmogaus geidi
mas yra, kad jis ilgiau 
sveikiau gyventų, labiausia! 
to turi velyti savo nariams! 
Susivienyjimas; tuo labiau, 
kad juo nariai sveikesni ii 
ilgiau gyvena, tuo labyn iž
das auga ir visiem jiem yra 
tvirtas užtikrinimas, jog jų 
organizacija negrius.

S. L. A. Centro valdyba 
ir jo organo redakcija sa
kys, kad jie negali apsaugo
ti narių sveikatos ir prail
ginti gyvenimo, nors ir ka
žin kaip trokštų. O man 
rodos, kad gali. Mūsų žmo
nės labai mažai žino apie li
gas—nuo ko jos paeina, kaip 
nuo jų apsisaugoti ii’ t. t. 
Labiau pavojingos ir tan-

ratai pašmeruoti kraščio reporteris nuėjo iš-
V — 1 I J • 1 • • V 1 • . V

...... ..... .............., tat pasirodė,
gali gy- kad jis turėdavo kasdien at- 

venti pertekliuje ir nejausti sikelti 3 vai. iš ryto, pradė- 
karės vargų, bet yra galėję davo darbą 5 vai., pabaigda- 
užlaikyti šimtus ištikimų fa- vo darbą, paprastomis die- 
voritų, inteligentiškų darbi- nomis 6:30 vai. vakare, par- 
ninkų, paskiriant jiems rie
biai apmokamas vietas ko- pradėdavo darbą subatomis 
miteto kanceliarijose. Štai 
kodėl mus visai nestebina,

. Komiteto kanceliarijose 
knibždėte knibžda netiktai 
aiškių klerikalų, bet ir nau
jai iškeptų karjeristų iš bu
vusių pirmeivių ir net socia
listų. Juk tai niekam nėra 
naujiena, kad inteligentija 
tarnauja ten, kur stambus 
ir saldus lašai varva iš gau
sybes taurės. Kas turi sa
vyje užtenkamai pilietiškos 
drąsos neprisidėti prie tos 
šaunios kompanijos, tą ne
tiktai apšaukia išsigimėlio 
ir betaučio vardu, bet palie
ka be dvasinės ir medžiagiš
kos paramos, kaip tai dar 
neseniai atsitiko su Petro
grado studentais.

Kariškas patriotizmas ir 
vadinamoji “tėvynes meilė” 
turi savo išvirkščią pusę,ku
ri smirdi ištolo kiekvienam 
tikram demokratui. Bet tuo 
dalykas nepasibaigia. Su 
karės metu sustiprėjusiu

važiuodavo namo ant 8 vai

nuo 5 vai. ryto ir baigdavo 
7:30 vai. vakare, parvažiuo
davo namo ant 9 vai, vakare, 
guldavo kas vakarą nuo 
9:30, ant važinėjimo į darbą 
ir atgal išeidavo po 3į vai. 
kas dieną, ant pailsio 5į vai., 
darbo laikas 13į vai. Liuo- 
so laiko likdavo tik pusė va
landos. Algos per savaitę 
gaudavo 15 dolerių. Vaka
ri jos neturėdavo niekados. 
Toliaus reporteris sako, kad 
tasai žmogus retai galėdavo 
pasimatyti su savo šeimyna, 
nes kuomet jis važiuodavo į 
darbą, šeimyna dar miego
davo, kuomet sugrįždavo, 
vaikučiai jau taip-pat mie
godavo. Teisingai pasakė 
nelaimingojo moteris repor
teriui, kad didžiausia prie
žastis dėl ko nusižudė, buvo 
perilgos darbo valandos.- 
Nusižudymas tam žmogui 
buvo vienatinis išsiliuosavi- 
mas iš po kapitalistiškos 
priespaudos. Nors tai tra-nuiun U1VVU ouovipi V J Ucl U i Į • < vai via

klerikalizmu, su išaugusiom, 'giškas atsitikimas, bet labai 
išlapojusiom to klerikalizmo paprastas. Tarpe darbinin- 
ambicijom, su tūkstančiais kų panašių atsitikimų yra 
trumpaskvernių klerikalų - 
inteligentų, išsimiklinusių 
lenkti sprandą prieš ilga
skvernius inteligentus, su ta 
visa naująja, moderniška 
pajiega—kas gi su ja stos 
i kovą? Vistiek pat kokiose 
politiškose formose krista- 
lizuosis Lietuvos ateitis,kle-

sia šansų likties viešpatau
jančia partija. Jai daug 
lengviau, negu kuriai bent 
kitai mūsų partijai gauti pa
ramos ir iš rusų ir iš vokie
čių valdžios. Pagaliaus ir iš 
Amerikos agentūros ji gaus 
daug daugiau pinigų, negu, 
padėkim, socialistai ir de
mokratai.

Mūsų skaitytojai žino,kam 
visų pirmiausia ir visųsmar- 
kiausia reikės susigrumti su

tu kstančiai. Visa darbinin
kų klesą įstumia į skurdo 
prapultį. Šioji istorija tatai 
aiškiai priparodo. Taip ne
turi būti. Tai beprotiškas 
draugijos surėdymas, kuria
me viena klesa žmonių nie
ko neveikia, tik sau smagu
riauja, tūkstančius blaško 
ant visokių pasilinksmini
mu. O antra klesa darbinin
kų paskendus skurde, ba
dauja, žudosi, pati visus pa
saulio turtus sukrovus. 
Kiekvieno darbininko parei
ga šviestis, organizuotis, 
idant tuos visus blogumus 
prašalinti.

A. Jurevičius.
Brooklyn, N. Y.

Fortūnatas Eglinskis iš

ving High School ir pasakė 
“po velnių su žvaigždėm i

vertę, čia eina kalba netik 
apie viršininkų gerumą, bet 
ir apie jų atsinešimą link 
“preparendness” ir milita- 
rizmo. Hermanas Schluet-

patriotizmo 
suriko Times,

Prieš šituos draugus ir 
jų laikraštį kilo didelė opo
zicija. Reikalaujama, kad 
jie būtų prašalinti iš parti
jos.

Vokietijoj. Daugumos so
cialdemokratų vadas Wolf
gang Heine rašo “Interna
cionale Korrespondenz” per
sergėjimą s.-d. hiažumai, ra-

is ir autorius, stambaus 
eikalo “Lincoln, Labor ir 
lavery”. Santeri Nuorte- 
a yra finų marksistas, rė

mai jam gali išrodyti net 
ir keisti ir jis gali laikytis prie 

I išmoktosios senovės sulig 
i savo papratimo. Susivieny-, 
Ijimui yra reikalingas dak- 
taras su aštriom, gyvom 
smegenim, kuris nenutolo 
nuo medicinos. Ir jis turi 
pašvęsti laiko dalį narių pa
mokinimui sveikatos reika
luose. Nei vienas iš tauti
ninkų daktarų to nepadarė. 
Jie lyg tyčia slepia mediciną 
nuo publikos, lyg kokį tai 
sekretą laiko žinojimą sau. 
Tikiu, kad šis mano straip
snelis suerzįs juos ir gal 
pastūmės prie darbo.

S. L. A. valdyba bei 
i (‘dakcija gali užkirsti“Jei
gu jau tautininkus ėdate už 

kini atsitinkančios ligos tu- nerašymą, kodėl tad jūsų 
retų būt tankiai išdėstytos į 
Susivienyjimo organe. ’1 
gi e na 
tu 
trumpuose, aiškiuose straip
sniuose. Pažiūrėkite j i 
“Laisvę”. Veik kiekviena
me jos numery yra vienas 
'<.<r daugiau geni straipsnių 
iš medicinos. “Keleivis”, 
“Naujienos” ir “Kova” jų 
kur kas daugiau talpina iri 
gauna, negu “Tėvynė”. Iš 
tų straipsnių publika pasi- 
semia daug žinojimo, kaip j 
apsaugoti savo kūną nuo li
gos ir kokius pavojus ta ar 
kita liga neša. Ji žino, kaip

“So
re ikia

“Įžeidim 
eiųblemos!
Sum World ir Tribune, kapi- 
tuWmo vaideliotai.

Kas bus, jeigu bus karė?
*

* *
Jeigu perdaug kritikuosi, 

nieks tavęs nepaklausys. 
Kritikuok į čienią, tai rezul
tatai bus didesni, negu kri
tikuotum virš micros.

*
* t-

“Rankpelnis” sako: 
cialistų laikraščiams
jungties tarp savęs stipres
niais ryšiais”.

Žinoma, ir kad atsiekus 
tą tikslą, nei vieno pašalinio 
darbo sąjungiečiai neprivalo 
duoti “Nau j ienų”,“Laisvės”, 
“Dilgėlių” ir “Keleivio” 
spaustuvėms.

Tuomet įvyks tikri broliš
kumo ryšiai... Kaipgis!

*
* *

Lietuviai turi vieną grafą 
—grafą Vladimirą Zubovą 
nuo Šiaulių.

Turi ii* vieną kunigaikštį, 
nors, rodosi, falšyvą—Gedi
miną Biržanskį-Klausutį.

Neturėjo tik barono, bet 
dabar jau turi. Tai Stasys 
Šilingas iš Kruoniu, moky
tas dzūkas, buvęs socialis
tas, o dabar Martyno Yčo 
kame reline ras.
1 iškošė popierose 
baron von Siting.

džią. Heine tvirtina, kael 
Anglija, Francija ir Rusija 
nori sukriušinti ne Prūsu 
militarizmą, bet visą Vokie
tiją. Talkininkai nori suda
lyti naują ekonomišką san
dorą. Yra nutarta praša
linti Vokietijos įtekmę Rusi
joj. Anglija ir Francija tu
rėsiančios užimti Vokietijos 
vieta.

Dėlei viso to,. Heine kvie
čia kairiuosius socialdemo
kratus palaikyti bent karės 
laikui savo šalies valdžią.

Ką atsakė į tą prišaukimą 
kairieji socialdemokratai, 
męs nežinome.

Heine sako teisybę, kad 
talkininkai nori suvaryti į 
ožio ragą netik vadinamąjį 
Prūsų militarizmą, bet ir vi
są vokiečių tautą. Kas tei
sybė, tai teisybė. Bet argi 
vokiečiu militaristai nenori 
suvaryti j ožio ragą rusus, 
anglus ir francūzus? Jeigu 
taip, tai socialistams nereik
tų remti nei vienų, nei kitų.

mą ir varomą jame agitaci
ją už kairiuosius kandida
tus, piktinasi ir dejuoja, kad 
tai pirmas toks atsitikimas 
partijos istorijoj, kad kuopa 
viršininkų darytų tokią ne-

visuomenės ir komandieruo- 
tų miniomis. “Leader” sa
ko, jog tai pavojingas prece
dentas, kuris gali sukelti 
nemažą suirutę. Jis tvirti
na, kad partijos referendu
mai turi būti “Iiuosi ir ne
trukdomi jokiom pašali
nėm i te km ė m”. “Leader” 
bijosi, kad svetimtaučių fe
deracijos, kurios sudaro 
30% viso narių skaičiaus,

Jisai oficia- 
pasirašo: 
( Ne juo-

hercogo,

va

“Tauta” kįla.
Betrūksta tik 

\ iskonto ir lordo.

* *
Bostone ant Gabijos

karu sueina 60 žmonių. Bal- 
timorėj ant socialistų pra
kalbu sueina 60 žmonių.

Lygybe varge.

* *
Veikliausia lietuvių kolio- 

nija bene bus Worcester. 
Ten tvirtovė—kunigų, soci
alistų, Literatūros draugi
jos, Lietuvos Šelpimo Fon
do, bepartyviškų, Sus. Liet. 
Amerikoj.

Čini-Viru.

CUKRAUS TRUSTAS.
Cukraus trustas, vienas iš 

didžiausių Amerikos trustų, 
daro pašėlusiai gerą biznį iš 
priežasties Europos karės. 
Per 20 mėnesių nuo kares 
pradžios, cukraus trustas iš
gabeno Europon cukraus 
vertės ant 75 milionu dole
rių, tuo tarpu, pirm kares, 
tuo pačiu laiku daugiau ne
išgabendavo, kaip už 2 mi- 
lionu dol.

Taip pranešama oficialia
me raporte didžiausiojo 
New Yorko banko—Natio
nal City Bank.

Amerika dabar yra di
džiausia cukraus išdirbėja. 
Šalę pat Suv. Valstijų durų 
yra Cuba, didžiausias pri
statytojas žalių produktų.

Veik visas tas cukrus, ku
rį karės metu išgabenta Eu
ropon, atėjo iš Cubos ir Por
to Rico plantacijų.

alistų partijai.
Nedaug pagelbos: mūsų 

kovoje su klerikalais męs 
gausime iš vadinamų tauti-

53 m. amžiaus, pačiuotas su 
dviem seserimis, turėjo 35 
vaikus, iš jų 26 dabar da gy
vena.

Conn., užlaiko katiną, kuris 
turi dvi nosis, dvi gerkles ir 
tris akis. Katinas turi būti 
penimas per abi gerkles.

trustas, gaudamas milionus 
pelno, jaučiasi taip drūtas 
ir galingas ir nenori nusi
leisti prieš darbininkus.

Mums išrodo, kad “Lea
der” be reikalo susirūpinęs. 
Agitacijos laike viršininkų 
rinkimų niekados negalima 
išvengti. Partijos laikraš
čiai pilni įvairių straipsnių 
apie tuos ar kitus kandida
tus. Kodėl tai ir vokiečių 
federacijos komitetas nega
lėjo padaryti šiokias ar to
kias rekomendacijas, tuo la
biau, kad jos turi tik pata
riamąją galę?

SAVIEJI SAVUOSIUS
PAŽĮSTA...

P-as Balutis šiomis dieno
mis apturėjo iš Petrogrado 
sekančio turinio telegramą:

nai reikalinga. Susivažia
vimas susirinks pirmą gegu
žes, naujo stiliaus,Stockhol
mer dūlei aptarimo didės 
svarbos klausimų. Pribūkite 
tikrai. Telegrafuokite mū
sų užkvietimą Karužai, Rut
kauskui, Sirvydui, T. Žilin
skui ir Šimkui. Jei reika
linga, uždengsim iškaščius. 
Vilkti dalyką negalima. Rei
kalaujame būtinai jūsų at-

žiavimas būtinai reikalin
gas. Jei Amerikos lietuviai

legrafnokite atsakymą”.
Telegrama paeina iš p. Y-

co abazo ir tuomi viskas iš
siaiškina. Kunigo Žilinsko 
ir Rutkausko vardai stovi 
greta Karužos ir Sirvydo 

(vardų.

studentai ir daktarai nera
šo Į “Tėvynę” apie sveikatos 

, sanitarija irgi ture-' reikalus?” Atsakymas leng- 
būti išguldinėiamos xas: Lodei, kad “Tėvynė” 

' randasi tautininkų rankose 
i ir jie iš jos Jaro, ką nori.
Vietoj straipsnių apie svei- 

, katą, jie paveda po keliatą 
skilčių tautininkų taryboms, 
sandaroms ir kitiem galam, 
iš ko Susivienyjimo nariam 

■ įtik skriauda. Jie savo pini- 
; gaiš ją užlaiko ir yra šeria- 
|mi tautininkų konferencijų 
'atskaitomis. Keliatas rašy
tojų, kurie moka gvildenti 
publikai suprantamoj kalboj 
sveikatos dalykus, yra žmo
nes pirmeiviški ir jie jaučia, 

. jog nebus geidžiamais sve
čiais “Tėvynės” redakcijai, 
todėl jie turi susilaikyti Juk 
net ir vietos jų raštams ne
būtų, kada visi “tautiški rei
kalai” turi sutilpti apie be- 
partyviškas partijas ir kit
ką. Kitas dalykas, “Tėvy
nė” giriasi turinti kokį tai 
medicinos studentą (supran
tama, ne socialistą), kuris 
gavęs jau porą šimtų iš Su
sivienyjimo. Kodėl jo nepa- 
prašyt,kad rašinėtų? Be to, 
daktaras-kvotėjas irgi uždy- 
ką nedirba. Tautininkų 
žmonės gauna apmokėti ir 
jie turi rašyt, o ne socialis
tai, kurie negali tikėtis nie
ko už savo darbą,—da dau
giau, jie gali tikėtis būt at
stumti nuo tautiško organo, 
kuriame viešpatauja tauti
ninkai.

Kaip ten nebuvo ikišiol, 
bet Susivienyjimo nariai at
eityj turi pasirūpinti, kad 
turėti tokį daktarą-kvotėją, 
kuris ne politika užsiimtų, 
c narių sveikata. Tokiu 
daktaru šiuo tarpu yra Dr. 
Matulaitis, kuris yra daug 
rašinėjęs į laikraščius svei
katos klausimuose. Mažu 
su laiku susilauksime di
desnį skaitlių, iš ko galėsi
me pasirinkti, bet dabar tu
rime tik viena.

