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AMERIKA
VĖL PAKĖLĖ ALGAS.

Bostoniškis “Evening He
rald” praneša, jog Woolen 
Co., turinti savo dirbtuves 
Massachusetts^ ir New 
Hampshire, vėl pakėlė savo 
darbininkams algas ant 10 
procentų. Tuo būdu, nors 
truputi, pagerės padėjimas 
31,500 darbininkui dirbančių 
Woolen Comp audinyčiose.

KAZOKAI JAU ČIA.
New Yorko valstijos se

natas balsų dauguma pri
ėmė billių apie Įvedimą New 
Yorko valstijon konstable- 
rių, kazokų, kurie taip ne
lemtai pasižymėjo Pennsyl- 
vanijoj.

PRIEŠ STANDARD 
OIL.

Visuose miestuos* Suv. 
Valstijų kila vis didesni pro
testai prieš t rustą—Stan
dard Oil Co. iš New Jersey.

Pittsburge buvo automo
bilistų protesto paroda dėl 
pabrangimo gasolino.

Šiemet gesolino zopostas 
yra daug didesnis, negu bu
vo pereitais metais, o ta
riaus, kainos kila nemiela- 
širdingai.

KETURI ŽUVO.
Laike pastarosios gelžke- 

lio nepalaimos ant New 
York, New Haven ir Hart
ford žuvo 4 ypatos, o sužei
sta kelios dešimtįs.

MAINIERIŲ SUTARTIS.
United Mine Workers of 

America Unija jau priėjo 
prie sutarties su kasyklų o- 
peratoriais. Centralej Penn- 
sylvanijoj bus pripažinta li
nija ir pakelta užmokestis.

SAUSI NEDĖLDIENIAI.
Patersonui atėjo eilė įves

ti visiškai sausus nedėldie- 
rdus. Užpakalinės saliūnų 
durįs bus uždarytos. Tą į- 
taise kunigužių draugija, o 
jai padėjo prokuroras Dunn.

VILLA BŪK MIRUS.
Razbaininkas Villa būk 

miręs. Jeigu mexikieciai 
galės prirodyti, kad tai tei
sybė, tuomet Amerikos ka- 
riumenė apleis Mexikos te
ritoriją.

Bet, tuo tarpu, generolui 
Pershingui pagelbon eina 
vėl keli tūkstančiai Ameri
kos kariumenės, kurios taip 
neapkenčia visi Mexikos 
žmonės.

KIEK KATALIKŲ?
Suvienytose Valstijose y- 

ra 16,554,109 katalikai, Fi
lipinuose yra 7,285,458 kata
likai.

Žinoma tik iš vardo.Prak
tikuojančių, kemešinių kata
likų, yra daug mažiau.

Dr. Šliupas ir F. Bagočius 
sujudino Waterbury.

ATEIVIŲ SUSIRINKIMAS tvarkyti savo gyvenimą,kaip 
WATERBURY.' Į tai joms išrodo geriausia;

Ponas P. Matas prisiuntė todėl yra nutariama paremt
mums iškarpų iš Waterbu-j Meycro Londono ir J. Farro
rio anglų laikraščių, kur la-'billius, kad Suv. Valstijos 
kai maloniai atsiliepiama a-.šauktų neutralių šalių atsto
ję milžinišką lietuvių ir'vų konferenciją; kad Suv.
nkų mitingą, kame kalbėjo i Valstijų valdžia Įsakytų sa- 

)-ras J. šliupas ir F. J. Ba- vo delegatams būsiančion 
gočius. Mitingas įvyko * taikos konferencijon užtarti 
Buckingham svetainėje, ku- mažųjų tautų teises; kad
rioi susirinko 1,300 žmonių. 
Kalbėtojai Įspūdingais vaiz
dais piešė baisu Lietuvos ir 
Lenkijos padėjimą. Tarpe 
oublikos buvo daug anglį) ir 
jiems kalbėta angliškai. Po 
mukiu įspūdžiu F. J. Bago- 
fiaus prakalbos surinkta nu
kentėjusiai nuo karės Liutn
iai. $253.00.

D-ras J. šliupas pasiūlė 
: ezoliuciją, kurioj nurodo
ma, jog mažosios Europos 
tautos nėra atsakomvbėje 
už Europos karės .žudynes 
ir barbariškumą.; nuo šios 
karės daugiausia nukentėjo 
tokios šalis, kaip Belgija, 
Serbija, Lietuva ir Lenkija; 
kad ateityje to neatsikarto
tu, tai mažosioms tautoms 
turi būti pripažinta teise 
būti laisvomis ir taip susi

imtų įsteigtas tribunalas 
t a r p ta 111 i š k i e m s g i n č i a m s 
lišti. Connecticut valstijos 
senatoriai ir. Waterburio 
t; o n g re,s m a n a i e n e r g i š k a i 
kviečiami darbuoties toje 
/prasmėje.

Rezoliucija priimta.
Belo, mitinge kalbėjo ad

vokatas Mieli. Blansfield 
(jisai gana gerai pažįsta 
Lenkijos ir Lietuvos istori
jas), teisėjas William Tho
mas ir ex-kongresmanas 
William Kennedy.

Wate rbu rieč i a i n u dži u gę 
savo pasisekimu. Klerikalų 
avis ir avinai pradeda neri
mauti, kad čia ne jų viršus. 
Klerikališki begėdžiai ir 
žmonių tamsintojai, kaip pe
lėdos pradeda slapstyties.

Svečiai Montello, Mass.
9 d. balandžio Lietuvos 

šelpimo Fondo svečiai kal
bėjo Montello, Mass. Mūsų 
korespondentai skubiai pra
neša, kad prakalbos ir aukų 
rinkimas nusidavė labai pa
sekmingai. Aukų Lietuvos 
Šelpimo Fondui surinkta 
3344.52, “Žiburėliui”— 65 
dol. 69 c. Lietuvių choras, 
vadovaujant M. Petrauskui, 
puikiai pasižymėjo. Beto, 
programo išpildyme dalyva
vo deklamatoriai, muzikan
tai ir “Žiburėlio” vaikučiai. 
Gerbiamoms Žemaitei ir 
Bulotienei mažos mergaitės 
įteikė gėlių bukietus. Žmo
nių prakalbose buvo į 1,000. 
Daugelis turėjo grįžti atgal, 
nes nebuvo vietos.

LIETUVA Rusai UŽČITie WILSONAS NORI KARES

ANT PASAŽIERINIŲ LAI
VŲ BUS AMERIKOS IN

SPEKTORIAI.
Prie billiaus, neįleidžian- 

čio į Suvienytas Valstijas 
nemokančių rašyti, įnešta 
pataisymas, kad ant pasa- 
ži erinių laivų, ateinančių į 
Suv. Valstijų uostus, paskir
ti savo inspektorius, kurie 
kontroliuotų immigrantus.

Rusų kareivių 
sukilimai.

Paskiausios telegramos 
praneša, kad Rusijos kariu- 
menė pradeda nerimauti; 
tai vienur, tai kitur iškįla 
gana dideli maištai. 17 d. 
balandžio Nikolajevskb, Sa
maros gub., kareiviai sukilo 
ir padegė savo kazarmas. 
Ugny žuvo 28 žmonės. Prie
žastis sukilimo, žiaurus afi- 
cierių elgimasis su karei
viais.

Kopenhagoj taipgi gauta 
žinių, kad rusu kariumenė 
smarkiai bruzda. Finai, pa
bėgę į Švediją, pasakoja,kad 
ant Finliandijos iš Švedijos 
rubežių, kur dabar sukon- 
centruota labai daug rusų 
kariumenės, nuolatos iškįla 
maištai. Finų gyventojai 
labai daug žino apie karei
vių sukilimus.

Pirmiausiai rusų karei
viai sukilę ties Uleaborgu. 
Kapitonas, kuris stengėsi

Svečiai yra pilnai užganė
dinti savo buvimu Montcllo- 
jc. Jie labai gražiai atsi
liepia apie to miesto lietu
vius.

Ką dabar pasakys ponas 
klebonas, kuris prieš sve
čių atvažiavimą begėdiškai 
juos šmeižė? Ką dabar pa
sakys tas Kemėšis, Vabal
ninku giesmininkas, kurio 
murzinai politikai visiškai 
pradeda nesisekti.

Ir taip, nepaisant to, kad 
klerikalai drabsto svečius 
bjauriausiais purvais, jų mi
sija eina pasekmingai.