Aš esu užtikrintas, kad 
sirgimų ir mirimų skaitlius 
žymiai sumažėtų Susivieny- 
jime, jei “Tėvynėj” matytųs 
nuolatos tokie straipsniai iš 
medicinos, kurie telpa “Lai
svėj” ii- keliuose kituose lai
kraščiuose. Apart tokių, da 
reikalinga būtų plačiai gvil
deni sveikatos dalykus san- 
ryšyj su apsauga ir pašelpa, 
ko visai nesimato “Tėvy
nėj”. Tūli nariai užtraukia

dytoją tūluose atsitikimuose 
ir t. t. Ji išmoksta suprast, 
kurie darbai yra pavojingi 
sveikatai ir jieško kitokių. 
Ji išmoksta kuomi maitin
tis, ko vengti ir kokį gyve
nimo būdą vesti. Lai ir ne 
viską pildo ir atsimena skai
tytojai, bet daug kas užsilie
ka jų galvose ir daug ką jie 
pildo. Daugelis net ir alko
holį meta gėrę, kada iš me- 
dikališkų straipsnių pamato, 
ką jis padaro sveikatai. Iš 
tų straipsnių lietuviai iš
moksta, ko jie nemokėjo ir 
jie tuoj gali naudotis 
išmokimu.

Tuo laiku, kada kiti 
raščiai talpina apsčiai
straipsnių iš medicinos, “Tė
vynėj” kada vienas, kada 
kitas pasirodo ir tai beveik 
visada tik verti mėliai. Ži
noma, redaktorius, nestudi
javęs medicinos, ne ką ir 
spręsti gali, kuris vertimė- 
lis yra tikresnis. Bet juk 
nuo redaktoriaus ir negali
ma reikalauti, kad jis, nebū
damas pažintyj su medicina, 
rašinėtų straipsnius iš jos. 
Tam reikalinga yra žmonės, 
tą šaką studijuojanti. To
kių žmonių didelė stoka 
“Tėvynės” sandarbininkų 
eilėse. Pirmą vietą turėtų

savo

laik- 
gerų

reikalu turėtų būt netik pa
sirašyt, kad tą narį priima, 
o kitą atmeta, kadangi tai 
yra menkas darbas,—jis tu
rėtų ir apie 
sveikatą pasirūpinti, 
mus jį nesamdo, o
kaipo garbės žmogų, kaipo 
kibiausiai pasišventusį Susi- 
\ienyjimui asmenį, todėl jo

narių

rei) ka

nariai gautų reikalingus pa
tarimus ii* persergėjimus.

kvotėjas, rodos, nei vieno 
straipsnelio nėra parašęs Į

ktose. Abelnai tas žmogų?

vus. Jeigu jie žinotų, ką tai 
ieiškia jų ateičiai, jie to ne
darytų. Bet kas juos pa- 
mokis?

Parvus.
rašo kokias tai supainiotas 
chronologiškas istorijas, iš-
raugintas patriotizme, ir 
varo.politiškas peštynes visą 
laiką. Reikia tikėtis, kad 
tokiam žmogui nėra kada 
sekti sparčiai besitobulinan-

William W
metų amžiaus, iš Montclair, 
N. J., prieš smarkų veją ir 
dideles vilnis perplauks 
skersai Greenwood ežero į 
34 minutas.
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Laisvoji Sakykla. Iš A. Bulotos pra

kelias į dangų.
Būti kataliku, ar ne?. z
er metų metus mūsų ka

talikai krauna baisiai dide
lę sumą pinigų ant palaiky
mo Romos trusto, popų ir jų 
agentų. Tasai Romos trus- 
t/is darbininkams yra taip 
pavojingas, kad mąstant a- 
pie jį, tik pasibaisėti reikia. 
Rodosi, kad būti geru kata
liku ir klausyti kunigų pa
sakų, tai visai pigiai apsiei
na. O ne! Darbiniu I'..... E Y
gus per visą savo amžį kiek 
sutaupina pinigo, skupinda-| 
mas sau ant pragyvenimo,' 
tą visą turtą, atitrauktą nuo , 
savo ir savo šeimynos bu r- j 
nos, atiduoda palaikymui 
* ‘ d vaši šk ų tinginiu”.

Kas galėtų tikėti, kad dar 
bininkas per savo visą gy
venimą išmoka dau. 
tūkstanti doleriu a 
kymo Romos truMi 
kardinolų, pralotų, 
ir davatkų; įvairiu

Kūčioms plotkos ..
Viso $38.70

Tai tik per vienus metus 
katalikui kaštuoja katali
kybė $38.70. Jeigu katali
kas išbūna kataliku tik 30 
metų, jis įmoka bažnyčiai 
$1,161.00. Ar jūs esate pa
tyrę, kad darbininkas, už
dirbdamas po $10, 11,ar 12 
savaitėj išgyvendamas r.. 
šeimyna, sutaupina bent ke
linta šimteliu i v V

Šiame laike d:» 
. dirbdamas a pu 
lerių savaitėje.

• pal

Fondai jau pradeda vie
ny ties.

Kad tarp įvairių

kalbos So. Bostone
fondų

šelpiančių Lietuva, pilnai 
I r\ 1 ■ n niAlrm o mi4*ni/t 'sutar- 

ir šie 
aš pastebė-

1.00 galima šiokia tokia 
tis, tą parodo nors 
faktai, kuriuos t 
jau kaip mūsų, taip ir rusų 
laikraščiuose:

Clevclande neseniai įvyko 
“lietuviu diena aukoms rink
ti”. Visu sroviu ■ žmonės

Anot “Keleivio”, A. Bulo
ta pasakojęs savo prakalboj 
So. Bostone:

“Žmonės bėgo iš Lietuvos 
ne liuosu savo noru, bet va
romi varu. Užeinant vokie
čiams, rusų valdžia liepė 
Lietuvos ūkininkams pjauti

Gul de Maupassant

Seseris Rondoli
Vertė švenčioniškis.

Ar tamsta nežinai, kelintoj valandoj 
męs būsime Genuoje?

—Vienuoliktoj. valandoj vakare.—Paty
lėjęs valandėlę, vėl pradėjau:—mudu taipgi 
įvažiuojame į Genua ir jeigu kelionėj męs

žalius rugius,, pjauti gyvu-j galėtumo tamstai kuo nors jiatarnauti, tai 
darbavosi išvien;, ir surink-iį'Įįd niek"/ vis,:lsavo tu.rP> tikėkite tamsta, męs būtume labai laimingi.
4 T -w-v i! -va r v i i \ < win 1 m 1 n 4' o t» /\ *

Įėjau suprasti, ką ji
—A me non piacciono nė le rili liegfe 

nė le susinę; amo soltanto le flagiole.
—Ką ji sako?—tuojaus paklausė Po

lius.
—Ji sako, kad nemėgsta nei vyšnių, 

nei slyvų, o tik žemuoges.
Aš tuojaus padėjau jai ant kelių po- 

pierą su tai]) dailiom žemuogėm. Ji tuo
jaus pradėjo valgyti jas labai greitai, ko
ketiškai pražiodama lūpas ir galais pirštų 
mesdama į būrną žemuoges.

Kada ji apsidirbo su raudonom, ska
niom žemuogėm, kurios, kaip bematant, 
mūsų akyvaizdoj išnyko, kai]) sniego šmo
tas, uždėtas ant karšto pečiaus, tuomet aš 
vėl užklausiau:

—Ką aš dabar galiu tamstai pasiūlyti? 
Ji greitai atsakė:

—Aš norėčiau viščiuko šmotelį.
Ir ji, tartum kokia plėšėdra, suvalgė 

daugiau, negu pusę viščiuko.
Suvalgius viščiuką, Įsidrąsino paimti 

vyšnias, kurių pirmiau baisiai nenorėjo, 
ir kada viską ap- 
<a” ir vėl prisi-

neliktų vokie
čiams, ir paskui bėgti. Ku-

\Vaterbury gyvuoja v.cti- j .-vai- v;u,u_ v,u.g ju()s Rc_ 
lis šimtus varstų pėsčiomis, 
o paskui kimšo juos į tavb- 
i inius vagonus, kur užrašy
ta: “Sorok čeloviek, vosem 
lošadei” (40 žmonių, 8 ark
liai), ir vožė po kelias die
nas vagom; neatidarydami Į 
tolimąjį Sibirą ir kitur. Pa
s'taikydavo, kad taip ke
liaujant vaikai mirdavo va

juos išmes- 
i toki u būdu 

. . apie 
pa-

' ~ tieji pinigai padalinta tarpe 
su visli trijų fondų.

,}m„ :.......    dėl juodos ris fondas, kuriame lygiom
i n et ) Jilt/“*; <hk t t t v • j i* " * * * * * •1 monos? Ne! Is jo tą atima

i kunigas ir tikė jimas.
Kuomet žmogus pasęsta,

[kapitalistas iš dirbtuvės iš

tai]) ir klerikalai. Veik visos

fondą. Tiktai klerikalai vei
kia skyrium,

i Patersono pirmeiviškos 
pleidžia. Ir kuomet I draugijos bendromis špoko- I • — 1 'T 1 • | ■

da, kaipo negalinti dan
ui jam tarnauti. Bažny

čia ii i 
j tasai 
jkiai jo likusieji gentis, su-'tiško 
įmetę ])<) dolerį-kitą,palaido- 
i ja. Bažnyčia ir kunigą' f ė rus aul

iv; iriu
kunigu

nninkas, uz- 
11 ar 12 do-

ir pinigu turi, 
d
eli < ’ u

zmonui v
Ipimo

j ehai, kolei jie spėkų .
Kada jie paseno ir bažnyčiai 
daugiau nebereikalingi bu-' vuoju 
vo, prieglaudos jiems nėra.’prigul

Kadangi ji jokio atsakymo nedavė, tai 
aš toliaus tęsiau savo kalbą:

—Tamsta viena ir jeigu tamstai reiktų 
mūsų patarnavimo...

Bet ji tai])

Polius užklausė:

ėjus fesuose ne-
Su rinktas peri, r ’ gonuose; pa padabota tari) * . , 1, •. . t • t alavo latiKanbumo ir Lietu-1... , , r . ,r migdyta is Lietuvos : 

’200,00 žmonių, Žmonės 
■rinko tiktai tenai, kur 

. • • kiečiai netikėtai užplūd(juo i'i'-.i veik vi- i . _. .v ‘ .

kiam ūpe, bad tuojaus 
>•’ jo.
išaiškinau jaunos italės 

i klausimą ir ;);i"iiiiyjim;i savo patarnavimo, 
, Kuri ji tai nem.’indugial atmetė. Jis, išgir-

rase nes
Tuomet

Baltimomj(> tuip-pat 
įtini > fondas, 
mas nuo visų

Išvarytų žmonių padėji- 
• mas bai u.v. Veikiančioji da
bar liėtuviu klerikalu, drau-

apsistotume. Tu pagalvok 
to galima 
kokiam vii

paskui slyvas, pyragaičiu? 
vale, tai pasakė: “Užter 
spaude piie sienos.

klane apėmė nepaprastas žingeidumas, 
per tai jirar’ojau \»ską girti ir išrašyti, kad 
daugiau vaLytų, bet ji tuojaus parodė sa-

iškinimą, sujudo, kai]) vove-įvo veido rūstumą ir šovė man tą “mica”, 
į grotas. ĮkKii aš neišdri au trukdyti jos vidurių ma-
icgalėtuni sužinoti, kokiam į limo. [Tuojaus pmT ul.au prie savo draugo 
P Uis, tuomet ir męs- jame ■ tariau:

erai, kai]) prie 
išgavus iš jos,

man rodosi, kad mu- 
bus visai bcreikalin-

izduoti buvo gana 
š norėjau susipažinūku, pagaliau; ir

lt; su ta liepi Įeinama ypata, bet nežinojau,

rras te jo 
vasaros nak

■tintis rakai', šilta, maloni 
palengva šliaužianti, kuri 
juodu šešėliu visą žemės 

paviršių, labai pavargusi nuo dieninio sau
lės karščio.

Ten, toli, ant jūrių pasirodė šviturių 
šviesos, o ant tamsaus dangaus skliauto 
ž vaigždelės, kurių aš tankiai neatskirdavau 
nuo švyturių šviesos. Apelsinų aromatas 

i pasidarė dar stipresnis ir męs pilnom krū
tinėm kvėpavom, kad kuodaugiausia jo į- 
traukus i plaučių gilumą. Rodėsi, kad oras 
pripildytas kokiais tai nepaprastais, malo-

S(? lna I kaip tą inularyli. s
Męs pervažiavome Nitcą, Monako, Men- 

tona ir kada privažiavom prie rubežiaus, 
tai traukinys sustojo, kad valdžia galėtų 
apžiūrėti visus mūsų daiktus.

Nors aš baisiai neapkenčiu žmonių iš
auklėtų tokioj dvasioj, kurie vagonuose val
go, vienok ant stoties nusipirkau čielą mai
šą valgių, tikėdamasis tuomi patraukti 
prie savęs nepažįstama ypatų. Man išrodė, 
l ad ji turi būt prielanki ir tik kokie nors 
ne-magumai ją verčia nervuotis, per tai 

alinga surasti būdui, reikalinga atrasti 
i'elę, kad ją nuraminus, kad ji užmirš- 
isus savo nesmagumus ir įeitų į norma
ls gyvenimo vėžes. Reikalinga pasi-

Newįnoriu užsipulti ant tikėjimo,! 
roius kolei ’“'1 tikėjimas yra taip gud-i 

• ‘ 1 riai šiame laike sugalvotas
per dvasiškiją. kad be pini-’ 

... . gų negali ir tikėti, ir kad < 
katalikui ;(ųcvas yra perkamas už pi- 

jL-igus ir vėl parduodamas.

Jie žino,'
žmonių. Taigi apie 140,000

x) c i a 1 i st i šk < >i n, b e n d i 'ai d a r- 
jūojasi karės pabėgėlių šel-

dos neatkreipia, 
kad tai jųjų 
jiems duodama kruvini dar- 

. bin inkų centai. <■
Kaip brangiai

atsieina bažnyčia ir tikėji
mas? Geras katalikas, ei-Į 
damas į bažnyčią kiekvieną 
nedeldieni vien tik per me
tus po 10 c. įžangos mokė
dama 
kiekvienu mišių bažnyčioj 
būna “atviras turgus”—rin- 

Šitame tur
guj nevisi lygiai dalyvauja: 
vieni duoda $1.0'), 
da kiti 25c. i’ 
10 nueina, bet jau 
kiniu mažai būna, 
r okuo jan t. ž m ogu s

Jersey City, N. J

i moka $5.20 c •

kimai pini"’].

$2.00.

net

$13.00

c

deda $4.50.

ri et ir 
ir kūle 
čios ne

tanki m 
as eina

i’; iš bažny
25 ar 15 c

Rockefelleris ir
bažnyčiom .

Milionuose paskendę 
sutiko pa 

suma:
kiti 50c..: ttockvl
iki l-> ir skirti dideles mnign
(lesmitu- ‘ įsteigimui bažnyčių Colo
Abe’nai mainų apygardose. A

tarne tu r ' tą intenciją paskelbė Co- 
ado Fuel and Iron kofnp. 
adquni’ters.. •
Tęs jau žinome, kad ta

ų
i t

turn *. ! 
ite. tonai

g ja ne Ką Kitą, Kaip u 
namus”.

Pirmiausia Rockefellc 
' •padedant taps Įkurta luu

pimu. lame (tarne Bažnyti
niai ir socialistai veikia iš
vien o.

Nurodau tik Į šiuos fak
tus, o išvedimus tegul jau 
pasidaro mūsų laikraščių

pia niekas. Užsidirbti gi 
nėra kur. Rusijos kaimie-

Nežymusis.

“Jo šventenybes 
vargingumas”.

Ponas J. Gabrvs kreipi

io tavai, 
.ai, no p

i, Y m
(101

no Z K< 
rums pr 
are;n m t

m v nu

negali, nes jie ir patįs netu- 
i i duonos.

Negeresnis turbūt padėji
mas ir pasilikusių Lietuvo
je žmonių, nes jau pačioj 
Vokietijoj žmogus gauna

(,'ienai, taigi ijciuv 
nei to neduodama.
gu ir gautų žmogus pusę 
svaro duonos, kada jau nė-

maldaudamas ra, nei mėsos, nei pieno, nei 
Įbes. Mato-, bulvių, tai koks jau tuomet

su]iruti- j ° 
m. e ,ran-
I’.'i i.s i J

avo’• kų bažnyčia Borwinde. i 
Smagu ponui Rockefe'le-Į 

“ riui ant širdies. Jam arčiau 
'•į jau prie rojaus vartų, kur: Širdis yra 

kunigas ateina su kalėdom. 0 laukia danuaus linksniy- tautos 1 
Juk avižų iečių.neinilsi, duo- * 
dama mažiausia $2.00 (kiti 
duoda daugiau). Būna dar j 
speciališkų išmokesčių: tai' 
gėlės, tai vainikai 
švenčiausios pagražinimui, Į 
tai ant grabo pono Jezuso ir Į 
t. t. Skaitykime mažiausia 1 novas, D-ras Du bois, savo

Ųž/lūšinėj dienoj prelekcijoj Brooklyn;) Civi- 'mista,
’ tas Clube pasakė,, jog. Etiro-- l;U6prielankiausių.

pos baltokai kariauja dv et Kristuje jums ir jūsų 
* įtekmės Juodanijam konti-lįaį> 
■ nente (Afrikoj). Išnaudoji-

panelė;;

i sujudinta 
kančiomis, 

bes—graži pasekmė žemiško riurpręsti ateiti jos , . 
lojaus. j bi»n ant l;iek tai leis Jo šven-j

Ar tai ne monkey business; tenybės vargingumas, kalį) 
—mieli skaitytojai? j Jo šventenybė jau buvo at- .'

NEGRO NUOMONĖ
Ibrmeivi.škųjų negrų

, D-ras Du B o is

ta gile

1 rai tiu nys 
ramiai sėdėjom 
šo valgius ir d 
pio\ iau viščiuką

* ’’
t* •> A RIJI NAUJIENA’!