Šalin juodaskverniai kle
rikalai, mūsų tautos naikin-7 c

Rokiškis. Žmogus,kuriam 
neperseniai teko išbėgti iš 
Rokiškio, pasakoja, kad gy
ventojai miesto ir aplinkinių 
kai mil jau an tras mėnuo, 
kaip kenčia badą. Mieste 
visai nėra nei duonos, nei 
mėsos. Valgą gyventojai 
arklieną, kurios svaras pri
ėjo lig rubliaus. Vokiečiai 
padarė Rokiškio apielinkėje 
arklių rekviziciją, bet mažai 
tepasipelnė. Visi vyrai pa
imti prie darbų labiausiai 
prie kasimo apkasų. Prie 
darbi) paimti net 14-kos me
tu pusbernėliai. Mieste 
prasiplatino užkrečiamosios 
ligos, labjausiai šiltinės, ti- 
fa s. Gydytojų mieste visai 
nėra.

Vilkmerge. — Ne geres
nis padėjimas ir tame mies
te. Arklienos svaras 85 k. 
Turtingesnieji vartoja ka
ti e na ir žiurkiena? Buvo 
lekvizicija arklių ir kiaulių. 
Daug kaimų buvo iškraty
ta, bet vokiečiai juose nieko 
nerado, kaip tik gaujas šu
nų, kurių kaž-kol čia labai 
daug priviso. Taipogi, kaip 
ir Rokiškyje, čia labai pra
siplatino užkrečiamosios li
gos. Visi vyrai paimti prie 
darbų. Vokiečių markė da- 
ėjo lig 66 kap. Policija mie
ste sudaryta iš lietinių lie
tuvių.

• Vileika. — Kaip persako 
žmonės, mieste gyvenimas 
eina normaliai. Daugumas 
gyventojų sugrįžo, magazi
nai beveik visi atidaryti, 
valdžia sutvarkyta. Valgo
muosius daiktus gyventojai 
gauna lengvai. Kasdien gir
disi a r motų trenksmas. 
Mieste paliko ženklai 6 die
nu buvimo vokiečiu; sude
ginti namai, išlaužytos tvo
ros. Dabar vokiečiai nuva-

Trebizondų.
Petrogradas, 18 d. balan

džio.—Rusų karės štabas o- 
ficiališkai paskelbė, kad 
Kaukazo armija po vadovys
te didžiojo kunigaikščio Ni
kolai Nikolajevičiaus, po il
gų mūšių, užėmė galingiau
sią turku tvirtove Trcbizon- 
dą, kuri randasi pakrašty 
Juodųjų jūrių ir paėmė ne
laisvėn 50,000 turkų karei
viu.

Užėmimas Trebizondo,
skaitoma didžiausiu rusų 
laimėjimu, nes rusai greitu 
laiku prasiskins sau kelią į 
Persiją ir Centralinę Aziją 
ir iš ten galės gauti provizi- 
jos ir ammunicijos.

Antras rusi) kariumenės 
sparnas traukia ant Bagda
do.

ISPANIJOS VILTIS.
Ispanija veda tarybas su 

kariaujančiom valstybėm a- 
pie sušaukimą taikos mitin
go Madride, Ispanijos sostą- 
pyly. Ispanija prašo Suvie
nytų Valstijų ir trijų žy
miausių pietų Amerikos res
publikų panaudoti įtekmę, 
kad tik taikos kongresas bū
tu sušauktas Ispanijoj.

OLANDIJA IR ANGLIJA.
Olandija reikalauja iš 

Anglijos sugrąžinti pačtos 
siuntinius į Amerika, ku- i c 7
riuos Olandijai užgriebė An
glijos j ū r o s pati‘u lės.

Anglijos nedovanotinas 
pasielgimas iššaukia dide
lius protestus visoj Olandi
joj ir ta mažoji šalis prisi- 
i engusi ginti savo neutrali
tetą.

tojai!

kareivius numalšinti, tapo 
nušautas pačių aficierių.

Valdžia maištininkus tuo- 
jaus siunčia į karišką fron
tą ir stato ant pirmos ug
nies.

Dabar ant Kaukazo pra
deda sukilti kirgizai, kurio 
neapkenčia rusų valdžios. 
Ten būna net tokiu atsitiki
mų, kad kareiviai-kirgizai 
sugadina gelžkelius, kuriais 
gabenama kareiviai.

Ar šiaip, ar taip, bet Ru
sijoj labai neramu ir dau
gelis laukia revoliucijos.

SOCIALISTO MINISTE
RS ŠAUKSMAS.

Socialistas Albertas Tho
mas, Francijos ammunicijos 
ministeris, savo prakalboje 
Creusot kanuolių dirbtuvės 
darbininkams pasakė, kad 
Francijai reikia įtempti vi
sas savo spėkas, kad laimė
jus. Darbininkai, anot po
no ministerio, dar labiau tu
ri dirbti.

ryti už 30 viorstų nuo Vilei
kos.

Vokiečiai Lietuvoje ima 
didžius mokesčius už pas- 
portus. — Lietuvos general 
gubernatorius kunigaikštis 
Izenburgas Birštcinas išlei
do įsakymą, kad vis; gyven
tojai, turintieji daiigiaus, 
kaip 15 metų, ir vyriškieji 
ir moteriškos, turi būtinai 
išsiimti pasportus už 10 
markių (6 r. 50 kap.).

Mat, vokiečiai negalėdami 
kitaip išrinkti iš užimtos 
Lietuvos keliate milionų 
kontribucijos, įvedė mokes
čius už pasportus. Lietuvo
je liko dar apie pusantro 
miliono gyventojų. Saky
sim, pusė miliono bus netu
rinčių 15 metų, bet visgi mi- 
1 ienas lieka suaugusių. Šia 
tau ir yra 10 milionų mar
kiu, v

Panevėžyje vokiečiai ne
seniai yra užbaigę statyti 
didelį angarą (daržinę) ze- 
pelinams. Lig šiol vokiečių 
zeppelinai atlėkdavo iš Kau
no iristovėdavo lauke. Mūsų 
lakūnai nesykį mėtydavo 
bombas į tą angarą,todėl vo
kiečiai jį nudažė pilkai, kad 
nuo tolo nebūtų žymu. An
garas išardomas ir perke
liamas. Prireikus trauk- 
ties, angaras gali būti leng
vai išvežtas. Panevėžy vo
kiečiai yra įsitaisę dirbtuvę 
taisyti aeroplanams, zeppe- 
linams ir jų dalims.

(“Rygos Garsas”).

SU VOKIETIJA.
Prezidentas Wilsonas žai

džia ugnimi. Jisai prives 
ją šalį prie karės su Vokie
tija. Suvienytų Valstijų 
valdžia jau nusiuntė Vokie- 
ijai galutiną ultimatumą 

dėlei karės būdo submari- 
iiomis. Jeigu Vokietija nu

ly provincijų prasidėjo tik
ra revoliucija. Armija atsi
sako dalyvauti Europos ka- 
i ėję.

NERAMUMAI INDIJOJ.
San Francisco indų laik- 

raštis “Industrial Čadar”
duos užtikrinimų, tuomet talpina pranešimų, kad In- 
Amerika pertraukia su ja Gijoje vis auga ir auga ne- 
dipliomatiškus susinėsimus, ramumai prieš Angliją. Ne- 

Amerika reikalauja, kad j seniai Benarese areštuota 
Vokietijos submarines liau-• daug-studentų ir kareivių, 
Tįsi a takavusios prekybos kuriu penkiolika nuteista vi-
laivus, nors jie būtų ir ap
siginklavę. Jeigu Vokietija 
to nepildo, tuomet seka per
traukimas dipliomatiškų ry- 
- jų ir kare.

Wilsonas seredoj po piet 
kalbėjo kongrese. Kongre
so vergai jam pritaria.

Vokietijos ambasadorius 
von Bernstorf stoja už taiką 
ir, kiek galėdamas, agituo
ja už ją.

Padėjimas yra begalo se- 
i ioziškas. Mūsų šalis tik 
per plauką randasi nuo ka
rės su Vokietija ir tai iš 
priežasties Wilsono politi
kos.

Kuomet Anglija apskelbė 
Vokietį jos blokadą ir neda- 
leidžia maisto, kuomet Ang
lija konfiskuoja pačtą, Wil
sonas tyli, bet kuomet vokie
čiai tuo pačiu atsimoka an
glams ir skandindami jų lai
vus, nuskandina kokį ameri
kietį, tuomet Wilsonas pra
deda plėšyt gerklę.

PORTUGALIJOJ REVO
LIUCIJA.

Portugalijos ministerija 
atsistatydino. Visoj šalyj 
viešpatauja suirutė. Dauge-

sam amžiui kalėjimam

VOKIETIJOS KANCLE
RIS TARIASI SU TURKI

JOS AMBASADORIUM.
Kaip tik Berlyne buvo 

gauta žinia, kad rusai pa
ėmė galingiausią turkų tvir
tove Trebizonda, tai Vokie- 
t įjos kancleris Dr. von Beth- 
mann-Hollweg tuojąus pa
sišaukė pas save esantį Ber
lyne Turkijos ambasadorių 
ir su juomi slaptai tarėsi. 
Manoma, kad kancleris ir 
Turkijos ambasadorius va
žiuos i vokiečių generališką 
štabą, kad pasitarius su kai
zeriu.

Matomai, vokiečiai susi
rūpinę, kad Turkijoj rusai 
smarkiai žengia pirmyn.

Vilniaus universitetas. — 
Vilniuj jau atsidaręs lenkų 
i a šy to j o-poeto M ickevičiaus 
vardu universitetas. Lek
cijos skaitoma lenkiškai; 
be to universitete mokoma 
rusų, vokiečių, lietuvių ir 
balt rusių kalbomis. Vokiečių 
imperatorius Vilhelmas mi
nėtam universitetui paauka
vęs 10,000 markių.

KELIAS PRIE VERDUNO.
Ant Verduno griuvėsių ateitis pastatys žmonių durnumo, idiotizmo ir vergiš* 

kūmo paminklą. Šimtų tūkstančių francūzų ir vokiečių lavonų kalnai šaukia dan
gun atmonyjimo. Pasaulio tautų kvaituly žūsta žiedai žmonijos ir kas tam kaltas?.

Žmonių nesusipratimas ir kapitalo kraugeriškumas.

‘ ■ ■ t-
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Europoje popicros badas reikalų nematome 

jau skaudžiai atsiliepė ant 
laikraštijos. Dabar ateina 
Amerikos laikraščiui eilė. 
Popiera pabrango ir žada 
dar labiau pabrangti; jos 
pristatymas taip-pat esąs 
labai apsunkintas, nes trau
kiniai užversti ammunicijos 
gabenimu. Be abejonės, po- 
pieros pabrangimas 
šiokiu ar tokiu būdu 
liepti ir ant lietuvių 
dos.

turės 
atsi- 

spau-

naudos-pūstos agitacijos už ginkla- 
itame, kad dalyvaudami pa- vimąsi, kuriai nesimato dar 
•našiame apvaikščiojime, pa- galo-pabaigos. “Mil. Lea- 
'darysime kokią gerovę dar- der” niekais verčia visas 
ikininkams. Už tai męs at-1 prakilniąsias tradicijas dar- 
'sisakome ir nedalyvausime, I bininkų Internacionalo ir 
nes per tokius jubilėjus dau- fatališką Europos draugų 
giausia pasinaudoja turčiai, klaidą netik pateisina, bet 
pasidarydami sau gero pel- dar nori įvesti ją, kaipo ge

rą dalyką, į normalio soci
alistų veikimo programą. Tą 

tuotarpu, susilaiky-1 viską kitaip negalima pava
lė išreiškimo savo;dint, kaip demoralizacija ir

ar kitų obalsių tamstos ry- gavus tą “lakštingalėlę” ir 
žotės nejučiomis į krūvą su- patupdžius ją j savo “grote- 
traukti savo eiles. Ir kuo-1 les”. Persis ta tykime pilnoj 
met savo klesos tikslus tam-į šviesoj visas savo prigim- 
stos norite primesti demo- tas ydas, visus palinkimus, 
Lratijai ir jos vardu kalbėli įpročius ir tam panašiai, 
už jos akių, aš sakau—šalin tuomet merginos, su kurio- 

kurie netoli jūsų gyvena ir svetimvardžius! 
jūsų nemato? O tokių, žiū
rėkit, visų ištremtųjų. Ir 
galybę pinigų tamstos rodo
te pagdbai teikiamų. Negi- 

i nu, tikiu skaitmenimis. Bet 
inenietis, nuoseklus darbi-1 pasakykite, kuriai pagelbai 
ninku reikalų gynėjas, kurį; jie leidžiami? Įsiklausykite.

Lado Požėlos laiškas
Nuo redakcijos. —Žemiau 

perspausdiname iš “Naujo
sios Lietuvos” N10 Lado Po
žėlos laišką.

Kadangi mūsų skaityto
jams, veikiausia, nėra žino
ma, kur mūsų visuomenėje 
stovi L. Požėla, tai trumpai 
pranešime: jisai yra visuo-

ilbos. i Sakykite, o kur 
kurie po nežinomus so- 
s išblaškyti? Arba tie,

Lietuviu Darbininku Lite- 
latūros Draugijos konstitu
cija bus galutinai gatava 
pradžioj kitos savaitės. Męs 
manome, kad tuomet minė
tos draugijos veikimas įeis 
pilnai normalėn vagon. 
Centro Komitetui bus pa
duota sumanymas surengti 
visą eilę prakalbų. Reikės 
subrusti tverti naujas kuo
pas ir didinti senąsias.

Bendromis pajiegomis 
męs išauginsime galingą 
draugiją.

no”.
Pasirašo F. Pe trąšiu nas.
Męs, i 

sime nuo išreiškimo 
nuomonės, bet duosime vie
tos, jeigu būtų reikalas, pla
čiau pagvildenti tą klausi
mą mūsų laikrašty.

SANDORA AUGA...

mūsų tautiški kaimynai, bet 
jeigu ji ir toliaus augs tokiu 
nenormališku greitumu,tuo
met išaugs į... didelį, didelį 
muilo burbulą.

malėme, jog Philadelphijos 
tautininkų partijos skyrių n 
prisirašė keli mūsų draugai. 
Teiravomės, kame dalykas. 
Pasirodo, jog tai senis As-

ėjo tik vieni juokai.

mūsų principų generališku 
šlavimu į užpečkį.

Teisybė, “Naujienų”drau
gai nesisako pritaria “Milw. 
Leader” niekakalbiams, bet 
jie nori,kad “tėvynės” apgy
nimo klausime” partija pla
čiai atidarytų savo duris 
diskusijoms. Męs pilnai su
prantame “Naujienų” atsar
gumą. Joms rūpi, be abejo
nės, čielybė mūsų judėjimo, 
jos nenorėtų, kad tasai ju
dėjimas susiskaldytų į sek
tas ir ta jų baimė ne be pa
mato, atsiminus tą faktą, 
jog tūli Europos ekstremis
tai (a la Lenin) mėgina pa
kreipti Internacionalą Į

ša, jog talkininkų konferen
cijoj Paryžiuj tarpe Rusijos 
caro atstovo generolo Žilin- 
skio ir Anglijos atstovų įvy
ko stambių susikirtimų. Tail 
ne naujiena, nes jau nuo se
niai rusų atžagareiviuose 
eina murmėjimas prieš Ang
liją. Pirmasai Anglijos mi- 
r.isteris Asquith atrėžė gen. 
Žilinskiui, jog Anglija paro
dė didžiausi pasiaukavimą 
Rusijai (suprask buvo jos 
kasierium). Caro genero
las brufališkai atkirto, jog 
jam nereikia patarimu nuo 
Anglij os, kuri pražudė Ser
biją ir nepataisomai susi
kompromitavo Dardaneluo
se.

Talkininkų koncertas pra
deda irti. Į ra ir teutonų 
sutarimas ir dabai’ labiau, 
kaip kada nors pirmiau, da
rosi aišku, kokią didelę tei
sybę turėjo tie socialistai, 
kurie atsisakė dalyvauti fa
nte patriotiškame koncerte.

Haverhill, Mass. Iš to mies
telio mums rašo:

“Tautininkai didžiuojasi, 
kad Haverhill susitvėrė net 
iš 80 sąnariu Sandoros kuo
pa. Juokas: susirašė, po 5c 
pa si mokėjo, bet, nei vienas 
nežinojo kam, prie ko. Ma
nė, kad tik kolekta po 5c. 
Liko gal koki keli”.

SVARBU NETIK NEW 
JERSEY LIETUVIAMS.
1 d. gegužės Newarke 

prasideda apvaikščiojimas 
250 metinio to miesto jubilė- 
jaus. Miesto valdžia kvie
čia ir lietuvius dalyvauti pa
rodoje. Suvienytų Newar- 
ko lietuviai draugijų valdyba 
organizuoja netik vietos,bet 
ir apielinkės draugijas ir 
mano surengti didžiausią 
lietuvių parodą specialėje, 
lietuviams skinamoje dieno
je, 17 birželio. Draugijų 
valdybos tam tikrai paleis
tame atsišaukime sakoma, 
kad Newarko, Harrisono ir 
Kearney lietuvių draugijos 
“jausmingai” darbuojasi, 
kad paroda išeitų įspūdin
ga. Paroda, draugijų val
dybos nuomone, yra “ypač 
naudinga šiame laike, kada 
męs, lietuviai, reikalaujame, 
kad pasaulis pripažintų mū
sų tautą. Tad čionais gera 
proga pasirodyti ir supažin
dinti svetimtaučius su lietu
viais”.