. »-..............• V

kovus

lesame savo gerina - • 
n •cm skaitytojam, kad; 
ei atnaujiname ta dar-i 

iu.,; lai y ra siunčiame pi- 
ppip I mgus- ir j tas Lietuvos 
,!VP] Įvirtas, kurios randasi^ 
.Pvj' i f P!) vokiečiu. Kas turite 
j.d'i i f antrašus nuo savo gimi-į 
tiriJ ^fuu, gyvenančių po vo-*1 
jūsų ' f^i(‘či11, galite drąsiai, 
kėši* I diisti per “Laisvės” Re-< 
!!>■(»!-: $dakciją pinigus.

Taipgi siunčiame bc-

; ėjusi pagvlbon kitoms tau 
i t >ms taip 
items šio baisios

persiuntimo kursas 
žemiausias. ,

Jeigu kas mano

Mūsų
ko

ve ■, 
r i ir-’

, imp r t

pasaldau

oro malonumu, aš staiga pamačiau po me
džiu šviesas, panašias į žvaigždžių lietų, 
kurios, rodo-;, tyčia iš dangaus nukrito, kad 
ant žemes palinksminus. Tai buvo žėrin- 

t čios kirmėlėlės ir ugninėsmusės, kurios to-
rdu užkariauti, uz- pK;.1)n maloniam ore šoko savo ypatingą ug

nini šoki. Netikėtai viena iu Įlėkė i mūsų 
vagono, ir pradėjo sukinėtis tai prašvisda- 
ma, tai vėl greito i užgesdama. 'Aš užges;-

pradėjo eiti. Męs visi tris 
?. Aš pradėjau imli iš mai- 
’styti juos ant suolo; per

■ i

1.-

;ciau ant po- ta fantaziška musė. Staiga ji nusileido ant
•mūsų miegančios sankeleives plaukui ir Po-

e eitis r.

r 111 k 111: e

' b. re
ir in te

U- , 1-11 ,S U--muselę, r ui i j si

■ dėlė, Įpinta i j<>\ Į ’ Itale nu! m
■ .»

aus žvaigž-

spindintį

ienų
tau jau artinamės

ima. pradėjo
i jau nėra

tu ūsų pro- 
t-.m ū Po

vo pietus ir tuomet

uti musų pietų, ypatin-

a
i u?

ykiu su jumis ei-

hino, kad aš 
Ryti,

ta

pamūlyjimas inane taip nuste- 
visai nežinojau nei ką atsa-

raiši ‘mumis”, ką tarna

$2.00.
duodama kunigui ant “calū 
navos” mišios $3.00.
dinės (kūčių) plotkos lašno
ja $1.00. Šituos jau paliki
me be rokūndos, kaip ve pa
rapijiniai baliai, f erai, au
kos palaikymui katalikiškų 
laikraščių ir t. t.

Visų išlaidų sutrauka: 
Įžangos bažnyčion ... $5.20 
Po mišių “atvirame tur

guj” (kolektose)... 13.00 
Kalėdų ir Velykų šven

tės ................................ 2.00
Ant extra švenčių “free

show”..........................- 4.50
Kortelė išpažinties (spa-

viednės) ...;.............6.00
Kunigui kalenda.......... 2.00
Speciališki išmokesčiai 2.00 
Uždūšinėj dienoj ..... 3.00

Kale

labai
gerai apsimoka Europos 
turčiams. Karė vedama dėl 
įtekmes Egipte, Morokoj, 
Kamerūne, vokiškoj rytų 
/Trikoj ir kitur.

Jeigu juodieji žmonės pa
kiltų savo kultūriškame iš
silavinime ir nebebūtų iš
naudojimo objektu, tuomet 
europiečiai nesipeštų dėl 
Europos turtų.

lima mano i 
jausimi | 

tau

po 
lai
re-

Mgr. Eug. Pacelli”.
opie/iaus sekretorius ir 

čia neužmiršo pasiguosti dėl 
švento levo “vargingumo”.

vo pinigus išsiųsti
“ G o s u d a r s t v e n n u j u

Ji vėl atsakė “mica”, bet ta žodi ištarė 
daug švelnesniu, minkštomiu tonu, negu 
pirmiau, per tai aš nepalioviau siūlęs val
gių:

—Ar tamsta neišgertam sti!<lą vyno? 
Aš matau, kad tamsta sausus pintus val
giai. sis vynas tamstos šalies, Italijos vy
nas, o kadangi męs dabar randamos tamstų 
šaly, tai labai malonu būtų matyti, kaip 
dailios itales lūueles priims dovaną nuo jos 
kaimyno- francūzo.

Ji neva purtė ealvą, norėdama a t si sa

tuomi nori pasakyti?
Ji dar smarkesniu ir rimtesniu tonu

a
kad aš tuo jaus su jumis

eičia?
—Aš labai noriu, bet kur jūs su mumis 

’'orite eiti? ,
s ir visai šaltai at-

ou

Well...
piežius

Dabar, kada rusų pini
gai nupuolę, siunčiant į 
Rusiją galima daug pel
nyti.

“LAISVE”

“mica”, bet šiuo s 
draugiškas “mica”.

pri-

kiu

—Kur tik jūs norite, man vistiek, — ir 
sykiu atkartojo savo tą “mica”.
— Bet męs važiuojame Į viešbutį.
Ji šaltai, su kokia tai panieka atsakė:
—Gerai galime važiuoti ir į viešbutį.
Aš tuojaus Poliui pasakiau:
—Ji klau ia. ar męs nenorėtume ją Sy
su savimi paimti?

Mano draugas tai}) nudžiugo’, kad net ir
mano kraujas karštesnis pasidarė. Jis

Kovo 9,1914 nu, tapo svei- A 
kas paliuosuotas iš Pitts- f 
burgo ligonbučio Everly ™ 
Jackobs su 80 ketvirtuotų 
colių svetimos odos ant sa-

Brooklyn, N. Y —Išgerkite, nes tuomi jūs pasveikinsi
te mus savo tėvynėj.

Kur? Kokiems tik-

REIKALINGI 3 KRIAUŠIAI.
Reikalingi 3 kriaušiai prie kostu-
!, 2 mokantis siūti kelines ir ves-

. kes, o 3 galintis paprosyt, darbų pri-
i Būtų kaipo už gas-

- i sados. Užmokestis gera. Atsišaukit 
greitai.

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

(28—31)

VęS. Mat, jis dirbant plieno jnieri&ko darbo: 1 mokantis siūti ko- 
liejykloj, nusišutino, tad
jo tėvas ii 9 di augai davėsi jinti ir išleisti, bucų kuipu už. «<»»■ 
išpjauti savo odos, kuri tu-I padorių.^ Darbas, užtikrintas, ant vL 
rėjo būt prigydyta ligoniui ”* 7 “
ir tuomi išgelbėjo jam gy-

davė stiklą, nepasakius nei ačiū.
Tuomet aš jai pasiūliau vyšnių.
—Ar tamsta nenorite vyšnių? Męs la

bai džiaugiamės, kad tamsta neatsisakot 
prisidėti prie mūsų kompanijos.

Ji, kampe sėdėdama, pažvelgė į visus 
fruktus, kurie priešais ją buvo išdėstyti ir 
pradėjo taip tankiai kalbėti, kad aš vos ga

slams?...
—Ką aš galiu žinoti. Ji netik rimtai, 

bet ir piktai užklausė mus, ar męs nenori
me, kad ji sykiu su mumis eitų. Aš pasa
ldau, kad mudu važiuojame į viešbutį ir ji 
atsakė: “Gerai, galime važiuoti ir į viešbu
tį”. Matomai ji nei skatiko prie dūšios ne
turi. Na, kaip ten nebūtų, bet visgi ji la
bai keistai persistato.

Polius, sujudęs ir drebėdamas sušuko: 
(Toliaus bus).
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Motina.
Vertė Juozas Valutkevičius.

Nutilo jau mūšių audros, sugrįžo tai
ka nuteriotam kaimely—taika ir pavasaris. 
Spinduliuotas balandžio rytas sublizgo ant 
laukų ir dirvų, pripildydamas žėdną kampe
lį, žėdną plyšelį su šiluma ir šviesa, sukel
damas paukštelius ir atidarydamas bum- 
burėlius bei puošdamas kvietkomis žalią
sias pievas. Motina Gamta visuomet vai
singa, visuomet gausi, neapribuota gyvy
bės tvėrimo spėkoj—šypsojosi. Ji šypsojo
si, tartum, to karės slogučio niekad nebūtų 
buvę, tartum tie kalnai ir kloniai nebūtų 
buvę ką tik neseniai sutrempti kojomis 
tūkstančių nuožmių kareivių, banguojančių 
šen ir ten, plėšiančių, deginančių ir žudan
čių; paliekančių paskui savęs pėdsakas 
kraujo’ ir griuvėsių, agonijos ir mirties. 
Tolyn pakalnėj, kur nelaidotų lavonų kau-

netolimo medžio> didžiojo seno aržuolo, ku
lis stovėjo šalę vieškelio ir dengė savo 
gumbuotomis šakomis dirvą. Moterįs, atvy
nioję ryšelius su pajuodavusiais užkan
džiais, kurie buvo įsukti nuo pat ryto, ty
liai pradėjo valgyti. Tenai joms nieko kito 
ir neliko apkalbėti; apart tos didžiausios 
baisenybės, kuri jas slėgė, yt koksai kal
nas; ir ta baisenybė buvo taip žiauri, jog 
nei vienai iš jų nesinorėjo nei kalbėti. Tai 
buvo senukė Elzbieta vėla, kuri antgalo 
pertraukė tylą. Po keliato gurkšnelių silp
nos, šaltos, juodos kavos, ji lėtai prabilo: 
“Nebėra nei lašelio pieno nei kūdikiams; 
nei karvutės neliko visam kaime, o pernai 
šituom laiku pulkais ganėsi ten ganykloj, 
ir dar prieg tam buvo daugybė ožkų. Jei
gu jau jiems ir reikėjo paimti visas karves, 
tai kodėl jie negalėjo palikti mums bent ke
li ata ožkų!”

“Kodėl gi jie nepaliko nors stogo ant 
mūsų galvų!” raudojo Marė, jauna, patogi, 
geltonplaukė Mariukė, per kurios vestuves 
jos visos linksminosi, kuomet tą pavasarį 
obelįs buvo sužydę taip-pat, kaip ir dabar.

KODĖL MOTERĮS ILGIAU 
GYVENA?

Moterįs ilgiau gyvena, ne
gu vyrai, tvirtina D-ras Al
bertas Burr iš Chicagos, ku
lis neseniai turėjo įdomią 
paskaitą Chicagos daktarui 
draugijoj.

D-ras Al. Burr tvbtina, 
jog sulyg cenzuso Su v. Val
stijų iš 1910 metų— ant 
1,000 penkmečių mergaičių

aiškina persiskyrimų skait- 
liaus augimą ištvirkimu 
žmonių. Bet męs matome 
visai kitas priežastis: viena, 
kad žmonės pradeda atsi
kratyti nuo bažnytinių prie- 

: tarų, pradeda netikėti kuni
mams, kurie tvirtina, kad 
!persiskirti negalima ir kad 
reikia gyventi patui, pakol

mo-

kad 
pa

linguoti savo puikiomis galvutėmis. Per su
anglėjusius griuvėsius, kur seniau buvo 
žmoniškos sodybos,—driekėsi laukinės sau- 
skūnės. Ant lauko , permirkusio krauju 
skirtingi! tautų j a u n i k a i č i ų,—p a s i r o d ė 
stiebeliai ir lapeliai, bei gelažtėlės pato-

maistą. Kur duslus griovimas kanuohų 
drebino žemę, kur vaitojimai sužeistųjų ii* 
mirštančiųjų pervėrė orą. tenai dabar var-

per jaunus lapelius, čiuršklenimą upelio per 
samanotą jo vagą ir meilingus besiporuo- 
jančiu paukštelių šauksmus medelių viršū
nėse.

pava- 
Moti-sario linksmybės ii

uos Gamtos, šaukiančios i savo vaikelius.

ną jos taip vargingai apdirbinėju. JoS 
vientik girdėjo čerškėjimą šiūpėlės, špato 
j?’ matiko. Padangių mėlyne ir skaistumas,

joms nieko nereiškė. Jų akys buvo įsmeig
tos žemėn, jųjų kūnai buvo prilenkti prie 
žemės ir skendo žemėn jųjų suspaustos 
širdys ir sielos. Tik vieną metelį atgal čia 
laukų darbininkais buvo vyrai, tvirti, smar
kus vyrai, dauguma jų buvo pilname gyve
nimo žydėjime ir energijoj. Būdavo, jie 
irgi sunkiai dirba, vienok, nežiūrint to, jie 
girdėdavo pavasario šauksmą, ir jautė jį 
banguojant per savo kūnus. Jie prisiklau
sydavo dainoms besimeilinančių

nesą jie ir turėjo savo be- 
Kuoniet 

pasibaigus dieniniam darbui, jie pamaty
davo dūmų vainikus besivingiuojančius iš 
kaminų savo namelių, jųjų moters ir vaike
liai pasitikdavo juos p 
Z-’‘ii vn'ulnvn šul

carom 
dingę.
lie jau

Ten buvt

a

io .durių, 
vo myli n 
vaiJmtinėi

Jaunikai- 
ąsias ant 
avusi me-

m

myk
laurai

kaiku-

eini ir eonu 
darbininkais

ir suruk

moters.

rankos moterįs, kin ius naudojo darbo įran
kius gabumu ilgo prityrimo ir buvo ten ki
tos silpnutes minkšlprankė-', kuries pir-
miau šito

kė, ką pirmiau kas galėjo, arba prie ko bu
vo pripratęs. Daktaro duktė, kuri pirmiau 
lankydavo miesto mokyklą ir kaimo siuvėja. 
Kurios švelnus pirštukai pirmiau vien nar

li, nei skaityti. Gabiosios rankos ir išla
vintos mintis likosi menkniekiais. Tviitieji

ištverianti didžiausias sunkenybes pečiai,— 
kad išnaujo apdirbinėti subjaurintą, išpus
tytą dirvą, ka\l pagelbėti Motinai Gamtai 
išduoti žemės vaisius, ir kad svietas galėtų 
tęsti gyvenimą. Moterįs darbininkės lau
kuose skaitėsi seserįs visos, seseris toly
gios pasaulio tragedijos, kančių ir despera
cijos, sugriautų namų ir suartą, tą gyveni
mų.

Kuomet kaimelio bažnyčios varpas, 
stebuklingai gailaudamas per tykų skaid
rųjį orą sugaudė pietų laiką, senoji Elzbie
ta su vargu atitiesė savo sulenktąją nuga
rą ir su atdūsiu numetė matiką. “Ačiū 
Dievui, pusdienis jau praėjo”, — ji prata
rė. Tad viena savo kieta, sudžiūvusią ran
ka paėmė ryšelį su pietais, o kita braukė 
raukšlėtą savo kaktą, per kurią driekėsi 
kuokštelis snieginių, baltų plaukų. “Ei
me”, ji prabilo7 į kitas tris moteris, kurios 
dirbo netoliese, ir kietais žingsniais, kurie 
nudavė tvirtumo pastangą, jinai vedė link

sius balsas puolė ir kimo, tarsi, tas visas 
teroras būtu ant jos vėla užkritęs, “naktį,

i girią, vienok, iš ten kur buvau pasislėpus, 
mačiau juos padegant mano namelį; tušti
nant klėtį, daržine ir išvarant karvę. Jan

laikyt juos; mėginanti melsti jų pasigailėt 
mano namelio. Pagalinus tariau pati sau: 
‘Mare imi nurimti; turi gelbėtis pati save

paini

lis sugrįžš...’ Bet —jau—Karolis—nepar- 
grįžta”.

Krito ji vaitonės skausmu, slėpdama 
rankomis savo veidą. Vėl buvo tyla. Nei 
viena nebandė suraminti ją. Žėdną dūmojo 
apie savo pačios likimą bei tragediją.

(Toliaus bus).

NAUJAS KAPUCINAS.
Naujas kapucinas

Gudruolis žemaitis

Renka ne bažnyčiai, 
Ne dėl žmonių naudos, 
Bet del klerikalu— 
Dėlei Rymo spaudos.

Užmiršti neeali— 
Lietuvi, aukaukie 
Savo triūso dalį.

Kad tave galėtų 
Tamsybėj laikyti, 
Kunigijai laimę

to delno, * 
iaus n’išduoda,

b.e pelno

Narva.

HEYNE’S MOTYVAS.

Žaisli! ir džiaugsmu būsi pilna,

Bet jei neginsi mano eilių
Sukelsiu audras ir vėjus!

Merky nes Vaidyla.

Iš KUR “POETAI?”

In visiškai netikėtai, 
Suradau, iš kur poetai. 
Aš manau, jūs įtikėsi t,

Tai nesunku bus suprasti,

meigiria giazi, jaunine, 
Pamirkčiojo, pasipūtė 
Ir suradus taip “poetą”,— 
Tampa joju numylėta. 
Jis myledams ją begalo, 
Tuoj aus sėdasi už stalo, 
Na, ir gatavos jau eilės, 
Iš posmų užburtos meilės, 
(r toliaus jis rašinėja, 
Kol nevedęs vaikštinėja, 
Bet kaip virsta tik į vyrą, 
Jo poezija išįra.