Verta ar neverta daly
vauti toj parodoj? •

Pereitame “Laisvės” num. 
mūsų korespondentas iš Ba
yonne, N. J., sako, jog D. L. 
K. Vytauto draugija vien
balsiai atmetė tą užkvieti- 
mą, nes nenorinti dalyvauti 
parodoj, “kurioj dalyvaus iš 
visu pusiu suvažiavę kapita
listai”.

Elizabeth, N. J., Lietuvių 
Soc. Sąj. kuopa atsisako dą-

tinės! Žinoma, “Ateities” 
i °dal toriui baisus nesmagu
mas, kad ir tie penktukiniai 
sandoriečiai neprisiklejuoja 
prie tautos išganymo armi
jos, bet kuo męs galim jį su- 
ramint?

O dar yra pusė tuzino so
cialistų Mass, valstijoj, ku
rie mano, kad Sąjunga tai 
Sinajaus pūstynė, o Sandora 
—tai Chanaano žemė, kur 
vpės teka medum, o krantai 
iš kisieliaus.

Ei jūs, draugučiai, drau
gai, ažuot amžinai besibala- 
doję, kur vėjas pučia, nusi- 
laminkite ir dirbkite savo 
socialistišką darbą.

DeL TŲ KARIŠKŲJŲ 
SOCIALISTŲ.

Mūsų draugams iš Chica- 
gos lietuvių dienraščio ne
labai patiko “Laisvės” išsi
tarimai apie “Milwaukee 
Leader” militaristišką kryp
snį, apsireiškusį agitavime 
už padidinimą Amerikos ar
mijos ir laivyno. Męs pasa
kėm, kad Milwaukee’s dien
raščio redaktoriai sėja soci
alistų tarpe didžiausią ir 
partijoj nepakenčiamą de
moralizaciją. Šiuo sykiu 
męs pridursime, jog socia- 
listiški karininkai iš “Mil
waukee Leader” daug la
biau prasižengia prieš dar
bininkų Internacionalą, ne-

gų. Šiaip ar taip kalbant, 
o Europos draugai užsikrė
tė kariška dvasia tiktai ta
da, kada jau karė buvo kilu
si, kuomet nesiliko būdo 
jos išvengti. Ligi pat di
džiosios karės, ligi pat tos 
tragiškos valandos jie bent 
pildė savo internacionališką 
priedermę ir saugojo žmoni
ją nuo žudynių. Tuo tarpu 
“Milwaukee Leader” agituo
ja už padidinimą kariume- 
nės ir balsavimą už karės 
kreditus jau dabar, jau šia
me momente, nors šioji ša
lis dar nėra karės stovyje. 
“Milwaukee Leader”, jokių 
išimtinų cenzūros ar karės

žascių: “Męs, kaipo organi
zacija (Dalis Soc. Part.) ap
gynimui darbininkų klesos

stovio sąlygų neverčiamas, 
iš geros valios, prisideda su 
savo ^dvylekiu prie tos 
triukšmingos, begėdiškos,iš-

taip, bet tai dar nereiškia, 
kad mums negręstų baisiau
sias pavojus iš griežto i n rie
šingos dešiniųjų socialistų 
pusės. Mums rodosi, kad 
rašytojai iš “Milw. Leader” 
varo griežtai sektantišką 
propagandą, priešingą Ame
rikos Socialistų Partijos po
zicijai militarizmo klausi
me. Jie, kaip tie kirminai, 
knisasi po mūsų partijos pa
matais. Jeigu V. Bergeris 
nori, kad partija jį paguo- 
dotų, tai tegul jisai atsisako 
dūminti tokius žmones, kaip 
Benson, Kirkpatrick ir M. 
London, su kuriais solidari
zuojasi didelė dauguma mū
sų partijos draugų. “Milw. 
Leader” labai arogantiškai 
šneka.

Toleruoti 
nevertėtų, 
reikia vesti 
rną kovą ir
Los žmonėms kurlink 
mus tie karininkai.

neišvedė iš lygsvaros patrio
tiškų karininkų šūkavimai. 
Ir karės metu jisai 
tuomi Požėla, kokiu 
pirm karės.

Žemiau talpinamą 
L. Požėla adresuoja 
viu Centraliam Komitetui 
(Yčo-Šilingo-Olšausko kom
panijai), pakvietusiam jį, 
Požėlą, dalyvauti bendrame 
lietuviu suvažiavime 23 d. 
vasario. Pamatinė mintis, 
raudona gija pereinanti per 
visą laišką, yra ta mintis, 
jog vadinamo bendro tautos 
darbo nėra ir būti negali. 
Patįs Centralinio Komiteto 
vadovai, prisidengę bendrų 
reikalų skraiste, po teisybei, 
dirba savo klerikališkai-tau- 
tiškos srovės darba. L. Požė
la daro visą eilę pamatuotų 
užmetimu vad. Centraliam 
Komitetui, apleidusiam tris 
ketvirtdalius visų pabėgėlių. 
L. Požėla teisingai supran
ta, kad vadinamas Centra- 
linis Komitetas yra stiprė
jančios lietuvių reakcijos 
generalis štabas ir mums 
linksma pažymėti, kad atsi- 
nešime link Centralia komi
teto L. Požėlos pažiūros pil
nai supuola su Amerikos lie
tuvių socialistų pažiūromis. 
Ir jis ir męs vienodai mano
me, kad demokratijai netik 
nereikia eiti talkon Yčo-Ol- 
šausko-šilingo kompanijai, 
bet reikalinga vesti su ja ko
vą be pagailos ir be pertrū
kio. v

likosi 
buvo

iai ška 
Lietu-

tokius žmones 
Atpenč, su jais 
ne})ermaldauja- 
aiškinti Ameri- 

veda

Falls

matyt,

BJAURUS LAIK
RAŠTUKAS.

Ir kokių tik laikraščių ne
siranda Amerikoj! Kas tai 
mums prisiuntė šlamštelį 
“The Yellow Jacket”, išlei
džiamą Moravian 
šiaurinėj Carolinoj.

Laikraštis, kaip
specialiai išleidžiamas atei
viams niekinti ir diskredi
tuoti. Viršuj padėtas ant- 
galivis:“ll,000,000 foreigne- 
rių, gyvenančių Amerikoj 
atsisako duoti prisiegą išti
kimybės”.

Laikraštėlis gąsdina Ame
rikos piliečius baisiausiais 
pavojais. Ateiviai, girdi, 
turį savo armiją ir, reikale,

me rikos miestai, girdi, galį 
pristatyt tiek “kaizerio ka
reivių”, kiek jų yra visoj S. 
V. armijoj; ateiviai esą kri
minalistai, jie teršia šios ša
lies vėliavą; todėl, anot 
laikraščio redaktoriaus— 
patriotai turį sukrusti ir 
pradėti valyti Ameriką nuo 
ateivių elemento ir t. t.

romą plačia burna ir sten
giamasi žaisti žemiausiais 
patriotizmo instinktais.

Je, reakcija eina pirmyn!

PERMAžAI.
“Kova” bara Revoliucijos 

ir Kankinių šelpimo Komi
tetą už paskyrimą tik $15.0G
sušelpimui kalinio N ir jo 
motinos.

Ištiesų, tai permaža su
ma. /

CENTRO KOMITETUI 
ATVIRAS LAIŠKAS.

Ir mane tamstos pakvietė t 
į vasario 23 d. suvažiavimą. 
Tamstos žinote save ir savo 
darbą, žinote ir mano pažiū
ras. Ir jeigu dėlto kvietėt 
mane, matyti, tikėjotės iš 
manęs tam darbui pritari
mo.

Toks pasitikėjimas ir man 
leidžia tamstų paklausti, ar 
seniai tą norą pajų to t ir 
kiek jis teisingas? Klausi
mas nebergždžias. Atsimin
kite Vilniaus dienas. Aš ne
minėsiu jų pradžios, kuri 
pilna viso ko, tik ne tiesos 
ir teisybės. Imu tolesnį jų 
momentą, kada jau pradėjo
te tartis “bendram darbui”. 
Kiek teisingi buvo mano po
litikos draugai, kurie ėjo 
tartis su tamstomis, aš ne
kalbėsiu čia. Tiktai paste
bėsiu, kad nuėję jie užmiršo 
savo. principus — ir klesų 
kovą ir klesinį tautų solida
rumą. Bet ne tai šiuo tar
pu man svarbu. Aš klausiu, 
o tamstos ar daug tada pa
rodėte noro “bendrai dirb
ti”? Nė mažiausio. Progos 
turėjot, kad visiems skelbėt 
apie tai, lygiai kaip ir apie

vieniems nepakeliamą.

lenkė su darbu. Ir ne prie- 
puolamai taip įvyko: taria
mos vienybės žodžiais tams

mis mes manome apsivesti, 
Va, trumpai sakant, ką aš permatys -visas mūsų gerą- 

norėjau protestui pasakyti, siųs ir blogąsias puses ir su- 
atėjęs į tamstų suvažiavimą, p'ras, ar galės su mumis su- ' 
Bet nesitikėjau rasti tiems gyventi. '
žodžiams tribūnos. Praktika' Jeigu męs panašiai pasi- 
tamstų draugų, kurie ypač įelggime, tai drąsiai galima 
gabus būrnai čiaupti, kada sakyti, kad bus daug dau- 

, ir giau laimingi! apsivedusių 
porų, negu dabar.

Tas pats būna ir su mergi- • 
no m is. Dauguma visai neat
kreipia atydos j tai, kad vai
kinai, kurie joms patinka, 
pūrtosi nuo jų, bet jos deda 
visas savo pastangas, kad 
tik juos prisiviliojus ir pa
sigavus. O kaip apsiveda, 
tai pasekmės būna tokios, 
kaip kad viršuj nurodinė
ja u. Juk mergina turi atsi
minti, kad apsivedus vien 
tik per prisiviliojimą, negali 

Dėlto irigfpj laimingo šeimyniško 
gyvenimo. Jeigu tokia

jiems nepatinka kalba, 
mane, kaip matote, įtikino.bado nei vąrgo nėra. Sako 

apie verslinis ir apyvartas, 
kurie mažos vertės arba vi
sai nereikalingi, bet apie ku
riuos ne vieta čia kalbėti. 
Rodo aibę nereikalingų žmo
nių, kurie plas tamstas įsitai
sė ir savo draugus aprūpino, 
bet kurie tuo pačiu atitrau
kė duonos kąsnį nuo ; 
tanČiųjų ištremtųjų 
atsiminęs, įš gyvai 
nuosi taip gerai žinomą biu-puvo pajudintas—tai 
rokratų tvjrką. Ir tamstos^'psivesiant j 
dirbate jais sekdami. Taip! 
yra. Nes ar suteiksi gyvos, į 
veiklios pagelbos, nebūda
mas kartu su tais, kuriuos _ ,
šelpi, nesteigdamas iš jii vi- prieš apsivesiant kaip 
suomenės jiegos, gyvos 
veiklios, kuri ]iati sau pade-'dengia slaptybės kauke, 
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Nebūkime po slap 
tybės kauke.

tcl-Tankiai laikraščiuose 
i straipsnelių, nurodančių

alks- ’priežastis šeimyniškų nesu- 
juos tini1111.1- Bet svarbus ir ne

geistinas apsireiškimas ne- 
’ prieš 

prisidengimas 
slaptybės kauke, 
noriu iškelti šį klausima C €

ir i kinai, taip ir merginos prisi- 
, o 

tų, eidama! darbo ir pašei- ‘apsivedus, kada gyvenimo 
pos keliu. | Bet tai priešta-’sąlygos nutraukia tą kaukę, 
rauja tamstų klesos esmei ir .pasidaro liūdnas šeimyniš- 

ikas gyvenimas.
.Kartais būna taip: vaiki- 

uazijos reiškėjams, bai-inas sumano apsivesti ir ne- 
tų tūkstančių darbi-.suranda sau merginą, bet

tamstų papročiams. Tams
toms, lietuviu klerikalinės

da jie veiklus ir organizuoti, !r,ą ką nors nepatinkamo ir 
kada visuomenes klesų ko-'pradeda purtytis. Vaiki-

neužginčys, kad.venti, tuomet ji per visą sa- 
> vai-|\o ainžį turės vyrui patai

kauti, lenkti prieš jį galvą 
ir būti jo verge.

Taigi patartina ir mer
ginoms būti atsargesnėms 
ii nepasiduoti savo norams. 
Matydamos, kad koks Ka
ziukas įvairiai žiūri į jus, 
nesistengkite jam pataikau
ti. nors jis jums ir labai pa
tiktų. Lai keliauja sau svei
kas, nes be jo būsite daug 
laimingesnės. Stengkites 
susirasti tokį, kuris apsives 
iš tikros meilės, be jokių 
pataikavimų ir prisivilioji
mu. S. Pašulnietis. A

vieton
myli- 

ati-etos. Ir tamstos be- moji purtosi, 
) nusigręžti nuo jų ir j dengti visus savo įpročius ir 

klesos tiks- 'pasirodyti pilnoj šviesoj, 
filantropija I kuo jis yra, kad mergina ga- 

bendro dar-i lėtų spręsti, ar su juomi ap- 
Būkite sivedus bus laiminga ar ne, 

pradeda viską slėpti, prade
da veidmainiauti, pradeda 
jai pataikauti, pasidaro mei
lus, švelnus, vedasi ją į ba
lius, teatrus, perka saldai
nius ir stengiasi užhipnoti
zuoti, kad tik apsivedus.

Suprantama, mergina ne
sistengia įsigilinti į jo veid- 
mainingumą,nesistengia pa
matyti, kas slepiasi po ta 
l auke ir tampa suviliota, t. 
y., padraugauja su vaikinu

Jams—užsiimti 
ii šaukti prie 
bo” ir “vienybės”, 
tiesus: jukiskelbdami gražių 
žodžių tamstos tvirtinate sa
vo senąsias pozicijas ir jieš- 
kote šovinizmo kvaituly tos 
vienybės, kuri jus tiktai 
tvirtina? Tiesa?

Imu naują srytį—kultū
ros darbą. Ir čia tamstos 
r.eapsilenkėt su savo uždavi
niais. Važiuodami į Rusiją 
paskui moksleivę jaunuome
nę tamstos neužmiršote 
“kauniškio*’ auklėjimo me

Immigrantų klau 
sime.

todų. Deją, jiems nepavyko|ir nepermacius blogųjų pu- 
čionai: gyvenimo klastų ne- siu, apsiveda, manydama su- 
patyrusi jaunuomenė užpro- silaukti laimingo šeimyniško 
testavo prieš juos. Tie meto- gyvenimo, 
dai dėlto ne pripuolio daly- J 
kas, bet visos sistemos: auk- \adinamas 
lėti visuomenėj vadinamą 
“tėvynės i p bažnyčios 
lę. Ar beminėti čia,

Išsyk, pakol praeina taip 
“medaus mė

nuo”, jaučiasi abudu laimin- 
mei- gaiš. Bet paskui, pradedant 
kaip vesti normališką šeimynišką 

mokytojų suvažiavime tam- gyvenimą, atsiranda įvairių 
stos akyliai dabojote “savų- reikalų ir gyvenimo sanly- 
jų”, kad tiktai jiems ir.gos pradeda blogėti, atsi- 
tiems, kurie su jais, pavedus landa skurdas, vargas ir vi- 
švietimo darbą, nors jie bū- sos tos paslaptys, kurias 
tų mažai tikę? Ogi kantič- vyras pirmiau slėpė, išeina 

peklos knygos, kurių į aikštę.
taip gausiai duodate skaity- K 
tojams? Tamstų darbas iš- tys 
įeiškė visą savo prasmę ir moteris pamato, kad jos vy- 
nušvietė savo veidą: visur jas, į 
ir ant vis(|> ko dėti tautinio' mainiavo, 
klerikalizmo globą. Tuo įgavo. Ji 
atsimokate klerikalams, ku-jne, pamato, kad melagingai 
tie jus palaiko ir jūsų klo- tapo įtraukta į vargą, į

Neseniai “Tėvynėj” p. 
Strimaitis paskelbė grynus 
faktus, kad mums būtinai 
reikalinga Lietuvių Immi- 
grantų Šelpimo draugija ir 
net nurodė, kokiuose uos
tuose męs privalome turėti 
savo atstovus, būtent New 
Yorke, Philadelphijoj, Bos
tone, San Francisco ir ki
tuose.