Hocus-Focus

nukų 76 daugiau. Šita pro
porcija naudai vyrų pašoka 
augštyn su kiekviena sekan
čia penkių metų grupa. Taip 
(;na iki 54 metų —kuomet 
ant 1,000 moterų išpuola 
1.183 vvrai. Bet nuo 54 metu

rai pradeda labiau mirti 
moteris gi nasirodo esančio?

<■ i. —

ra—tai ekonominės priežas- 
tįs. Jeigu darbininkų eko
nominis, padėjimas būtų ge
resnis, tuomet, be abejonės 
ir persiskyrimų būtų daug 
mažiau. Dabar tankiausiai 
į poras sueinama arba apsi- 
vedama ne iš meilės, bet dėl 
ekonominių išrokavimų. Ap- 
sivedus gi abiem prisieina 
dar labiau skursti, negu pir-

bus paleista referendumui 
nubalsuoti, ar suteikti 
te rims lygias su vyrais 
sės.

Mo,terįs tvirtai tiki, 
sekančiais metais joms
vyks New Yorko valstijoj iš 
kovoti lygias su vyrais tei 
sės.

Reikia pažymėti, kad sc 
na te besvarstant tą klaus’ 
mą, tūli senatoriai vedė d i 
džiausią agitaciją, kad til 
nepraleidus tos rezoliucijos 
Senatorius Brown prieš bal 
suosiant pasakė: “Aš tikii

Lyta, kad visi vyrai melą 
gini ir veidmainiai, nes ii 
dabar daugelis senator!; 
p.riešais savo persitikrini

Tyrinėjimai parodė, kad 
rninčtoj valstijoj 34 dirbtu
vėse dirba moterįs ir Rūdi
jai nuo 8 vai. ryto ir dau- , 
.urna net neturi liuoso lai

žo pavalgyti. Dauguma mo- 
erų stengiasi dirbti nakti
nis, nes už naktinį darbą 
lokama brangiau, bet visai 
epaisoma, kaip tas darbas 
tsiliepia ant jų sveikatos.
Moterų išrinktoji komisi- 

a tyrinėjimui darbo sąlygų 
mipažino, kad naktinis dar
ais pagimdo girtuoklystę^ 
lervų ligas ir nusilpnina 
mitymą. Su komisijos fak- 
ms sutinka ir 146 gydyto-

i. kuriems prisiėjo gydyti 
mrbininkes, dirbančias nak-

1'111

i.-io gyvenimo. Tai}) priėjus’ 
prie 70 metų ant 1.000 vyrui 
pripuola jau 1,033 moterįs 
(33 moterįs daugiau). Su- 
i ūkavus gi šimtamečius gy
ventojus, patiriame, jog ant 
1,000 vyrų pripuola 1,576

tijoj iš 35 šimtmečių žmonių, 
yra 30 moterų ir tik 5 vy
rai.

Iš šitų skaitlinių lengvai

kad jeigu vyrų gimsta dau
giau, užauga daugiau ir jų 
yra daugiau net iki 54 me
tui amžiaus— tai senatvės 
sulaukus, dalykai persimai
no moterų naudai. Moterįs 
ilgiau gyvena, negu vyrai.

A pdraudos kumpam’j ų

tą patį, nes patvirtina mote- 
iu didesnį gyvastingumą.

Kas kaltas, load moterįs 
ilgiau gyvena, negu vyrai?

Tan klausiman atsako ta
sai pats D-ras Albertas
Burr—rūkymas

nuoda

Tuomet pasidaro nesutiki
mai ir pradeda jieškoti prie-

persiskyrimų užima jiirmą 
vieta. Ten vidutiniškai ant1

vienas persiskyrimas.

kad tik pataikavus moto 
i ims”. Kada didžiuma se 
natorių nubalsavo ]>riimt 
rezoliucija, tai senatorių.

ma ik

guniuartėę 
lis, negali 
kūdikiu.

moterų ir kūdi- 
is darbas atsilie
pt jų pačių svei-. 
ii* ant būsiančios 
, nes ligota mote

Įn alaiinės, nes New j šis įstatymas greitu laiku 
rorko valstijoj bus ?OO.OGO pus svarstomas valstijos 
ąyrti, kurie pasipriešins su- ■,.i.inMnin

Aš. teikimui moterims lygių su
i vyrais teisių”.

Ar šiaip ar taip, bet se-KAS KALTAS?
Reed Smoot’kančiais metais norint gauSenatorius

Įšalto ’ toriais reikės gana daug

terįs mokėtų atsakančiai ga- kosmarkiausią agitaciją.

ranis nereiketii taip tankiai ;M0TBRŲ KOVA UŽ PA- 
lankylies kai> amosc. lilo-j NaIKINIMĄ NAKTINIO ' 
pai pagamintas valgis re.-. I
kalauja dirbtinių stimulian-1
tų ii- vyras randa jų karčia-1 Rhode Island valstijoj, ku-: 
moję. * ' ri skaitosi mažiausia Suv.1

Mat, inoterįs visame kanie ; Valstijų valstija, randasi 
kaltos. :53,900 moterų ir kūdikių,

Bet aš paklausiu vyrų, ar dirbančių įvairiose dirbtu- 
labai jie paiso, jieškodami vėso ir krautuvėse. Iš to 
sau žmonos, ar moka ji vir- iskaitliaus 30,000 moterų pli
ti valgius ai' nemoka. Apie

I tai reiktu pasiteirauti pirm

ii valid ų pačius nerei-
naktinį darbą netik mo 
lis, bet ir nesuaugu 
is vaikinams. Moterį

ui j a

nas greitu laiku

VALGIŲ GAMINIMAS.
Būlviu blyneliai, v *

Paimk kiek nori šaltų iš
virintų būlviu, pridėk trupu
tį druskos, žiupsnį baking 
soda, kmynų, saldaus ar 
rūgštaus pieno ir užtektinai 
miltų, kad galima būtų iš- 

i volioti. Išvoliok apie čvertį 
1 colio storio. Tada su puo
duku ar stiklu, išpjauk 
: mažučius blynelius ir kepk 
imt karštos skaurados (gali-

dar karštus, užsitepant svie-

I l /Aidi ’ ’ * < L*” ’ 1 I . •.. / ikiausimaNikotinas uaro| , r .
h-land valstijoj 
leista istatyma • 
it is moterims ii 
s naktini darbi

li ra n d žiu m a r m alia da s. 
Vieną tuziną orandžių,pu- 
tuzino citrinų, tris kvor- 

dens, 8 svarus cuk- 
upjaustyk nuplautas 
ir citrinas plonom 
n (Užnilk vandeniu

Merginos, 
pratint savo 
rūkymo.

PERSISKYRIMAI.

metai persiskyrimu 
liūs vis auga ir a u

, Boston-Main gelžke! 
kompanija padare sutartj i 

|Kew Hampshire valstiii

kada v i ryk dvi 
kis, iki vaisiai 

bus vi ai minkšti. Pridėkie 
. .b-.,, u. Unr bnnt 9 nr

nuo t vi ilgiau,

valstiją pilno sufragizmo. I r 
Didžiosios kompanijos ;kiam 

veikia išvien su bravorų sa-lkarm 
vininkais, kad tik moto 
negautų balsavimo teisių.

)S įklauso daugybė moterų or 
zacijų. Tokiu būdu vi- 

j.Gsos organizacijos, priklau- 
isančios prie Moterų Kliubo.

VENGRIJOJ.

fu rėk gatavus

/ilk marmaliadą. Kuomet 
..įšals, uždek ritinuką plono 
mpiero įvilginto į brandę 
mt kožno stiklo, tada dru- 
lai aprišk storą rudą po

jose buvo apie 30 milionų

vo 8,550 persiskyrimo byliu
19.11 metais Shv. Valstija-

iki 90 milionų, tai yra tris 
syk paaugo, bet persiskyri-

tai yra vienuolika svki 
daugiau, negu 1864 metai

pusėj paskutinio šimtmečio 
Suvienytose Valstijose buvo 
2,063,812 persiskyrimo 
lų.

Statistikos parodo, 
vakarinėse valstijose

jus moterims darbininkėm 
iškovoti, minėtus reikalavi

norą am. viršaus.
Laikyk marmaliadą šaltoj

“Am. Liet.”.)Rus judėjimas už šuteikim.į ' tmis. 
moterims balsavimo teisiu. 
Sui’ragisčiii deputacijos ap- Į 
lanke visas politiškas parti- ( £ JAU iSŪJO IS SPAUDOS KNYGA

’derių prisižadėjo balsuoti už 1 
suteikimą moterims balsavi-i 
mo teisiu.

MOTERŲ LAIMĖJIMAS. I
Kelintas savaičių atgal;

mente atstovai buvo priem<

į ft <■■■«•.} c O♦♦ <*• «■♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦»♦$■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

^MOTERIŠKE ir MEILE

mą klausimą apie suteikimą 
moterims lygių su vyraiskad 

ant teisių.

Kad paleidus šįr.a vienos poros persiskyri- 19 balsų. Kad paleidus sį s 
nias. Visose Suvienytose, klausimą per referendumą J T 
Valstijose ant 12 porų būna j dar reikalinga, kad antru T 
vienas persiskyrimas. Ka-.fsykiu nubalsuotų parlamen- i 
nadoj persiskyrimų skaitlius to atstovai, kurie bus šiais | Ą 
pradeda žymiai pulti. Mat, i metais išrinkti. Bet pilnai T 
ten Rymo-katalikų bažny-! galima tikėtis, kad ir nau- j

rpOJI knyga reikalinga perskaityti 
ne tik jauniems, bet ir seniems. 

Jaunimas joje ras daug gražių, naudin
gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės 
svajonių

K A INA
Reikalaukit šiuo adresu:

Bet pilnai LAISVE
cios užviešpatavo, ta 
ko ir persiskyrimus 

Suprantama,
į. atstovai priims tą rezoliuci- 

dvasiškija, ją, tuomet vėl 1917 metais

A'%
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MINERSVILLE, PA. 
Pranešimas.

/ Kadangi kietųjų anglių 
kasyklų darbininkų unijos 
kontraktas su darbdaviais 
pasibaigė 31 d. kovo, naujo 
kontrakto dar nepadarė, tai 
darbininkai norėjo 1 d. ba
landžio apšaukti streikų, bet 
U. M. W. of A. organizato
riai sušaukė vieša darbinin
kų susirinkimų ir įkalbėjo 
darbininkams, kad jie eitų 
dirbti kokia pora savaičių, 
pakol unijos prezidentas 
John P. White padarys <

dar užkvies kitas draugys
tes prisidėti prie to darbo.

♦

♦ ♦

L. S. S. 55 kuopa nutarė 
1 d. gegužės, vakare, pa
rengti prakalbas A. P. L. A. 
svetainėj. Rodosi, kad šiais 
metais bus dar pirmos pra
kalbos. Visgi kuopa persilp- 
nai veikia.

♦
♦

Teatrališka
♦

Liuosnoriu 
kuopa,, rodos, vėl pradeda

7. ęs su [nubusti iš letargiško miego,
darbdaviais nauja sutartį. |Mat, po sulošimo dviejų sy- 
Nors mainieriai sutiko eiti kių veikalo “Pirmi Žings- 
dirbti, bet visgi jie nerimau
ja ir sako, jeigu iki 15 d. ha- pastaruoju laiku iš 
landžio nebus atnaujintas pašalių pradėta pašones ha-

niai”, miegojo apie du me

apskelbs streikų. Mat, mai- 
rieriai bijo, kad kompanija, 
vilkdama sutarties padary
mų, galės daugiau angdes, 
prikasti ir tuomet apskelbti [ 
lokautų, kaip kad 1902 me-i

[visuomeniškas judėjimas Iš-

lš COLORADOPADAN-

Pradžioje šių metų mūsų 
il.dijoj buvo nepaprastas

streiką.
5 d. balandžio buvo mene 

fiinis susirinkimas 1954 lo 
kalo U. M. W. of A. uni jot

ranizuotis,rengt mitingus ir 
^varstyti, kaip čia labiau 
[prispaudus darbininkus, ku-

mitetas. Geistina būtu, kmi i’ie ir taip dirba po 10 ir 12 
ir kitų lokalų viršininkai at-j^'-i. į dienų’ir gauna koma- 
siųstų savo antrašus ir pra-1šiaušių algų. Kapitalistai 
neštų, kokiomis dienomis jie ir jų moterįs, puikiausiai pa
laiko mitingus, nes bendrai i«cbniošę,tsusirenka į yiešbu- 
pasitarus galėtume daugiau Čius ir ten, begeriant šampa- 
ka nors nutarti dėl labo dar-Į ną, svarsto, kaip pasokmin- 
bininkų. Susinešti gulimaĮgiau išnaudojus darbo žmo- 
siuo adresu: J. T.isajus, Bi 
648, Minersville, Pa.

Presos komitetas:
A. J. Banišauskas.

J. Staknevicze.

nes.
Bet štai ir darbininkai su-

Aukų surinkta tik $26.55. 
Mat, neseniai buvo fėrai, tai 
tuomet tapo surinkta $325, 
o antra, tai p. Liutkauskas 
savo prakalba vietos žmones 
sudemoralizavo, nes jis pri
pliauškė visokių nesąmonių 
apie L. Š. F. ir apie p. Bulo-

♦

* *
Vietos lietuviai ir lenkai 

krautuvninkai pradėjo or
ganizuotis į sąjungų dėl ge
resnio vedimo biznio. Jie 
nori įvesti šiuos punktus: 
1) kad pirkėjas, neužsimo
kėjęs vienam krautuvninkui,

2) nustatyti atidarymo ir 
uždarymo krautuvių vieno
das valandas ir 3) sykiu vi
siems pirkti firmose tavora,

*
♦ *

Vietos darbininkai irgi 
bruzda; jie reikalauja 9 vai. 
darbo dienos. Daugelis 
dirbtuvių jau išpildė jų rei
kalavimus. Galima tikėtis,

Korespondentas.

sn&udžia.

Pirmininkavo
Pirmiausiai

Pastarasis nurodė

vei gresia pavojus, per tai

w
SCHENECTADY, N. Y. I duotis gerai atliko; ypatin- 
Čia gyvuoja Lietuvių Ap-'cąi paskutinis aktas padarė 

švietos Kliubas, tik labai didelį įspūdį.
gaila, kad to kliubo nariai Kadangi tų dienų buvb la- 
daugiau laiko praleidžia be- ’ bjaurus eras, snigo ir li- 
si pešdami tarpe savęs, negu jo, daugelis pabijojo va
dei apšvietus platinimo. Pa
vyzdžiui, kaip tik būna kliu
bo susirinkimas, tai visuo
met iškįla ir triukšmas. Vie
ni šaukia,kad tokį ir tokį na
rį reikia iš kliubo prašalin
ti. kiti už jį užstoja, na ir iš
kila baisios diskusijos, 
ir paskui užsibaigia be jokių 
pasekmių, nes įnešėjai nega
li prirodyti priežasčių, kodėl 
jie nori tų narį prašalinti;
jie įneša vien tik dėl ypatiš- 
kų nesutikimų. - 

’ Geistina būtų, kad kliubo 
nariai daugiau pro tau tų,bet 
mažiau tarpe savęs ginčytų
si, tuomet didesnė nauda bū
tu, k

žiuoti, kad pamačius tų pui
kų veikalų. Publikos susi
rinko arti 600. Buvo atvy
kusių ir iš svetimų miestų. 
Šiuo veikalu visi likosi užga
nėdinti.

■ ♦
♦ ♦

kriaučiai jau vėl 
bruzdėti. Dabar j

Vietos 
pradeda 
Bostonų atvyko A. C. W. of 
A. unijos organizatorius M. 
Dusevičius, tai manoma 
greitu laiku atgaivinti 
kriaučių unijų.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Per mOuų banką galite pagelbsti tavo gimlnema bet pa 

lieta m lema užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Rerline, todil galime persiųsti pinigus | taa vieta* aet reaso* 
■eaugičlau 800 markių (apie 525 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIE 
tIURA, TODRL TAVO PINIGAI GVARANTUOTt

Norėdami gauti daugiau Informaciją krelpkltia rpatfK 
ral ar rąžykite laišką pas 
p-'-

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

CLEVELAND, OHIO.
2 d. balandžio buvo disku

sijos; diskusavo Žagaras—

SCRANTON, PA.
Ant kiek teko patirti, tai 

L. S. S. 2 kuopos susirinki
mai tankiai būna gana 
triukšmingi ir

3 tos “štu- paskaita. Skaitė drg. M. 
Nueik p. Vaitiekus iš Gardner, Mass.,1 os” dirbamos.

Vaičiūne į . a
(kaip bus rodomos magiš-[čienybė”. Prelegentas savo

tik iš tos Ros štukos) ir sulygink su {užduotį atliko gerai ir publi-

nori išreikšti savo nuomonę. 
Bot kaij) pradeda kalbėti,tai 
] >ri pasako j a visokių nesamo- 
i-iti ir jeigu pirminrnkas no
ri kalbėtoją sustabdyti arba 
perspėti, kad jis ne Į dalyką

tietis. Pirmiausiai Žagaras 
nurodinėjo, kad niekas kitas [ 
negali pagerinti žmonių bū-! 
vio, kaip tik socialistai, nes 
jie reikalauja panaikinimo 
I j riva tiškos 111 losavybės, o ' 
pakol viešpataus privatišką I jai kuopos 

iše nariai, tuomet gn

Nebūtu nuosta-

nuosavybė,

patol darbininkų klesa turės 
vargti. Tautiškumas bei 
tautos darbininku būvio ne- c

Bet

jūsų “magikais”, tada ir[ka likosi užganėdinta. Po 
ipats pasakysi, jog jūsų va- paskaitos buvo įvairių pa
karę buvo žioplai atliktos, 'marginimų. Viskas pavyko

P. Vaičiūnas klausia, ko- kopuikiau -iai.
lėl neparašėme teisybės a-[ ‘28 ir 29 d. kovo buvo pa

nic L. S. S. koncertą, buvu- įskaitos.
lagočius.si vasario 26 d., ir nepaini 

[ rojome arba priižiopsojomi
rmoj dienoj 
Tikejimiškos 

ne-[pasakos” o antroj—“Velnias 
ir jo zbitkai”. Kadangi pa
skaitos buvo su įžanga 10c., 
tai publikos atsilankė ne- 
jierdaugiausiai, bet kas at
silankė, tas buvo paskaito
mis pilnai užganėdintas.

Geistina ir daugiau tokių 
j-askaitu, nes j’gs žmonėms

no kaltė, jeigu nei žodinio' 
apie L. S. S. koncertą nepa
rašiau nei iš geros nei blo
gos pusės? Jeigu koks ko-

■■-tobūtis.
iaip ar taip, bet kuo- 

visgi
Purvis atsistojo ir tuo- 

jaus tautiškai pasielgė, išva
dindamas Žagarų bepročiu, 
išplūdo socialistus ir t. t. 
Bet paskui, kada priėjo prie 
kapitalistiško surėdymo,prie 
darbininkų išnaudojimo, tai 
pats “bepročiu” tapo, nes 
pasakė,, kad jis socializmui

rašė, kai]) Tamistai, p. Vai
čiūne, atrodė, tai jo daly
kas. Tomistą gali iiarašvti

pos nariai turėtų 
tvarkiau užsilaikyti

J. Proletaras.
nūs nuo pavojaus ir kvietė 
lietuvius stoti į armiją. Pa
baigus jam kalbėti, Šliupas; 
padėkavojo už patriotiška 
prakalbą ir perstatė kalbėti 
majorą Connrad. šis kalbė-

jokios
1 d. balandžio buvo vaka

ras L. S. S. 42 kuopos. Ak- 
toriai mėgėjai sulošė tris 
veikalėlius, būtent “Žingsnis 
prie šviesos”, “Knarkia pa
liepus” ir “Žydas Statinėj”.

O pasakyti, kad mes apie sa
vo darinis užtylime, tai ne- 
tiesa. Jeigu nepameni (o 
gal neskaitei), kada “Lais
vėje” N3 š. m. buvo aprašy
ta Scenos Velniuko dar pir-

Kuopictis.
ammunicijos darbininkai iš
ėjo į streiką, reikalaudami 
geresnių darbo sąlygų ir di
desnės algos. Už kelių die
nų išėjo Į streiką Denver, 

istreika- 
Denvero 

vieša

N. S. PITTSBURGH, PA.
28 d. kovo buvo balius I

S 55 kuopos. Nesvarbu, kadjCol., mašinistai, 
kuopa surengė balių, bet[vus mašinistam 
svarbu, kad /*ia pirmutinis! darbininkai sušaukia

> buvo balius lietuvių, per tai [ mitingų ir pradeda svarsty 
įvedimų, Iii, I

J. galima doru žmogumi tapti.

tuomet šliupas

naikinus privatišką nuosa
vybę , darbi r i i n k ų p a <1 ė j i m a s

BINGHAMTON. N. Y. 
Atsakvmas “Kri< 

Vaičiūnui.
Nemalonu, kada 

šnekėti su žmonėmi
reikia 
kurie

ne vietojo. L:
C. J. Vai

galiu primin-

už naujos mados 
vietos kunigėlis gerokai so
cialistus išreklamavo, o 
karštieji parapijonai meldė
si prie savo dievo Perkūno, 
kad jis virus si 
spardytų už su

kaip pagerinus savo bu-: 
kaip apsisaugojus nuo valstijos milicija atsineša, 

linkui darbininkų streikų,
Pabaigoj kovo mėnesio ]r P.akyies kapitoną

Donvcro merginos ir mote- K atrės jiaaiškinti. Kapito- 
1 ■ 11 J J • J •

Kapito- 
's }) a sa

Purvio, užmetimo ir pavadi
nimo jo bepročiu., tai mūsų 
diskusantas visiškai susi
maišė ir pradėjo visokias 
nesąmones pasakoti.

Publikos buvo nemažai.

i 'ūmi.
inute

engimą ga-i

ma, besidarl 
liui ir kata!i 
vo be jokiu : 
rvma ir vis

im
i aiškinti savo vai 
gyvenimo, nraded

Miorgam: Pubb-

ei g
V 1 

ir
.o 
d li normose 

nenoromis

e streiko ir sumišimų 
nugobi žmonių

Vaičiūnas “si i j> ra sd o i n as”,
kad mano “neteisingai” bu
vo aprašj 
mano j3er 
lai” N13. 
mūrio nuo

|f!'vo aktoriams net 
Tinti publikos, jeigu 
paminėtu klaidu 
gėjai negali, išvengti.

perstatymui drg. M. Duse
vičius pasakė trumpa pra
kalba. Žmonių buvo viršne e r

te n1-01). Kuopai Iii 
mė-;(,°b su centais. •

. „'Įėjimas?! Mano žinutėje ir- Kalbėjo M. Dusevičius ir J. 
tiruom |(d buvo ' ■ ' -....................................... - • •
ei uvnin-1 i .' ., .. I mus dar re

bandys suvie 
ir statyti nuo

savų namų. Apsvarstymui 
to dalyko delegatai jau iš
rinkti iš abiejų pusių.

Puikus sumanymas dirbti

tai ateitis parodys.
♦

* ♦

davė sumanymą, kad viso 
North Sides draugijos su 
rengtų ekskursija ir vis;

jo ’> • < ' <'•
' ! turiu pas:

• 1 A VI 1 1 1

gyvastį ir j kiu būdu v 
aš

igila\

Buvo ir deklamacijų. Au
kų surinkta virš 30 doleriui.

Slrygas.

no
tada kurie c'kaitė m n 

-:-’’ngą” žirni t ' 
ūtų perskaite 
o dabar gaila

i -•

univiešai pasKeloia ta, Kas buvo jęs žuvauti, medžioti, 
kalbėta moterų viešame su- j laikyti ir net miesto g 
s’rinkimo. Net ir pavardės [mis su brauningu vaikš 
tilpo tų darbdavių, kurie,! Ant galo šliupas, 
žiauriai elgėsi su mergino-[lietuvius stati į valstija 
mis ir nežmoniškai jas iš- Įjieiją, nes, girdi, ir Bis 
naudojo. 1-js pasakos, kur kumštis

darbininkus išnaudojus, bet' 
darbininkai irgi kapitalis
tams parodė, kad ir jie pra-

ir rengiasi su jais Į kovą,kad 
pagerinus savo būvi. Dar-

ROCKFORD, ILL.
I) ra u giškas vaka ras.

1 d. balandžio buvo drau- 
vnten i"iq i r wi k-n r:ragino pj-:

•s mi- Lietuviu Socialistu Jaunimo

lo p ra Kainų j 
nei vieno lietuvio, kuris bū
tų užsirašęs i valstijos mili
ciją. Dauguina net pasipik-

, anie 60 ypatų. Buvo dainų, 
[deklamacijų, paskaita ir ki- 

‘ Lietu
vių Socialistų Jaunimo Ra
telio choras, po vadovyste 
V, Jovaišo, sudainavo kelia-

neatsirado tokiu pamarginimų., . • . _ 1 • * i • j t

J. šliupas pradeda eiti.
gavo nuo Ratelio bukietą. 
Paskui šoke kitokie pamar-

i i r “kritika”
lad “kritikr
matė, nes “V. L.” mažai pas 
mus pareina, o ir kurioms 
pareina, tai ne visi mano ži-

' \ icn
Juk I 

jpb-ma

Jytl”. A 
supranti 

jūsų

- Stasiulevičius.
^duotis
kuepos prisirašė 5 
arini ir gauta 6 p re

Kalbėtojai

i
dar tik

I Tie 
naui

nei.
;n siu

k'i padengimui 
a 86.09. Buvo

ties
Į ką. nors tinkamesnio dėl pu-neg 
l Likos parodyti”,—reiškia, 
peikiami ir kiti buvusieji va-i 

u , .. .J „ ikarai net ir “musu pačiur lito buvo s‘'"'ito Luisveie , h • i :.ui i.v »i ]vliriU0;-.e buvo menkos vei
t () d e 1 n o g a 1 e s ‘ j) o r m a. t y 11 v i s ų 
“neteisybių”. Vienok kad ]). 
Vaičiūnas jie r daug mane 
“kritikuoja”, tai ir aš noriu 
tarti žodi anie tai.

P. Vaičiūnas džiaugiasi.

lai, atlikti.
Tolinus p.

M) JU VUhll 
)uvo iki ga

’ii draugai.

tėvelis, norė- 
užkenkti socialistų 

teatrui ir prakalbom, tose 
pat dienose paskyrė ausinės 
atlikimą ii' parengė visokių 
pramogų. Prie to prisidėjo 
ir vvėiu armija. Bet visas

. i ITT 1 • 1 ‘ 1 ' *• < UI .' H VII- ■'10g daug pnbhkos buvo jų , (i].|nns? Ju,. yioni 
koncerte. :u nesteUtma. > s;,vienl. | ti.
Nors jus dabar veikiato m--1 () ki iR.

dėjo užkenk-

pelną paskirtu suselpimui tams, kad jie ir moka susi- , ... .. . ,1 i ! ,-L , L ; . i 4. i'’ . . buojasi ir agituoja, knukentėjusiu nuo kares, sg rinkti, moka susiorganizuo-L • • , < • ••
sumanymų jau parėmė Lic-|ii, moka apsvarstyti savo j x t1 ,,Q‘ 
tuvių Kooperatyviška drau
gija ir S. L. A. 86 kuopa.
Galima tikėtis, kad ir kitos 
draugijos parems, nes su
manymas tapo paduotas 2d. 
balandžio.

Tokis sumanymas vietos 
lietuvius gali privesti ar
čiau prie vienybės ir tas bū
tų gražus darbas, jeigu vie
tos lietuviai bendrai pradė
tų darbuotis.

v

ta buvo /mna gera ir prele
gentas aiškiai išdėstė socia
lizmo naudingumą ir ka 

i eikalus ir moka išvien isei- . v . . . • žmonėms suteikia monarchi-.. . , -vi • i ' r.uo tos šventos komi)anit)s /4 i *1 Lmxyn m/ /’linnc’m . i u •

kiu.
šėtono Mokinys.

Vietos L. Š. F. komitetas 
ir A. P. L. A. centro valdy
ba darys pienus, kaip su
rengus prakalbų maršrutų 
ir užkvietus kalbėti Bulotų 
ir Žemaitę. Manau, kad mi
nėtos įstaigos dirbs išvien ir

PATERSON, N. J.
30 d. kovo buvo prakalbos 

Lietuvos Sūnų ir ' Dukterų 
draugystės. Kalbėjo A. 
Bulota, Bulotienė ir Žemai
tė. Nors prakalbos tapo su
rengtos į 24 valandas, bet 
žmonių susirinko gana 
Tik nelaimė, kad svečiai va
žiuodami į Patersona, pakly
do, per kų ir atvyko tik apie 
9 vai. vakare. Žmonės, ne
sulaukdami kalbėtojų, pra
dėjo skirstytis ir kada kal
bėtojai atvyko, tai daugelis 
jau buvo išėję iš svetainės.

TOLEDO, OHIO.
Nors nesmagu būtų rašy

net ir tokių, kurie priklauso 
prie darbininkiškų organi
zacijų, daugiau rūpinasi ru
džiu, negu visuomeniškais 
reikalais. Suprantama, to
kių nedaug atsiranda, bet 
ir su tais męs privalome ko
voti ir stengtis juos ati
traukti nuo blogo kelio.

žodžiu, viskas buvo kopui- 
kiau -iai. Reikia ištarti šir
dinga ačiū Rateliui už su- 
rengimą tokio vakarėlio ir 
toms ypatoms, kurios prisi
dėjo M’ie gaminimo vakarie
nės ir išpildymo programa. 
Geistina, kad ir tankiau bū
tų tokių vakarėlių.

Sienos Svirplys.

/ SO. BOSTON, MASS.
8 d. balandžio Dudley O- 

p/ra House buvo vakaras 
į. S. S. 60 kuopos. Akto
riai mėgėjai sulošė veikalų 
‘Du Broliu”. Veikalas at- 

. Jvaizdina Amerikos lietuvių 
Karaliukas. 1 gyvenimą. Lošėjai savo už-

D. kuopom, vieton ka pir-i 4 i
t , . , . ‘ L., 'nors geresnio. Argi tad;miaus dirbdavote vien tiki \

..... .. į ųili girti ai ba peikti ka nori«aramio]e, bot ar daug siu- 4 1i i • m Iramatos nuo nradzios ik i aa-1 nisu darbui T. M. D. . . ^ ... T . - . . .
' ... o t i -i • i pabaigai? Jeigu tamista tu. ir parapijoje? Juk neikiok. . .v 1 . . ° , ...L m i-a . . i. įsrokavima, kad nradzi;Kadangi jus r. M. D. nariai, u .' • .. -j . . no goon , tai ir begi laukipnos darbi- , *. . . / . „...... . relaaikda-mas galo, tai imitaigi ir visi nerupi-1, „ . u1 . 1.. . 'v 1 nūs” esi kritikas , jog no

esate gori
niekai
iena’, nuo sc
kurie niekad i socialistų, 
knęortus nesilanko, kiloda
mi p-rieko.—Į jūsų, kaino į
s: viliu, koncertą atolo. 
Priogtam atėjo ir visi socia
listai, kurie visados lankosi 
i visokius parengimus, 
ir skaitlinga publika.

Bingha mlonietis.

ialistai seniai veikia 
suomoniškos dirvos ir 
vietų • lietuvių turi ga
rą vardą.

. .Cingu-LJngu.

30 d. kovo buvo prakalbos 
ir paveikslai, surengta L. S. 
S. VII Rajono. Kalbėjo ir 
paveikslus rodė Andrulevi- 

•čius ir Valinčius iš Pittston, 
. l a. žmonių, kaip iš tokio

FITCHBURG, MASS.
Vietos lietuviai veikia ga

Na na smarkiai ir turi geras aiskniimu likosi pilnai už- 
............ ................... . {pasekmes. Štai pavyzdys: TanMintL Pelnas skirta 
Poliaus sako n. V., ioe aš metai laiko atgal veik nieko —’šelpimui nukentėjusių nuo

akyti buvo gana daug.Žmo-

p a sek mes.

rau, tai yra prasimanymas. į turėjo tik 9 narius. Perei- 
Aš navadir.au tiktai žioplai [tais metais pradeda smar- 
atliktas “magiškas štukas”, Ikiau veikti ir kuopa susilau- 
o ne visus lošėjus. Juk “ma- ke 25 narių, 
gikai” norėto parodyti to-[jau įstengė 
kius stebuklus, kaip padaro [kambarius 
amerikonų teatruose, bet-gana smarkiai.
jiems taip “nevyko” ir visi! 26 d. kovo buvo surengta

Šiais metais 
nusisamdyti 

ir darbuojasi

...........
■lU'Atii 11 uMiifUinM IhwiMMtaiiutb

karės lietuvių.
Exeterietis

BROOKLYNO IR APlELINKftS 
ATYDAI.

Lietuviška* Kontraktoriaa.
Padarome Tįsok j darbą prie navfa 

namų statymo ir senų pataisymo. li
pias! avo jam, iScemertuojam ir tt. B- 
sant reikalui, kreipkitės pui 

P. GRAŽYS
W So. 2nd Si.,

navadir.au
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B Temykite LIETUVIAI! į
® KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNlJO- £

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

GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANES. Taipogi per mano BANKAS galit siųat pinigu® gavo 
giminėm® gubernijose,, užimtose vokiečiais ir i VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUIant 4% metam® nuo ėlrnto. 

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
BTEITO NEW YORK, užtat jūs pi nigal gvarantuojami 

PARDUODU fanna®, lotu® ir namu®. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentufl-raštu® ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nie®, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROM ATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—Š1PKORČIŲ.

Ka® nori parsitraukti savo gimines iš seno krajau®, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus užganėdinta?.

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės ftiuo adresu:

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

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU

ANT LYTIŠKU ORGANU

Prlslunsklte mums t i l< 50c.
Nii.sllpnijle ant lytišku oikiiiui 

kuip l.-ii įp rvhi. palikti išuyilyiiti ai

k i a

no j h
I i n i <_•. 

,iim.nl

4 t

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALU-

----------->.... 4 *? r T-i- 
r/ , . f----- , . | .

ącQ
F NAUJA KNYGA $’
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Kodėl Juras Ridzikas nusi
skuto barzda?

Visi jūs, brolučiai, žinot, 
kad anuomet Juras Ridzikas 
buvo gazietos daraktorium 
ir turėjo užsiauginis. ale- 
ganckų barzdų. Tų savo 
barzdų bū tau dar ir po šiai 
dzienai nešiojis, jeigu ne tas 
dzidelis pripotkas.

vo ruimų. Jis tuoj suprato, 
kad tai aš buvau pas jo pa
čių. Užžiebė lempų, susi-

man, ar Ridzikui, o vienam 
iš mūs turi būc smercis”. 
O man bracia net šlapia pa

ku?nežinau nei

Juozas Garšva
GRABORIUS 
(Undertaker)

■d

LA I DOTI VIŲ DI RE K TO R1U S. 
Hbalsamuoju ir laidoj® numirusiitr. 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Kark 

t*s Veselijoms, Krikštynoms ir šiai/ 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Mai*

PATARMĖS MERGINOMS 
Apie Lyties Dalykus 

PARAČ>£ M H. SANGER 

f'u pa veik-l.iis *

LABAI XAl'blNi.A JE PAMOKINANTI 
K-YUJA. Kaina 50c.