Aš nebūčiau priešingas 
turėti minėtuose uostuose 
savo atstovus, bet ant kiek 
man teko patirti draugijų 
ūpą linkui L. I. draugijos, 
tai abejoju, ar tas galima 
bus gyveniman įvykdinti. 
Visų pirma męs privalome 
sutvarkyti savo atstovybę

ko s ir
Kuomet tos visos paslap- 

išeina į aikštę, tuomet

prieš apsivesiant veid- 
, melavo ir ją ap-

pie kitų miestų uostus kal
bėti. Męs žinome, kad New 
Yorko uostas yra didžiau
sias ir parankiausias atva
žiavimui ir išvažiavimui, ir 
per jį daugiausiai pereina 
žmonių. Bet pastaruoju 
laiku nei per New Yorko, 
nei per Philadelphijos, nei 
per Bostono uostus niekas

sos reikalus gina. skure
Vienur dėlto tamstos pa-1 laimė

ne vieni

• • I *—*** * —likimą tokiu pat, kokiu ir pirmiau 
biuro-J uvo, išnyksta tas manda- 
)sti — gumas, nuolankumas, žo- 
Ūrėjot ('žiu, numeta nuo savęs ta

pat ir liberalus ir ne vieną’
tos tiktai dangstėt savo,“sa- dagi ir radikalesnes inteli-dais pradeda net girtuok- 
vininkų klesos, reikalus. Rū- gentijos. (Vaikščiodami biu- ; liauti. Suprantama, iš tokio 
ko lengvumu išsisklaidė ta- rokratų užpakalinėmis dūri-į vyro moteris nesitiki nieko
riamoji vienybė prieš klesos; mis tamstos tikėjotės išrišti gero nei sulaukti.
egojizma. t^ klausimą, kurį viena de-

Imu kitą momentą tamstų mokratija, veikli ir organm
____ T>„ X.. 1 '■/nnt’l fnn-nl? YlPTTV- !
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bes vaisius po akių—tams-amo savo merginų,

ta klausimą, kuri viena de

darbo. Rodos nemaža laiko , "mota, tegali išrišti, 
jau praėjo nuo tos dienos, 
kaip žiauri biurokratų ran-

šimtus tūkstančiu lietuviu
iarbininkų ir ūkininkų. O 
tą padarėt? Tamstos var- 
lijate galybę skyrių ir rodo
te, kaip plačiai yra duodama

vyksta, tai greičiausiai per 
ban Francisco.

Man rodosi, kad pakeltą 
klausimą vertėtų pavesti 
apkalbėjimui didžiųjų orga
nizaciją suvažiavimam, kaip

Taigi, nebūkime po si ap
lies kauke ir norėdami 

Vieny-Į apsivesti, nieko neslėpkime 
būkime 

tos vėl at^idūrėt sunkiame atvirus ir neveidmainiauki- 
padėjime,'kaip pirma kad me, stengdamiesi save tuom 
buvote. Išeiti iš jo vėl ima-paiku perdirbti, padaryti

vienybės. Ir meiliais, mandagiais ir nuo-
1 ’ ’ i. Neturėkime tos

1: po ' minties, kad visas savo pa- 
darbo”Įstangas padėti, by tik pasi-

kas? Atsimainė forma, bet Jankiais, 
esmė pasiliko ta pati 
priedangą bendro

R. K. Kada minėtų draugi
jų delegatai tą klausimą ap
svarstys ir išneš savo nuo
sprendi, tuomet galima būtų 
kreiptis ir prie mažesniųjų 
draugijų.

Pasibaigus karei, New 
Yorke ir kituose uostuose, 
atstovai bus reikalingesni, 
negu prieš karę, nes dabar 
tapus Burnetto billiui įsta
tymu, ateiviai dar labiau 
bus suvaržyti. Turint gi sa
vo atstovybę, galima būtų 
daug kuo pagelbėti.

Tokiu būdu męs turime a-
pie tai pagalvoti, kad pakel 
tą klausimą sutvarkius grei 
toj ateity.

M. F. Trakimas.
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Amerikos kapitalistų 
pienai.

Nors paprastai Amerikos - pirkome nuo Indijos pro- 
kapitalistų klesa gyvu žo-. dūktų už ■ 
džiu ir per savo spaudą šau-'1 ius> -------- -7 - ■
kia, kad šaliai gręsia pavo- ’72,590,000 dolerių, 
jus nuo priedu—Vokietijos, ’augimas iki 61% per 4 me- 
Japonijos ir t. t.—ir todėl: tus yra užganėdinantis. Bet 
esą reikalinga didinti kariu- ‘ 1909—1910 m. męs padarėm 
menę ir laivyną “apsigyni-, pelijai savo produktų už
*>U1 , mvu piuiiui utuumii----- 7— — 7- —. ---------j i--------------- ---------------

ip tik iš priešingos pusės.' metais tik už 15,965,000 dok, 
r juo labiau kalbama apie kas sudaro paaugimą tikjkiu būdu Į • • •• • 1 1 i OCT (1/ i 1 .1 r I .'i T) « t • X « X 1

48,335,000 dole- 
o 1913—1914 m. už 

Tas pa-

M. Beržiškos, tai jas siųsti 
Jono Vileišio arba Dr. Sta
sio Matulaičio vardu, kad 
viršminėtos y pa tos augščiau 
minėtą sumą perduotų “Gy
dymo ir Maitinimo Draugi
jai” arba panašiai kitai 
draugijai turinčiai tą patį 
tikslą, arba panašų”.

Męs karščiausia pritaria
me K. Gugio įnešimui ir 
kviečiame visus komiteto 
narius sutartingai balsuoti 
už tą įnešimą. Tiek tik pa
žymėsime, jog D-ro Matulai-

t

Gui de Maupassant

Seserjs Rondoli
Vertė švenčioniškis.

iš

iš

bet pienai daroma: 12,260,000 dok; paskutiniais čio, rodosi, nėra Vlniuj. Tai- 
.. . , gi jo vardu siųsti pinigai jo-

i negalima. M. 
Biržiška yra tinkamiausias, 
nes jisai, kaip nurodo L. Š. 
F. pirmininkas savo įneši
me, yra sekretorius Lietu
vių Mokslo Draugijos.

Iš žinių, kurios ateina iš 
Lietuvos, męs pilnai paty
rėtu, kad ten pinigų reikia, 
baisiai reikia. Nusiųsdami 
Lietuvon $5,000 męs vien sy
kiu uždarysim burną tauti
ninkams ir klerikalams, ku
lio nesiliauja sieloties dėl L. 
Š. F. suaukoti tų pinigų. Tuo-

“apsigynimo” reikalą, tuom 
labiau ir aiškiau nurodinė
jama, jog Suvienytoms Val
stijoms reikalinga įgyti nau
jas rinkas, naujas kolioni- 
jas ir kur. Jiems dar neuž
tenka to, kad iš priežasties 
Europos karės pagavo savo 
rankose dalį pasaulio rinkų 
ir liko Europos bankieriais. 
Jų godumas eina per Pietinę 
Ameriką ir Chiniją į tolimą
ją Indiją. Todėl galima tik
rinti, kad nepertoliausia tas 
laikas, kada Anglija turės 
rokuotis su Amerikon impe-

z&7o Taigi mūsų pirkimas 
už pardavimą kelis syk pa
sididino, ir tokį procentą ne
galima skaityti užganėdi
nančiu.

Ar nėra laikas Bostonui ir 
visoms Suv. Valstijoms per- 
nagrinėti Indijos prieplau
kos užduotis?

Taip kalba kapitalistų kle- 
sos laikraštis. Ir toji kalba

dinti gyveni man, apie ką 
pastaruoju laiku buvo gana 
aaug kalbama. Tik paklau
sykim, ką apie tai rašė ka
pitalistų laikraštis “Boston 
Transcript”, straipsny 
“Open door in India”.

Bostone dar ir dabar yra
Indijos prieplauka. Tiesa, lodytų taip nuogas.
dabar ji tarnauja tik preky- j paprastai daroma, jog viso- 
bos reikalams. Tačiau tos ](į humbugai kapitalistiškoj 
prieplaukos vardas mums 'draugijoj dengiami “tėvynės 
primena tas dienas, kada įr demokratijos” apginimo 
amerikonų laivai vadovavo idealais. Tas gerai apsimo- 
pasaulio prekybą visose jū- ka. Tik nuostabu, kad dar- 
rėse. Tos dienos yra pra- frininku klesa to nepermato 
ėjusios, bet ar ant visados įr nesupranta. Darbininkai 
—-tai klausimas, kurį pato-\]ar vis tiki, kad karės yra 
£?os.?Py.st°v.os Pas^a^° ien" i vedamos ne dėl įgijimo nau-

tų, rodos, suprasti kiekvie
nas. Juk suprantama, ko
kiais tikslais tą pornagrinė-į 
jimą norima daryti ir kokie 
būdai vartojama tokiems: 
pernagrinėjimams. Ir taip D. Š. F. sumanymą sutverti 
Amerikos kapitalistai nori, Petrograde kairiųjų žmonių 
gauti dalį nuo to, ką laiko' komitetą ir siųsti jo adresu 
apžiojus Anglija ir Vokieti- tmkų organizuoti ir teikti 
ja. O tas atsiekiama tiktai pagalbai plačioms pabėgėlių 
ginkluota spėka. • miniomis. Mes neturime ant

Tatai ir neslepiama. Tik'ran\ll įnešimo, bet giraėjo- 
dūmu n-e> kad tarpe kitų ypatų

D • — i 1 A TO -leidžiama biskutį
.;ad tas pelno godumas neiš- 

Mat,
į minėtan komitetan p A. Bu

lota siūlo Dūmos atstovus 
Keinį ir Januškevičių ir to
kius užsitarnavusius visuo- 
menės veikėjus, kaip L. Po-

Męs pilnai pritariame tam 
sumanymui ir karštai reko
menduotume L. š. F.. komi
teto nariams balsuoti už jį.

Giedras, Miečisl. Mečkaus- 
kis, Ign. Galembiauskis.

i Iš Kauno gub.
Kazim. Kairis.
Kriegsgefangenen lager
Wittenberg, Germania.

Baranauskis Povil. iš Bui
vydų, Vilniaus gub.

Vasiliauskis Antanas 
Popidvių, Kauno gub.

Vencevičius Viktoras
Novoselovo, Kauno gub.

Velička Juoz. iš Ukmer-* 
ges, Kauno gub.

Vilkevičius Juoz. iš Rū
dos, Gardino gub.

Vilkevičius Kazim, iš Rū
dos, Gardino gub.

Galickis Juoz. Jablonskų, 
Suv. gub.

Gailys Pran iš Kušlaukių, 
Kauno gub.

Garbaccvičius Kastant.
Kruoplėnų, Gard gub.

Grabas Stan. iš Teklių
Grigaitis Juoz. iš Maliniš- 

kių sod., Suv. g.
Žiegus Kaz. iš Kirkaukių 

Suv. g.
Kasperavičius A n ta n iš (U 

Daučiršiškių, Viln. g.
Kencinskis Liudv. iš Ra- 

deckių, Kauno gub.
Kizikas Vladim iš Jerma-

(Tąsa).
Ji atsistojo, pažiovavo, padavė Poliui 

ranką, kuris sukandęs dantis paspaudė ir 
aš ją įlėidau į kambarį. Kada mudu įėjom 
į kambarį, aš pradėjau nerimauti... Įpyliau 
į bliūdą vandens, padėjau muilą, abrūsėlį ir 
pats išėjau iš kambario.

Kaip tik įėjau į valgomąjį kambarį,tai 
Polius tarė:

—Na, gerą tu kupranugarį gavai, galiu 
tave pasveikinti.

Ašjam atsakiau:
—Tįlielas draugė, nesijuok iš vynuogių,

—r--’ T - - ,T M Yv V •

jant savo sveikata, gulti lovon...
Atsisėdau kėdėj ir bandžiau sėdėdama* 

užmigti, bet kur tau. Miegas visai neima 
ir jokiu būdu negaliu nuo jos akių atitrauk
ti. Pradėjau bepaliovos judėti, apėmė dre
bulys, tartum drugys pradėjo krėsti ir ga- 
galų gale priėjau prie to, kad jau kambary 
negalėjau sau vietos rasti. Taip besikan
kindamas, priėjau prie sekančio išvedimo: 
“Jeigu aš ir atsigulsiu lovoj, tai visgi galė
siu save suvaldyti, stengsiuos nepasiduoti 
savo jausmų galei, bet lovoj daug geriau 
pasilsėsiu, negu kėdėj sėdėdamas”. Ilgai 
nelaukdamas, nusirengiau, peržengiau per 
nuogą italę, atsiguliau lovon, atsukdamas 
nubarą prie pagundos. Taip gulėjau labai

iš

s.

Polius perpyko, bet norėdamas paslėp
ti tą savo piktumą, tarė:

—Mielas drauge, tu vėliaus gailėsies, 
bet po laikui!

Per mano kūną šiurpuliai perbėgo, 
kuomet jis tuos žodžius ištarė. Tai neper
galima baime, kuri mus persekioja atlikus 

į panašius romanus, baimė, kuri mums ga- 
’dina meilų glamonejimąsi ir bučkius, gau
ms nuo nepažįstamos, nežinomos moteries. 
Nors ta baimė mane apėmė, bet aš pradė-

Bet štai mano kaimynka nubudo. Ji 
atidengė savo dideles, vis dar neužsiga- 
nėdinusias akis ir, pamačius save nuogą, at
sikėlė, ramiai sau apsižvalgė, pažiūrėjo į 
mane ir, nesiskubindama, apsivilko nakti
niais marškiniais. Ji elgėsi tap šaltai, tar
tum visai manęs nematydama. Apsivilkus

—Užtenka tų tavo išmetinėjimų.

Kizikas Povyl. iš Kušečių,
V ii n. gub.

Je nčius <
Kauno gub.
Lager Golzenrn a. d. Iliilde, L.one pfiKimbi prie italės, kuri viena dievai

Germania žino
Aučiauskis, Telšių, Kauno 

gub

Tuomet... ir ką jūs manot, pas. mane 
atsirado drąsa ir pasinaudojau proga... 
Nors tas, matomai, ją mažai sujudino, nes 
ji po to pasidėjo ant dešinės rankos galvą 
ir ramiai užmigo. Aš gi pradėjau mislyti 
apie neatsargumą ir silpnumą, kaip jie 
greitai pasiduoda pagundai ir mislijau pa- 
tol, pakol neužmigau...

Ji atsikėlė gana anksti, matomai įpra
tus anksti keltis ir dirbti. Jos judėjimas

iš
giuos sulošti drąsuolio rolę, per tai dar la-

—Aš labai stebiuosi iš tavo drąsos ir dėjimus.

ji tau su1 ko-

ir mane pažadino, bet aš nusidaviau mie
gančiu ir prisimerkęs sekiau visus jos ju- 

Ji vaikščiojo po kambarį tartum 
nustebus, kad neturi ką veikti. Pagaliaus, 
ji priėjo prie tualetinio stalelio ir tuojaus 
išgėrė visus mano perfumus. Tiesa, ji 
maišė ir vandens, bet labai mažai. Paskui

kių išrišimui. Męs dar ve-1 
dame prekybą su Indija, bet 
tai yra tik biskutis nuo to, 
kas turėtų būti.

1913—1914 m. Indijos a- 
belna įvežimų suma sudarė 
610,835,000 dolerius.
tos sumos iš Suvienyti] Vai-' 
stijų ėjo tiktai 15,955,000 j 
doleriai arba 2,60G . Savai-: 
rni suprantama, jog tokia1 
maža dalis dėl Suvienytu 
Valstijų yra begalo maža...' 
Tuo pačiu laiku iŠ Indijos

jų rinkų, ne pelno tikslais, 
bet dėl kokios tai tėvynės, 
demokratijos ir kultūros.

Barabošius.

Belaisvių sąrašai.

Nuo Lietuvos Šelpimo
Fondo rėmėjams

Nie!
kad “1

615,000 dolerius Ir iš to? 
mos į Suvienyta-; Vai v 
ėjo už 72,590.000 dolerių 
ba 8,9G . Parduoti mums

i mes ji. 
piniru už 1111- isu čia! vv

Kriegsgefangen lager, Kra
kau, Austria, Galizien. 

Iš Vilniaus gub.
P. Segačinskis iš Bistrisos 

valsčiaus.
Stanislovas Adula iš Var

nėnu vai.
Kajetonas Gaidelis 
enčloniu valsčiaus.

I
SVARBI NAUJIENA!

Iš priežasties Europi
nės karės, “Laisvės” 
Redakcija veik buvo pa
liovus siuntinėti į Lie
tuvą pinigus. Dabargi 
pranešame savo gerina
miem skaitytojam, kad 
vėl atnaujiname tą dar
bą, tai yra siunčiame pi
nigus ir į tas Lietuvos 
vietas, kurios randasi 
po vokiečiu. Kas turite 

f _ antrašus nuo savo gimi- 
?nių, gyvenančių po vo- 
| kiečiu, galite drąsiai 
^siųsti per “Laisvės” Re- 
Jdakciją pinigus.