R.'ik i! o linus ir pinigus siųskit kino adre»u; 

J. STROPUS, i. < 
C Loring St., So. Boston, Ma**. 

la.J— ■ 

Pinigus geria uw'uti sių-t mon< v orderiu, bet 
kam t ,, n* par inku, p ili Mij-t nmrkfimia.

buvo.
Kadu man su savo pačiu 

acibodo gyvenc, tai aš lie
piau važiuoc su visais vai- 

• kais įp krajų. Pasilikau A-

lope man in gąlvų, kad 
kia nusiskuse barzdų, 
gaspadorius nei nežinos, 

į tai aš buvau ir aš gal 
iteisycis. Tuoj užsilačinau

Tei
tai

luinutas aš jau buvau be 
barzdos. Kadu gaspadorius

.<)j vienas, nuvejau an 
burdo pas gerų' gaspadiny

mano gal
va be bobos. Pa 
vienu n o dėlių, kitu

,'oj ir knarkiau. Kap cik 
gaspadorius išvertė duris, 
,uo? šuko in mani, bliauda- 

t'iu 
n a

m
n

t lllC 1:>
kur cik 
ku, tuo i

Kad nebadz 
go m daviau

t

•zdos pagrieliiau,

bu. Kap cik, biidTVo, mano 
gaspadorius išaina dzirbc, 
tai aš smukšč iš savo ruimo 
ir nubėgu in gaspadinės i ui- 
mų pasišildzyc. Tep ir gy-

tins? Kibą tu nežinai, kad 
aš jau trecia dziena, kap 
barzdų nuskutau”. Kap cik

Mylėtojams Muziko® ir Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

Instrumentų arba dainuot' ba moky- 
tojauą; lietuviškoj kalboj visokios no- 
toM, kokios tik yra sudėto® j 8 lek- 
cljkB, mokytojas ima po $1 už lekci
jų. 8 lekcijos—knyg* $1.50, parduo
du UŽ $1.'

G. A. BARONAS
MsKEES KOCKS, PA.

Kokios dar nebuvo lietuvi 
k oje kalboje.

SVEIKATOS”

'l'ik ką išėjo iš spaudos iliu 
truota paveikslais. Tokia kn; 
/ra turi rastis, pas kiekviei

DYKAI AR NORI Nusipirkti Gema 
vEVERYKUS?

Jeigu taip, tai visu**

J. MARTINAIČIO
IRiKU KRAU(L \

't 
* 
? 
n 
& L&. ty-A X į>,'k

’•Kalnu i kurna U Ginimą Geib.s

Hmdymo tai i‘m l ino r«M.lu*i

6 Lorlng ®t.,
2 ar U P Ir Wi

C< V. 
{< 
v 
M 
a
c< 
H 
6 
t (, 
»SO. n<)55 (•< »?s. M A.HS, į 

k e; P >» t ■ ‘ 5» <■>} v <■> t?' (-a s» o > p %, p fe ra % (o »■

VElSINGIAl ŠIA IR GERIAUSIA 
LIE l'UVJAKA

( Nutaisau receptus »n didžiausia 
) atyda, nežiūrint, ar ti® 
/ Lietuvon ai 
plat vienai* n ė 
z Roctone Ir

autj 5 ra 
*l»>jt peir
ar *fn<e

h

receptai
Amerikon daktarų 
ir! u»f Akx apt h Va 

Mar.xvclmse.tt® valetijcj. 
«vtt Kokio® tik pu- 

Galit r®l
»l prladųitU

v r - . < >J» n 
la! jkus,

A pf.ltB i

4

» nlnkaK
Dro»d’•*«r. Vnmp rire 

SOUTH BOSTON, MASS. 
T®!. So.Bo«toii 2UI4 lt SlOiJi.

<ite greitai, nes i 
Kairia tik 50c. 
siųskite money 
adresu:

CIIUPAS
$ P.O.Box 330,ANSONIA, CON?

Pinigus
* dorių šiuo

gali' t Dept
N C 

. 37
M P e N 
00. PU. delphla, Pa. \ u r

or-

KLAUSYK MANO ŽODŽIUI

Ateik pirkti vyrukų aprėdai^ 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnlorių ir tt. Pan wan® ta
urai g«ras ir kainos ženv»».

K. LIUTKUS
131 Grand 

BROOKLYN, 
(A rtl Berry

st.,.
N. ' Y 

3t.)

I Jonas M ATKUS į
i GERIAUSIA^ DIDŽIAUSIAS U 
r IR SVARIAUSIAS SALIO- < 
”•* T* • A L.’ v; 1 C? A !\ 1 t? L? / Y h.

BOSTONE. «
Sveik! geriatn ic» rūšies g^ry- 
rnai Ir užkanužinb I’atarnavi- ” 
m>< priilankuK. At.eilxnkykit«, 
n perai tikrinkite.

JONAS MATltUS į
f Lietuvi® Sxvini ttkrot) A
-311 W. Broadway l

S So. Boston, Mas«. į
* ( Dešimt® žingsnių nuo Lt«twvięL 
į' 1 ..’•.'•dviynt<-u Draugiu.’! name)

U*’ft' ‘‘ ,

cc.i ;Jri i?na

DA K TA R.A 8
? G R

d or

HU mm.HTON ST., B(g-vTDN'..VA->
Netoli didžiojo caln»! # l;

'*?frt0> VK’» <ld<lS; ’,’f« lt- - !'.’ 
■' “ “ 7__y v

Iv)- -4 ». j, •

t SUCĖDYK PINIGUS J 
į IK SKAUSMĄ. j

<■

L Bjauriausias skausmas dantų 1 
® sustabdomas antsyk. IšTRAU- Jį 
i KIM \S danties atliekamas bcę^ 
1 mažiausio skausmo. Artisliš- I 
į, kas “bridge” ir “plato” darbas g 
* ai.iielamas mano moderniška-^ 
j me ofise už p-minamą kainų.

> DR. J. LIEBERMAN |

lį JOS—110 So. 2nd St., 
*•» Tlrnnklvri N. Y.

btti'ie 1 ,:etux iškai, Lenkiškai’įi s
Visiškai. 1 į

t * Ov 'S
n S Mtxr

k*i..ji. AG-I 
iia’j;S, G »»

TIKRA LIETUVIŠKA A BTTEIf Ą
CHiCAGOJE Al liEJkH

Męa eŽlnikonie kuogeriausius v*1r1ur. Su didele atyda išpiklora 
rrrepfMn kaip AmerikoH, taip ir Europos daktarų. Patarimus per 
iaifeku^ nuteikiau! dykai.

Savin'nkan ir ProviaorinR

F. A. JOZAPAITIS
SSOt SO. IIAt.STED STKEET, CHICAGO, ILL.

Gyvenimo Telephone Drover 77K1.

CIA (,ALIMA UŽSIRAŠYTI

kf9

LIETUVIŠKA APTIEKA.
?luom1 pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų ilam 

e»zonu‘... Pirkdami daug ttvoro antsyk dėl dviejų aptiekų, gadm® 
pjrduoD lietuviams daug pigiau, n“gu kitur. Pas muf randasi ėit«- 
kdų vftiHtų: 1) Ml KTU R A--. lat>xi geras nuo kosulio vaikam® ir did®- 

bonka 25c, ORRAf’H’AS, Lin’m< ntas dėl reumatizmo. Bon- 
lia 25 Ir 5()e. 3. Tik»a lietuviška TREJANKA, baksa® 26 Ir 60e. 
/tUVlES TAI KAI, re nklit yi d<! įvairių ligų žiemos’ laike. 6. ĮVAI
RUS VAISTAI Di’l. AIAUGIXTMO PLAUKŲ ir TONIC’Ate-. «. 
tkVEPi A Nčl! MUILU, įvz i lamdo pac lerio, odekolonas, perfumo® ir 
visokių (REAM’Ų dėl veidų 7) Bl'llkR TONIC, vartotojau dėl vi. 
durių. Bonk'a 50 c. Kraujo Valytoja® — bonka $1.00. Muių aptiek®- 
?>a kailiam* lietuviškai, rusiškai Ir lenkiukai. Todėl kviečiame at®l- 
i’inkytl. Visas perpiontirio l«*Aa> a p mok s m. e męa. Siune'ant laiikaa 
gulima dusti pinigais arba stampomi®.

t. SHAPIRO, Lietuviškai Aptiekoriu# 
no s<

’•tv 4ė. Dr’ggt Am...
kampa* l nson A ve
«i ., Br -.Mvn N. Y.

JtI
u.

I v 
J

k"*
r;

Ą 

m

mi ■ metiką ir
• HiokstX

•ei ijng St 
BltOOK ’. ‘

t Lietuviu Korespcndencij ¥ r L v 
IV i A V J3,1327 K.RoLcy SL, Chicago

kelis mėnesius.
Vienų nedėldzienį susiėjau 

su savo tavorykščlais ir gė
lai stuktelėjom. A.inanc 
namo pūtė žieminis vėjas 
ir aš gerokai suscybau. ka
lėjau in savo ruiimi—bra
cia šalta, nėra kur 
Sakau, aisiu
gaspadinės ruimų, gal 
nėra gaspadoriaus, tai

i ius nubudo-kirvį nuo pe
čiu, užžiebė lempu ir pama-

ko mano kailis sveikas. Nuo 
to čėso pac sau daviau žo-

JUt’CC

tai barzdos nenešiosiu.
in j J ūsų viernas
pi Juras Ridzikas.

galų pirštu priėjau prie 
iu, išcykėlio pravėriau

su-1 ---------------
an •.

du- ORAKULO ATŠAUKIMAS.
ir 

žiūrau: ogi bracia gaspado- 
lius krokščia, kaip arklys 
vilko pjaunamas. Misi i u sa
vam dūki: kas bus tai bus, o

“Laisves” N13 š. m. tilpo 
ši tekis užklausimas*. “Kodėl 
Mr. John Tareila nieko no- 
epk-D apie kunigų gaspadi-

Gramatika angliškos kal
bos mokintis be mokyto
jo (apdaryta) ............ SI.00

Vaikų Draugas arba kaip 
mokintis skaitjti ir 
Syti be mokytojo ...

Naujas Būdas mokintis 
šyti be mokytojo ...

Aritmetika mokiuimuisi 
kūndų, bu paveiks

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

J ;ui i r9 a
I ksI M prfi H EI

ra

ra

ro-
ide

35c
h

■Į K AKA”
.•HuVmk vieno net? kęso urb*

p. Af>. K’u tV IU 
74-80 VVii.-jhlri-ąoh

S- CO.
Nr.v York, N. Y.

Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitų ap

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

P. KO L AINIS
R. F. 1)., Route 2

Hudson, N. Y.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.

Tel. 885 Greenpoint. :i
I (u
i SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS ji
I , JJ

A. SHRUPSK1 Į

Pas mas galite Kisti «la- jį 

niausiu alaus, puikios degtines ! } 
Ir skanaus vyno. Patatnavinuia 
puikiausias, ateikite, » persi- u

■ tikrinsite. I

I SI S. 2nd «t., Brmldyn, j

ArEsi Kankinamas
.4

as turi pareikalauti umu 
tu Stebuklingu Knygų, 

mana ab-i vest i, vyrai Ii-

Sililisų arba Užunodi.iiuiti Kraujo, 
Triperiu, rulavimn. Nusilpnėjimų Gy
vybes, Uzkrel itiinais Litrais, Lytiškai 
šlapinantis Organais, Du -alių. Negruo- 
inulavimu Vidurių, Prictvttrkii, Slogo
mis, liemo'aidais 
Jaknn, Pūsles ir

Ar turį skaud

siglausc. Palangvėii insi-, 
roglinau lovon ir p rėdė jau 
slinkcis prie gaspadinės. O-j 
gi tuom čėsu gaspadorius 
apsivertė an kito šono ir sa
vo tiesiuoju ranku, norėjo 
apsikabyc pačių. Bet jo del
nas kažnoc kap pataikė an 
mano barzdos. Jis, pajutis 
plaukus, cik knapc ir inlai- 
do savo ilgus pirštus in ma
no barzdų. Aš keburdinkše 
stačiu gaivu iš lovos ir stri- 
magalvi laidausi bėgė in sa

gi ant to atsaky
kii*. John Tareila 

i Orakulas štai ką mano: ji 
■ sai nieko nesako apie kuni- 
'gų gaspadinės todėl, kad 
pats ženotas su viena iš jų, 
o iš to ir visą laimę turi”.

Šiuomi pranešame, jogei 
'šis Orakulo atsakymas apie 
j p. Tareilą buvo neteisingas 
‘ir todėl jį atšaukiame. O- 
rakulas tame klausime bu
vo neteisingai painformuo
tas.

Ka® vžslrnšys 
pas man® 

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

“Amerikos 
arba knygų ver-Lietuvi” ar “Sakę

tės $'2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “N.-.ujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” di n- 
raščio vienų iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
Jienas”gausl dar vienų visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas pri® do
vanos.

J. BRAKNIS,
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.
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. i uegtib) pri darbo ir ne galingi 
l'iolis Įitiintnumo gamtos- Vitie 
ii turi pareikalauti vienų iš tų 
ios vcrtyl-es medikališkų knygų. 

■ a (a nasttkvs kaip vvrai naikiu

penis galt n 
stiprumas ir 
su mažais uis. Jeigu nori 

—stipras, resnas,
cuor puškąs vyras, 
l.i knyga l':l’°dya pamok iu imu.

Reumatizmų, Pilvo, 
Ink-ta Ligomes? • 
limns st i enoso, s.ana- 
aud< iimus; blogų a- 
ilv.i; atsiraugėjimus; 

tulžies užpuolimus;
; negerą kvapą; tam- 
t; ar negali miegoti; 
plius? Ar esi nusilp* 
ii sujudintas; ner- 
ir aržus; pasargis ir 
y ta; in'dr.jsus ir ša- 
es; nuliudys, priklus 

------ —;----- ;--------- ;---------------ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
KelitlS į Sveikti!:),--- pasakys jums apie tuos daiktus aiškoi

Stipruma ir Lįuert’iia. •'* b’ngvoi kalimi teip. jog galėsit®
-------i— —....................— suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir 
Ji yra krautuvė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katras kožuas 
ir senas, turtingas ir bieduas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, tnri 

Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
iera paduotas medikaliskas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
nava vardą, pavardę ir adresą ai-kei, atkirpk ir siusk tą Už Dykų Kuponą.

Siusk Tu Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 203, 208 N. Fifth Ave., Chicago.
Gedotinasait—Aš esu ūži n t mosuotas jūsų Už Dykų Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 
vieną iš tų knygų, umu laiku.gauti

Vardas ir pavarde

Adresas

Miestas Stejtas
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MO EAST 22 ST,N.Y

1109
1118

Chemiškas išty-
Neutidėliokile

ne-

’■c

kuopomis L. D. L. D. reikia1 paišis, G. Zankus—po $1.00

Pa.
ant-

Sta.N. DiamondBox .'Ml,O.

Pa.

Pa. &
gill).K.

Pa.
And.

Pn.

Pa

uw
0.

w.
F.

(29—32)
V.

Y.Brooklyn, N.
K

Brooklyn, N.

N. Y.Brooklyn,
K.

New York City.
J.

Brooklyn, N. Y.

KALINYS

PAJIESKOJIMAI
m.
III.

III.
T

Cicero, III.

M.

P. O. Box

7

F
PRIEŽASTIES LIGOS.

Box Ta.

Aukos L. S. F 1

Mass.

Conn.

Conn.

To
tu- 
ne-

8 
St.,

9

PA JIEŠK A U KA M BARIO.
Wilmington, Del., lietuvius. 
Wilmingtono lietuviai, kurie

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

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

Park, 
Box 600.

Pajieškau brolio Juozo Mickevi
čiaus, Suvalkų gub. ir pavieto, Moc- 
kavos gmino, Navinikų kaimo. Se
niau gyveno Chicago, III., bet dabar 
jau 7 metai, kaip negaunu jokios ži
nios. Jei kas apie jį žinot, malonė
kite man pranešti.

P. Mickevičius
Sydney Mines Kepo Briton N. S. 
Box 179, Canada.

, Ūdrijos para- 
Girdėjau, 

Antanas esąs Amerikoj apie 
Kas žinot, malonėkite pra-

t.

Pajieškome Jono Norkaus, kuris 
gyveno pereita metų N. S. Pitts- 
burghe iš išvaž'iavo nežinia kur. Jis 
yra kriaučius. .Jam prigiili nuo .r>!> 
kp spausdinama mašinėlė, kurią jis 
paliko. Teiksis atsišaukti šiuo

J. Uscila
Box 104, Loupurex,

Pajieškau dėdžių Antano ir Mateušo 
Šumsku, Suvalkų gub.
pijos, Kalesnikų kaimo, 
kad (lede 
10 metų.
nešti.

Pajieškau Mikalinos Liknevičiūtes, 
Šiaulių miesto ir Julės Poncliūtūs, 

iliškių miesto, abidvi Kauno 
Kas žinot, malonėkit pranešti.

J. Vali’iutė
N. 6th St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo seno dranga Jono 
Kayčio. Malonūs jis pats arba jei ki
tas apie jį žinos, ant šio ant..B 

I tas apie jį žinos, pranešt ant antrašo: 
! Reg. Hyrkas
56 Russell Ave., Watertown, 

(27—30)

PARSIDUODA SALIUNAS.
Parsiduoda saliūnas geroj vietoj, 

Biznis genii išdirbtas. Kas norit 
pirkti, kreipkitės dėl platesnių žinių 
į “Laisvės” ofisą.

(30—33)

A. Tamošiūnas
138, Girardville,

(28—30)

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, kati jiedu kartu yra iš
važiavę. Palikdama tris savo loc- 

i mis vaikus, aiškiai parodo motiniš
ką širdį ir kaip jai gaila’savo vai
kučių.
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Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Drau
gijas reikaluose.

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugija turi 
jau 34 kuopas. Kiek turi iš- j 
viso narių, įsakmiai negali- j 
ma būtų pasakyti, bet nema
žiau, kaip 1,000. Draugijai 
įsikūrus, tūli draugai išreiš- 

. kė-nuomonę, kad L. D. L. D. 
įsikūrimas esąs kenksmin-1 
gas Lietuvių Socialistų Są-; 
jungai. Bet pasirodo, kad 
L. D. L. D. augant, Sąjunga 
netik nepuola, bet vis kįla ir 
kįla. Sąjunga dabar turi 
2,500 pilnai užsimokėjusių 
narių, tuo tarpu L. D. L. D. 
įsikūrus Sąjungos narių bu
vo mažiau. Didžiausiomis

kas, S. Dailidinas, A. Žali- 
nienč, B. Kaulinienė, K. Ku- 
levutė, J. Pranckiūtė, J. Bi- 
jevičius, Kunsevič, A. Dau- 
kontas, A. Kisielius. Auka- 

Ivo visi po $1.00. J. Skir- 
montas—75c. A.Bartuse-

, vič, F. Sergitas, J. Kilkievi- 
įčius, J. Zavcka, L. Žvirblis, 
j L. Drilinga, P. Gedorovič, J. 
Senienas, J. Jašiūnus, A.

skis, H. Juška, P. Blažiūte, 
i M. Meškauskas, K. Repečka, 
j J. Tamkevičius, S. Čekaus- 
>kas, M. Valionis—visi po 50 
c. A. Jankauskas—50c.

Su smulkiom aukom su
rinkta $38.51. “Žiburėliui” 
aukos anksčiau pagarsintos.

J. Jurevičia, J. Baranaus
kas, P. Aleknavičių, P. Ra-

kail išgydytas. lodei ua guliu patarti j| kiekvicnuin, kuria 
Bergą nuo inkstų.” *

Ar Jums Skauda Nugara?
Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas gali būti ki
lęs dūlei inkšti! netvarkos, ir todėl imkite

Sevei a’s Kidney and Liver 
Remedy (Severos Vaistų Inkstams ir Kepe

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

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kįlantis dėlei keblumų inkstuose, gelt
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.
1 - X —5 °____ .. priprastai eina greta su inkstu ligomis,uLdSIKT1 clS ir kni1 gydyme. SEVEKO3GYVYBĖS BALZAMAS (Sovora’H Balsam 
ot I.lfo) dažnai yra pasirodęs pagolbingu padfijčju Sovoroa Vaistui lukatania 
ir Kepeniam,

Kaina Sovoroa Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 ccnti; !r $1.00.
Kaina Sovoroa Gyvybės Balzamo: 75 centai.

pavadinti Worcesterio, Bro
oklyn© ir Binghamtono kuo
pas.

7—8 d. balandžio L. D. L. 
D. pirmininkas L. Pruseika 
buvo Philadclphijoj, kur 
tarp kitko gana daug kalbė
josi su Literatūros komiteto 
nariais K. Vidiku ir P. Kur- 
kuliu apie draugijos raštus. 
V. Kapsuko rankraštis “Bi- 
.lv.no gyvenimas” jau priim
tas ir šią savaitę bus nusiųs
tas “Kovos” adm. apkainuo- 
ti, kiek lėšuos spauda. Cent
re jau veik yra užtenkamai 
pinigų, kad išleidus puikų 
V. Kapsuko veikalą. Reikia 
paminėti, kad 13 draugijos 
kuopų dar nepasimokė j o j 
centrą. Kame dalykas? Bet 
kada visos kuopos atiduos 
centrui jam prigulinčias 
duokles, tuomet liksis valnų 
pinigų. Tiek centro komite
tas, tiek draugai K. Vidikas 
ir P. Kurkulis sutinka, kad 
kuogreičiausia reikia pradėt 
versti Kirkpatncko “War 
what for?” Manoma, kad 
draugija tesės abidvi kny
gas išleisti sykiu. Kuomet 
knygos’vertimas bus paga
mintas, draugija turės dau
giau kuopų ir daugiau narių 
—tuomet bus ir daugiau pi
nigų. Svarbu, kad pinigai 
negulėtų dykai. Už juos 
reikia pirkti rankraščių ir 
varyt darbą pirmyn.

Daugelis L. D. L. D. kuo
pų rengia prakalbas ir ba
lius. Iš Kewanee ir Amster
dam praneša, jog f~n tuoj 
įsikurs draugijos kuopos.

L. D. L. D. Centro komi- 
to posėdis įvyks šį Četver- 

b , 13 d. balandžio.
Pirmos kuopos mitingas į- 

vyks utarninke, 18 d. balan
džio, “Laisvės” name.

AUKOS “ŽIBURĖLIUI”.
(New Plaza Hall)

J. Murauskas—$2.00; 
Verbyla, J. Petrauskas, 
Vaitukaitis—po $1.00; 
M. Bučinskas, P. C. Jurge- 
geliūtė, D. Paškevičius, 
Kriaučiūnas, Stroliai, 
Merkevičiūtė, A. Bulgaičiū- 
tė, P. Gavėnas, J. Vaškevi
čius, Mrs. Nejauskienė, J. 
Poškeina, A. Daukantas, F. 
Bepirštis, K. Vaitulevičius, 
J. Glaneikas, J. Kriaučeliū- 
nas, A. Pleickaitis, J. Kačer- 
gis—po 50c.; po 25c. F.Kla- 
stauskas, I. Matijošaitis, P. 
Giraitis, P. Pakalnis, K. An- 
skis, S. Maknavičia, J. Gry
bas, P. Vaitukaitis,M. Bul- 
ta, K. Kreivėnas.

264 N. Stata St., Anaonla, Cana.
Knygiaua pagelbininkas A. YakŠtys,

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

491 Main St., Ansonia, Conn.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Rastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,III. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziunaa, 

J421 Lincoln St., Waukegan, 111. 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis, 

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

1G6—10th St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: M. liekis,
1329 N. Jackson St., North Chicage, 
Ill

St. Bučis, 1408 So. Park Ave.
Waukegan, 111. 

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

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

Ill.

Ill.

Ill.

A T Y D A
Dr«Hgy«tėma, Kuopoms Ir Kllubaa*!

Išdirbu vlsokiaa
KOKARDAS, “BADGES”, GUZIKUB 

IV *ENKLELIUS
Visokiame piknikams, iarmanlias (r 
tt. Darau visokius Medaliu* ir vi- 
eokiao antspaudai draugystėje

Ant kiekvitn* parai kalarluea pri
siunčia b^mpaliva.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

1 I Ferry St., Dept. L. Newark, KJ.

G. Dovidaitis, J. Gilis, E. 
Janskaite, W. Vaitekūnas J. 
Miliauskas, F. Koliūtė, Z. 
rasarekes — po 50c. Smul
kių $8.77. Viso $17.27. At- 
rokavus iškaščius, lieka

Jersey City, N. J.
Aukos Liet. Šelp. Fondui, 

surinkta per svečių prakal
bas. Aukavo: A. Čijunskis 
—$2.00; P. Piluckis—$1.25; 
po $1.00 aukavo: U. Teresc- 
vičiūtč, M. Maleckiūtč, 
Meškauskiene, J. Klaiza, 
Yankus, 
Mačionis 
Papievis, 
Mačiulis,

A. Tamašaitis,
J. Slavickas

M.
K.

J. Marcinkų, 
V. Deksnis, 

Akstanavičius, J. Jas: 
V. Juozavičius, T. Kasčiuš- 
l:a, B. Jasaitis, K. Maziliaus
kas, L. Petronis, J. Kama
rauskas, J. Bagdonas, J.

ka, K. Dunčius, K. Grybas, 
A. Zaikauskas, P. Vosylius, 
J, Meškauskas, P. Bulota ir 
D. Pilka; po 50c.: O. Šalčiū- 
tė, B. Andriuškaičiūtė, S. 
Žekonienė, T. Augulienė, A. 
Jasaitienė, A. Kepalas, J. 
šlapšinskas, A. Meškauskas, 
J. Kepalas, J. Dirksnis, A. 
Pleškaitis, A. A. Rėklaitis, 
J. Tamašiūnas, A. Matulis, 
V. Danis, A. Markevičius, J. 
Keras, J. Granckis, J. Zabie
la, A. Strolia, St. Chlebus, 
J. Stanionis, J. Juodis, J. 
Grybas, Jul. Žekonis, J. Va
nagas, K. Kepelas, I. Kurk
inas, J. Daugėla, A. Pa
tamsis, J. Žekonis ir J. Dra
ski nis. Smulkių auku $9.75. 
Viso $61.00. D. Pilka.

į..<

fe

Savo aptiokoje reikalaukite Sovoroa Vaiatų, Jeigu Jūsų aptloka jų neturi, tai užsiaakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

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

W. Laskevich
Carney’s Point P. O.

Penns Grove, N. J.
(29—32)

DRAUGIJOS, 
kwriofl apsirinko “Laiįvj” 

savo organui:
DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmifiinkas K. Jankauskas,

J*. O. Box 749, Melrose Park, 
Pagelbininkas D. Rimša,

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

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

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

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

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

Aukos surinktos Lietuvos 
Šelpimo Fondan per p. A.
Bulotos prakalbas 17 d. 
kovo Central Brooklyne. 
Aukautojų vardai: P. A. 
terson—$2.00; A. Gali
nė, W. Ilašenka, A. Jo- 

iiionis, Vansevič, A. Bagdo
nas, J. Tubiliūtė, V. Telašiū- 
nas, J. Grenickis, V. Kana-'2321 Harcums ah. 
pa, J. Vaiginis, P. Kulikaus-1 . 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 
juos žino pranešt ant antrašo:

J. Dailida

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

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

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

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

Philadelprla, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

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

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

Ill.

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

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas Mat. Urba, 

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

1820 Fairow Ave., Easton, Pa. 
Protokolų Rašt. ir organo užžlūrito- 
jas Alex Vyturia,

1116 Jackson St., East-on, Pa 
Finansų Raštininkae F. Vyturiu,

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

.668 Northampton St., Easton, 
Kasos Globėjai:

Alex

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

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

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

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

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

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

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

Box 407, Steger, 111 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

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

Biga,
1021 Elm St., Easton, 

Meškauskas,
1222 Pine St., Easton,

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

Swslrinkimai būna kas pirmą pkt- 
nyčią kiekvieno mėnesio anglų soc. 
ruime, 439 Northampton St., Easton, 
Penn’a.

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

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

Kazlauskas,
268—40th St.,

Liutkus,
131 Grand St.,

V. A. Zaperiackas,
183 Roebling St.,
Kreivėnas,

550 W. 52St.|
Simaitis,

174 Broadway,
Draugijų Sąjungos rekomenduoja

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirb Bush

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ SAVIŠELPINE 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”. 
Susinėsimų Sekretorius F. Makauskas 
F.C.S. Berisso, Calle Montevideo 812. 
Fin. sekretorius Antanas Paku Inis,

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

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

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

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

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

Centro Valdyba: 
Pirmininkas J. Skirmontaa,

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

881 So. 1st St., Brooklyn, N. Y. 
Iždininkas P. Jankauskas,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Kuopų Sekretorių adresai: 

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

Kuopos Brooklyn©—V. Vitkevlčia,
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA, CONN.. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

1 113 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Vlce-plrmininkas J. Mockaitis,

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

P. O. 176, Ansonia. Cenn.
Finansų raštininkas P. Rageišia,

161 N. Main St, Ansoni*,
Iždininkas J. Valaitis,

11, Oak St., Ansonia,
Knygių O. R*dxevičlūt4,

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA: 

Pirmininkas J. Čebanauskas,
420 S. Chesnut St., Collinsville, 

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

Nutarimų Rašt. A. Dzidolikan, 
358 E. WeckliJf Ava., Collinsville, 
Fin. Rašt. J. Baronas,

500 S. Clinton St., C«ilJasvlllo, 
Iždlninkao J. Wlllumat,

337 Central Ave., Collinsville,
Organo užžiūrėtojns V. Raudonius,

806 Strong Ave., Collinsville, III 
Susirinkimai būna kiekviena rnSae 

šio 1-mą ir 8-člą nedėldienj, 1-mą va 
landą po pietų, Bailei salėj .kampas I 
Main Ir N.Morriaoa Ave., Collinsville 
Illinois.

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

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln Aru.
Vice-Prezidentaa B. Čepaitė,

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

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

Avė.1516—14 th
Iždininkai 8. Buzinskis,

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė,

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

816 Wall Bt.
Organa prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague St.

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

RIŲ ADRESAI:
Centra Pirmininkas J. M.Maskeliūnas

2025 Colwell St.,
Pittsburgh, Pa. 

Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
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 Kontrolė* Komisija:
M. Urlakis,

118 Sixth St., 
Charleroi,

W. Urnežh, 1429 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh,

W. Markūnas, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, 

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

P. O. Box 344 North Diamond Sta. 
Pittsburgh, Pa.

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

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

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

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, I’a.
kuopos, K. Stasinskas, 

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

Kean Ave., Donora, Pa.

Pa.

LAISVES SŪNŲ DRAUGYSTĘ 
MAHANOY CITY. PA. 

Valdvhoa adreaai: 
Pirmininkai W. Žemaitis,

812 E. Cantra lt 
Pirmininko pagelbininkas P. Ysod*,

815 E. Centra 81
Protokolų raitinln. A. Ramauckaa, 

1025 E. Pine St
Finanių raštin. P. Potčiulia,

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

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

Mahanoy Ava., 
Maršalka W. Svintickaa.

515 W. Pina lt
Susirinkimai atsibūna paskutinj pa- 

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

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PREŠERIŲ 
5« SKYRIAUS KOMITETAS: 

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

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

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

Iždininkai Kazimieras Šimkus,
K1B Larimor BL, Braaklya, N.Y.

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, • ta
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriasių ARMONIKQ 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRU. 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi liet.vU- 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 
Kainos labai prieinamos. 
5x6į su 310 paveikslėlių, 
tikrą lietuvį, 
Škaplieriai 60

su 76 ir 102 raktai*. 
Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydM* 

Kaina Y>0c. Reikalaukite visokio tavoro jmm 
o gausite teisingus ta vorus. Agentams parduodu pigia*, 
c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodame 60%.

112 GRAND ST., 
BROOKLYN, N. YW. S. Waidelis

S £5
Č 9

•pSS
TREJOS DEVYNERIOS

TRFJA^KA_______
/ u- i, iohit *r iakny.

ė -gtitie arba virintu vandeniu 
■r-..:u*'SU ’dia karėtu

v>nu skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, ncmalim^, 
gutntą, dispepsiją, išpūtimą, riemenj, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJI V AS : Viena nekeli Aitų gydančių 

augment; užmerkti į viena kvorta ėyt.to spiruto 
it tiek pat vandens, arba išvirti čystame v. n- 
denyje ir po ^4 valandų gerti jx> pu»c suktelio 
arba mažiau.

Susiję i a t J .7

Sutaisy’i c» 
y o k<

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

Kampas North a-tos gatvės.

r a Ju

Tik ką išėjo iŠ spaudos
JUSTINO TUMĖNO

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

SERGANTIEJI!
aš išgy- 

kiek palinksminau gyvenimą, 
jumis gyvenimas įkirėjo var- 
visokias gyduoles ir jaučiatės 
blogiau, tuomet, nieko 

kreipkis pas gerai

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš 
Diena po dienai, metas po metai 
užsiimu gydymu sergančių Žmonių. 
Persistatykite »a«, kiek 
džinu, 
Jeigu 
tojant 
nuolat
laukdamas, 
pranlantį daktarą ir specialistą 

D R. LEONARD LANDES 
Jis jums be pinigų patars, ką

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis. kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
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 p«» 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki • 

vai. vakaru, šventadienlali nuo 1® 
vai. ryto Iki 4 po pietų.
144 ■. 22*4 8L (Lexington Ir Bri Avo.)

s-s
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New York City



VIETINES ŽINIOS
SUBWAY DARBININKŲ 
STREIKAS TEBESITĘSIA

New Yorko subway dar
bininku streikas vis eina di
dyn. Kontraktieriai deda 
visas pastangas,kad tik su
ardžius darbininkų vienybę 
ir kartais net provokacijas 
pavartoja.

Nedėlioj buvo mitingas

Parsiduoda pigiai.
Parsiduoda Jabai pigiai 

saliūno biznis su visais įtai
symais. Kaip šitas biznis 
uždėtas jau 25 metai. Na
mas su įtaisymais parsi
duoda iš priežasties senat
vės. Lietuviais apgyventa

JOHN SCHEIBER 
ai Fayette St.,

Paterson, N. J
(30—37).

ft)S LIETUVOS DUKTERŲ 
AMERIKOJE.

Per mėnesinį susirinkimą, kovo 8 d. 
1916 m. tapo atidarytas čarteris. 
Kiekviena sveika ir dorai gyvenimą 
vedanti moteris, bus priimta į šią 
draugystę nuo 18 iki 40 metų am
žiaus už vienų dolerį įstojimo, kar
teris atidarytas nuo kovo 8 d. iki 
birželio 7 d., 1916 m. l'o minėto lai
ko prabegimui, įstojimo mokestis bus 
pagal amžių. Susirinkimai atsibūna 
kas pirmą seredą kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Parapijos Mnkslainėje, Ma- 
haimy City, Pa. Todėl gi yra kvie
čiamos lietuves moterys prisirašyti 
kuoskaitlingiauąia, nes šita Dr-ja y- 
ra dideliai naudinga, kaip josios na-

Extra Pardavimas
Puikus 

South 
kambar 
flioro. 
25x100. 
metų, 
praisas 
už $17

Puikus mūrinis namas 4 šeimynoms 
po 6 kambarius, toiletai ant flioro. 
Pandos $600.00 ant metų. Prekė 
$3,800.00. Į mokėt reikia $1,000. Kas 
nori nusipirkti pigų ir gerą mimą, 
lotą, farmą, krautuvę ar < 
insišiūrinti, meldžiu ateiti

naujas mūrinis namas, 
pusėje, 8 šeimynoms po 5 
ius. Toiletai ir maudynes ant 
Namo ilgis 80 pėdu. Lotas 

Ramios atneša $1600.00 ant 
Mortgage $9,000. Rankos 
tik $12,000.00. Pirktas buvo 

,500.60 
mūrini

JOHN KULBOK CAFE 
kad 

biznieriai 
biznį gJ- 

<61 garas, 
kaip ko- 

i l*pas.
gardžiai 

kvepi*. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip r» u valas, 
bet sako, kad 
Skaniausias. O 
man rodos, 

tai nereikia gir- 
i, vieta atsakanti dėl pa- 
Kambarini su visais pa
prašau kreiptis į tą vie- 

užganėdinti.

a A

žinomu 
▼Įsi I
KttVŲ 

1'3 a. 
nors 
pūsto

riains, taip ir ju šeimynoms.

kiilp draugai kfllbn 
t is. žinom* 
kel«vlngų. 
’•Mnkumxis. 
ta, o būsit

samdyti agentai slapta įsi
skverbė į svetainę ir norėjo 
sukelti betvarkę, bet tas 
jiems nepavyko padaryt. 
Tuomet kas tai telefonavo į 
policijos stotį, kad svetainėj 
didžiausios peštynės. Grei
tu laiku apsiginklavę poli- 
cistai pribuvo į svetainę,bet 
pamatė, kad čia jie visai ne
reikalingi.

Prie streikierių dar prisi
dėjo 600 darbininkų.

ATPIGO FARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

mės ir ūkiu, kuris rūpinasi 
savo tautiečių gerove ir pi
giau galima pirkti, . negu O’ 
nuo ko kito. Duodu
visokias rodąs, patarimus | 
ir prisiunčiu didelį katalogą ig 
farmų dykai. L

M. WALENČIUS |
P. O. Box 4,
Scottville,

ilv'li

Michigan, j M'

Ketverge, 11 d. balandžio, 
bus nepaprastas susirinki
mas “Laisvės” kooperacijos 
direktorių. Pradžia 8 vai.

svės” redakciją, nes turime 
gana svarbių reikalų.

Parsiduoda labai geras 
i’.omas su visais įtaisymais. 
Parsiduoda iš priežasties 
savininko nesveikatos. Kai
na labai prieinama.

MAČIULIS-MITCHELL 
409 Railroad Ave. B’klyn,

tų už

Utarninke, 18 d. balan
džio, bus susi rinki mas L. I). 
L. D. 1 kuopoj “Laisvės” re
dakcijoj, 
kare. Vis 
te pribūti. Komitetas

DIDELE PROGA.
Parsiduoda 2 namai labai 

į igiai ant dviejų familijų 
no 11 ruimu. Vienas mūri
nis, kitas medinis. Abudu 
gražioj vietoj ir su visais 
įtaisymais. Kreipkitės pas

ARGI PECTZiLTIES CO., 
Dept 7

P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

GERIAUSIOS FARMOS.

Draugijos
Tautiškam Name, 101-3

A ■130 Shepherd Ave.’,

Pradžia 2 vai. po pietų. Į-

Visi vietos ir apielnkių lie
tuviai malonėkite atsilanky
ti. Komitetas.

16 d. balandžio
Apšvietos
mėnesinis

•'Viskame Name, 2 vai. po

Lietuvių 
Draugijos bus 

susirinkimas

Sąmoninga gaspadinė 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Richter’lo

PAIM-EXPELLER
Neabejojant is būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, pcrsišal- 

duno, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliuką-* visose aptiokoso arba 

M učiai uno
F. AD. RICim-lR A CO. 

71-80 Washington Street, New York, N. Y.

. o męs tikrinamo, kad būsite užganė
dinti.

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

Su pagarba
REAL ESTATE & INSURANCE 

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

B. A. ZINIS.
Tel. 3355 Greonpoint.

Prie vietinių.

ČEVERYKŲ KRAUTUVE

Gerbiami viengenčiai! Su šiuomi 
jfraneŠame, jog 
čeveryku s ir moterims, kaip 

mažiems, n a u jaus i os

’91

279

KULBOK Locnininkas 
Ave., Corn. So. 1st St.

BROOKLYN, N. Y.
Greenpoint

JOHN 
Wythe

NEWARKO
AKUšERKA

I Pabaigusi liuperatrici Marij A- 
■ kušerkų mokyklą Peterburge ir 
I Diplioniuofa New Jersey valsti- 
I joj. Turi puikias pasekmes 
u praktikoje prie gimdymo, taip- 
I gi gerai apsipažinus su sinipto- 
3 niais visų moteriškų ligų ir rei

kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

319 Walnut St.,NEWAR, N.J.
rr i f 3052i Telefonas 4085 Market

Pirmas Lieluvivk^b 
RESTORANTAS.

šimtas kostuin’erių iš visą 
kraštų ir tautų, išmokėdami 
$LO(J ar $2.00 į savaitę, pasi
lieka tikrais savininkais ge
riausių daiktų.

v7, ■ ■į.
//

i r r- //

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

Jūsų tarpe 
vienintelė to- 
nia kruutavž 
iš visos apie- 
linkės.

Męs aukaa- 
jam visą savo 
triūsą, kad iš 
šitos įstaigos 
būtų užganė
dinti ne šim
tai, bet tuks
iančiai žmonių 
visokių klesų.

f-
i :•

19S=3OO; Grand St.,
'Karpe Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N. Y.

'I'elephone 2372 Greenpoint

iT Teiephon* 2334 Gratnpoirt
Ptiikiatixiia Hetaviann* vieu jsa* 

į PETRA-DRAUGELĮ. 
P fckama* a’.x*

fiius, v’.Bok’a 
gpy, vyn»6. Yv«pi«- 
’įįįžli cj garai ir 

užk*.!) 
/^Šaižiai. H*14 d^1

ia-
Ruda-

reiklaaujauaa

Visi nariai malonėkite at
eiti į susirinkimą paskirtam 
laike, nes turime išrinkti 
delegatus į Draugijų Sąjun
gos konferenciją, kuri atsi
bus toje pačioje dienoje. Su
grąžinkite knygas, kas esa
te paėmę pasiskaitymui. 
Taiposgi užsimokėkite mė
nesines mokestis, kad ne
reiktų organą sulaikyti.

Sekr. J. Urbonas.

Nedėlioję, 16 d. balandžio, 
bus susirinkimas L. S. S. 20 
kuopos po N736—3rd Avė. 
ir kampas 24 gatvės. Visi 
kuopos nariai malonėkite 
atsilankyti.

Pradžia 10 vai. ryte.
Turiu pažymėti, kad susi

rinkimas tapo perkeltas į 
nedėldienį.

r V. Kazlauskas.

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTU
BENAS

Šiuoml pranešam visoms draugi 
joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYN© LIETUVIŲ Ml) 
Z1KANTŲ UNIJA sutaiso kuogra 
žiausį beną ir orkestrą už prieina 
miausią kainą dėl teatrų, koncertu 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiai 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu 
vių draugijos ir šaip visi rengėja 
įvairių pasilinksminimų, kuriems til 
reikalingi muzikantai, visuomet ma 
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisi 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, reng 
damos įvairius pasilinksminimui 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantę 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienai* 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan 
ta: neturi viršmintos kortos—tie mu 
zikantai ne unijistai. Viršminėtoi 
kortos yra išdudamos kas trįs men* 
šiai naujos, todėl samdytojai malonė 
kite pažiūrėti, k4d kortos būtų tel 
singos. Męs tą padarėm todėl, kai 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan 
tų Unijos, bet pasivadina unijistab 
ii grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikei 
bei repeticijos būna kiekvieną ser* 
dos vakarą po N73 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Pirkite pas mus faunas didžiau
sioje Lietuvių l’armerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farnieriaįs. Męs 
esam seniausi ir didžiausi faunų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiaus’u būdu, išduo- 
dam pirkėjams warantuotus popierius. 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su judžerniu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
lemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
šmokėti, įgydamas tokiu būdu ge- 
•iausią farmą. Pasiskubinkite nusi- 
>irkti žemės nes ji greit eina bran- 
-yn. Atvažiuokite pas mus, męs už- 
ikriname jus, kad surasit farmų pa
rai savo norą, ir už ką būsite mums 
.ėkingi. Kviečiame visus miestų dar- 
uninkus ir biznierius apsigyventi 
gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
nlna aplink vaikams mokyklų, baž- 
tyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
Kelių, apielinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu- 
hngton, Mich. Nusipirkite mūsų ko
lonijose farmas, ir jums taip pa
iks ant mūsų farmų, kad apie rnies- 
ą nei pamislyti nenorėsite. Tūse- 

iite ant farmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais ferme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkit* už 4c. 
štampą dėl pačtos kastų.

Tikras adresas:

A. K1EDIS & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

norą. Kama žema, kiekvienas pas 
mus pirkęs čcverykus nesigailės, nes 
U«.voras gvarantuotas.

YUSKER & CO.
79 Hudsdn Avenue, Brooklyn, N. Y.

AUTOMATIŠKA
$1.00 už 75c.

Visiems naudinga yla, 
vertės $1.00 už 75c., kuri 
siuva kaip mašina. Gali
ma siūti viską, kas tik 
papuola į rankas: plėškes, 
e e v,e r y k u s, če v e r y k a m s
guminius padus, maišus iš 
storiausių audimų, 
tus, arkliams gunes

siųst ir stam-Galite 
ponis.

M

Ps.gamiui lietuvišku*
►rlgiu*. Piktu# galima gauti po 15c, 
20c ir 25c.

A1 i j oU us G r i nkevičius 
l Hope St., Cor. Roebling 

BROOKLYN. N. Y.
st.

karpe- 
ir t. t.

adatomis, siūlai 
su prisiuntiiuu

Yra su 
ir vaškas 
75 centai. 

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

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.

r| 2w pamirškit
■jęiAV atsakančius 

tirto*,’* bCsita
W Hjian’.Hnti.

!! 73 Grand St.?Brooklv

T*l. Green point 1907.

DENTISTAS
Vi«i mano darbu užganėdlati.

Darbai gvarantaotai.

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $l.8t 
U žplumbavimas 50c Ir augžčlau 
Išvalymas ....................................... Mh
Užplumbavimas auk^u .......... $1.W

Skaudantį dantį duok tuojaua Ii 
traukt. Ištrauktam b* Jokio skaus
mo,

DAINOS
Mliriems kvartetams arba cha- 

rama, III Eąsiuvfnys.
Knyguti 2Ke.

Telpa šios dairos: 1) Gauda- 
imiiR; 2) Darbininkų Marsella- 
tė; 3) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 
ugnį. Chorams atiduodama St 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
385 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
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DR. A. FRIEDMAN

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

E. 7th St., NEW YORK CITY
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Praneš mas Lietuviams!
Mylimas Drauge! Gal tamista ži- | 

nai, kas nori pirkti farma, tai pra- j 
hiu paduokit jam šitą apgarsinimą, i 
už ką būsiu tamistai dėkingas. Aš j 
nesu agentas, ale tik noriui parduo
ti savo farmą, o agentui nenoriu par
duoti, ba jis reikalauja $10(>.()0 i 
pardavimą. Aš manau, kad kožnas 
žmogus gali pats nusipirkti be agen
to, o nusipirks, kaip matote, daug 
pigiau.

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

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

Pasilieku viso gero velijantis
A. ADOMAVIČIUS, 

Fountain, Mich.

i 
k i 
I

Vienatinė mokykla amatą, 
f*r!ų lenkiškoj kalboj. 
n.į visad* yra 
daug žoGrlų, todėl kam httd 
be darbo, Jeigu galima ui- 
tllrbti po $15.00 iki $31.00 kaip 
•ofvriv. šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias nedi- 
iia». Galima mokintis dl •Ba
si t* ir vakarais. Gvarantaoja- 
ca, Jog laRniua gausit*.

Kastuoju tik $15.06.
: N I ERNA FION A L SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 R. St., New Y«rk,N.Y.
ruat > . ...........  Bį|ĮbM» Mwwupwwwmw I

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima“ž c....;.,

apturėti per paČtą: 
Nuo Reumatizmo ...

i Kraujo Valytojas ...
' Vidurių Reguliatorius 
Trojanka ..

i Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
sučėdysit visokių ligų, kurios čia dar nepaminė- 

''— ' tos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

$1.00 
1.00 
50c.

.. 25c., 50c. ir $1.00

PERSKAITYK! .
Kiekvienu n*«> 
jas skaitytojas, 
kuria užsirašys 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.00, 
tas gaus dovani 
knygų vertis 
1 dolerio arba 
“šakę” ant 
tų. Senas skai
tytojas, kuris at-, 
naujins, gaur

Kas iš neskaitanėi 
Keleivj” $1.50, gas. 

senas skaitytoju

na-
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O fina* atdarau visada.

1 d. balandžio po N455 
Keap St., Brooklyn, N. Y., 
buvo susirinkimas paminėji
mui Jievos Cedroniūtės die
nos gimimo. Svečiams besi
linksminant, J. Velička su
manė paaukauti po keliatą 
centų sušelpimui nuo karės 
nukentėjusių lietuvių. Sve
čiai tam sumanymui prita
rė. Aukavo šios ypatos: J. 
Velička, St. Zubavičius, J. 
Kaupas, J. Cedronas, J. Ju
revičius, P. Štreimertas ir 
J. Zubavičius—po 50c.; P. 
Vilčinskas, J. Cedroniūtė, A. 
Poderis ir P. Juozevičius— 
po 25c. Viso surinkta 
$4.50. Aukos perduotos 
vietos Liet. Šelp. Fondo ka- 
sieriui J. Martinaičiui.

J. Martinaitis.

RED. ATSAKYMAI.
žiežmariečiui, Rumford, 

Me.—“Motina davė šliūbą 
savo vaikui” spaudai netin
ka, nes tai paprastas atsiti
kimas, kuris skaitytojams 
Dežingeidus.

RUIMAI ANT RANDOS.
Išsirandavoja geri keturi ir trįs 

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

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

Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Greenpoint.

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J.
SPECIJ AUSTAS 

PLAUČIŲ
Va’andos: 

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare

Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

PARMOS KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

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

KLAUSYK, KĄ MOTERS 
SAKO APIE MUS!

Užsimoka kiekvienam lietu
viui pirkti forničius pas MA
LI AUSKĄ 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 į 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. WALENČIUS
State Saving Bank,

Scottville, Michigan

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas Moteriškų Ligų
E. 50th St........ New York, N. Y.

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

knygų už 50c. 
dar prisius už 
knygų už 50 c 
gaus knygų už 25c. Kas p risiu r ■$ 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.; 
kas prisius už “šakę” $1.00, tas gaus 
knygų už 35c., senas skaitytojas ui 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metams 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tuos laik- 
rašičius per mane. Tiek pat moky
dami gausite gerų knygų pasiskai
tymui. Būtinai pasakyk apie tai sa
ve draugui ir pažįstamų!. Knygas 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus shjskit Šiuo adresai
J. POCIUS

2X7S Mariraret St.. Philadelphia, Pa»

$1.50, taa

——
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Iki
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomis paga’ sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

i)R. J. LIPMAN
314 N. 501 h St., NEW YORK, N. Y. 

Kalbame lietuviškai.

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

Jos žinomos kaipo geriausios.
Turime labai didelį pasi

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

ATEIK IR IŠBANDYK!

$4.98 $4.49 { 4, —

4

1 ?

1 -i

i
I UŽGANĖDINTAS

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
džiausi pasirinkimą vaikų 
skrybėlių.

Gvarantuotas ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 

L'žploinba vintas 50c ir augščiau.
Išvalymas ....................................... 50c.
Už plombavimas auksu .............. $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

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

l-nioj gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

t*

Manhattan Hats Store,
tmvnrnnvr
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687 - 35P
Cor. 2te -ST. •

• BROOKLYN£-N^g:&
Dvi krautuves Brooklyne

230 GRAND STREET
arti Driggs Avenue

479 GRAND STREET 
arti Union Avenue