Į Taipgi siunčiame be-
lsi ylaisviam į Vokietiją ir j 

! t Austriją, ir pabėgė- 
:1' ? ’ ‘ n i s į R u si j ą. M ū su

I J persiuntimo kursas ko-Į 
1‘i ^žemiausias. j j
. i U Jeigu kas mano po J

pasisiūlo ir sutinka bile kokiam viešbuty 
vienoj lovoj pergulėti. Tu sutinki ir po to 
viso drįsti tvirtinti, kad ji ne gatvinė. Tu 
nori save pertikrinti, kad šiąnakt, pergulė
jęs su ta itale, neužsikrėsi liga, tai lyginai 
būtų, kad tu eitum pas moterį, sergančią 
raupais ir tvirtintum sau, kad aš, pralei
dęs su ja visą naktį, neužsikrėsiu ta liga.

Jis, pasakęs šiuos žodžius, pradėjo 
juoktis nervišku juoku. Mane apėmė bai

line. Ir kas man daryti? Juk ištikrųjų, 
jis teisybę ir kalbėjo. Mano sieloj iškilo 
baisi kova: baimė su noru pradėjo kovoti.

apkabino rankomis vieną kelį ir užsimąstė. 
Tuomet aš nudaviau, kad dabar ją pama
čiau ir tariau:

—Labą rytą, Pranciška.
Ji taip nemaloniai, kaip ir pirmiau, at-

i anmsevicius

Šumanskis; Ant

1 —Daryk kaip nori, tik aš tave per-
sergsč^u, kad tu paskui nesigailėtum.

’ Kada jis ištarė šiuos žodžius, tai aš 
supratau iš jo akiui, jog jis iš manęs tik ty
čiojasi; ir baisiai pavydi. Mano sieloj tuo- 

i jaus viršų paėmė noras ir aš, ilgai nelauk- 
1 damasJ paspaudžiau jam ranką ir tariau:

—Ar gerai tamsta miegojai? — už
klausiau ją.

Ji nei žodžio, nepratarus, padarė žen
klą, kad gerai miegojo, o aš iššokau iš lo
vos ir pribėgau prie jos, kad pabučiavus ją. 
Ji, sėdėdama ant savo čemodano, kūdikiš
kai atstatė savo lūpas, tartum visai neno
rėdama. Aš ją maloniai apkabinau (jeigu 
vyno butelis atkimštas, tai kvaila būtų iš 
jo negerti) ir karštai pradėjau bučiuoti. 
Kadangi mano ūsai pradėjo kutenti jos lū
pas,tai ji palengvėle pradėjo trauktis atgak

krines ir uoli

kad tau nei) 
•:i' :ai iėiau i

man mėtosi

0'1 1111

:loĮim.

—rodosi, kad tamstai nepatinka, 
: kuomet oš bučiuoju.

—Ji paprastai atsal
\š i ūdmi pretn

“mica”.
, apkabinau ir

i nuoga ir ne- • nca

mica ir ant 
'■tos kitaip ;

vi ko mica. Tokiu 
ei nevadinsiu, kaip

apie aukų siuntimą 
triūsiems nuo karės 
nėms. Ir tas reikalą 
na s tinkamo n vagoti.

paskirta 1,000 rublių, iJ 
irėliui” paskirta $1,000.’

zmo-

dideld prekyba su Indija, tai

bai”
“;:ib
O L. Š. F. pirmininkas K. j 
Gugis padarė sekamą įneši-l 
mą fondo komitetui nubal
suoti.

“Kadangi Vokietijos val
džia, nėr Chicanos Vokiškoji

dėl Indijos daug labiau už
ganėdinanti ska:tlinė, negu’ 
dėl mūs.

Tuo pačiu laiku daug ma
žesnė spėka už Suv. Valsti
jas—Austro Vengrija—be
veik mus pralenkė, jvežda- 
ina Indijon savo produktų 
už 14.500,000 doleriui, kuo
met Vokietija įvežė net už 
42,000,000 dol. Jeigu tos: 
valstybės galėjo vesti taip

Konsulatą, apsiima ir 
joms negalėtų būti mažiau- D 
šia proporcionalis (kaly vu-’į• 

t i** j o 'zinonenis. cvvcnantimas Indijos patronate?
Indijoj perka daug tokių 

produktų, kokiu męs garni-; 
name, net perdaug gamina -; 
me. Augščiau minėtais me-1 
tais Indijoj liko įvežta už 
27,540,000 dolerių įvairiu! . 
mašinų: geležies ir vario už 
53,315,000 dolerių; kitu mc-|G^ 
talų ir daiktu už—20,050 000 j 
dol ; gelžkelio relių ir kitų i ^,000.09.
daiktų už — 33,445,00 dok; 
automobilių—5,110,000 dole
rių. Veik už tiek pat Indi
ja užsakė ir kitokių isdirbi-

lavoj, arba atsitiki 
idre ;ato nerastų, 
Minai Muštąja sum 
jui, (odei žinodama 

Inai ūmi pngelhi r< 
įneša, kad M. Beržiš! 

|dii būtų pasiųsta 
v z

ra o,
g r

,a r

Jeigu 
zuiti
ir'Fi. r

vo pinigus išsiųsti ;
“Gosudarstvennuju 

Mierogatclnuju Kassu”

. & 1 ilkus visu: syk i pa m 
greitai vėl 
i, ar tik ne

rs nu 
u a

u

-u susitikimo, aš 
jos veido šypsą, 
aš pradėjau net 

manydamas, kad

4al?i 'ę.Districos^ VaJ* Dabar, kada rusų pini-! 
muvcnm, kin uv\. ?ni1pU()]ęy siunčiant į f 
jVU.ma i ev K. xUS J ė v- S ‘Rricipi frnlimn flniurnol-v

A do m

8 “LAISVĖ” 
| 1 183 Roebling St.
! f Brooklyn, N. Y.

TarptautiŠka Dai bininkų
8 5

Rand School of.Social Selenes is prie- 
žastei 10 ro. tdckiįviii jes gjvav.iro

i kai nupirči 
ti ipnnceKas 
imis malonų 
a ilpiiole i malonia 
a užmerkė akis i 
vej sėdi, nuoga, n

nįatomai. užsii
nutraukianti ii

Jeigu uau m

bemaMv-; kuo tamsta galima

isai užmiršo, kad 
naktiniai marški

niai. išsiuvinėta krūtine, buvo numesti ant 
kėdės, pastatytos prie lovos. Taip be ė-

7 i krūtis kietos.
ir mal(įneriui r< 

įū nuogą imotori?

jauna, mini
nuoga nuderi ii

kini iš-

u z.g
;mdi
lojo
, be t

-Man be skirtumo.

tamsia, ka mudu ?

iu nieko neatsa- 
stačlai nežinau, 

'dinti. Klausyk, 
icn dalysime?
, tartum mąstyda- 

paskui atsakė: 
ką norite, tą gali-

—Jeigu taip, t:: i mudu nu Gramdysime 
ną ir ]iąsiva':inčsime po- miestą.
—Kaip noiite

idant tarp tų įvairių pro
duktų būtų daug didesniam 
skaičiuj reprenzentuota A- 
merikos industrija.

Tiesa, Amerikos prekyba 
su Indija pasididina, bet ne 
tokiu skubotumu, kaip rei
kėtų. 1909—1910 m. męs

i %

M. Beržlška buvo iki pasku- Jž 
tink) laiko, kiek žinoma, Lie- n 
tuvos Mokslo Draugios Sek- i iv* < oa •
retoruim, taip kad siųsdami g DcUcllldZIO“April Zo, Z!/, č>v 1F 
pinigus jam, kaipo Lietuvos S 
Mokslo Draugijos Sekreto- g 
rotorium, taip kad siųsdami w 
no Seimo valią. ®

i yJĮ
Jeigu dėl nepermatomų' ® 

toj valandoj kokių nors prie- i 
žasčių viršminetą sumą ne-j 1 
galima būtų pasiųsti vardu (J

CENTRAL OPERA HOUSE
East 67-tos gatves, New Yorke

Gegužes 1-mą
Lietuviai darbininkai kviečiami atsilankyti.

Tokios parodos New Yorke dar nebuvo.
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— at a u e ji.
'ia veido išvaizda, niu
rni j-’m kambary. Aš 
nief’.mojo kambario ir 
u jam ranką. Jis tuo-

gančią jauną.
s labiau žmo-

Ž’iūrint i 
kruti/, i į išdidžiai p 

au ; u- Mu
ą.mruu

riliai jsųiiovui iu.'i IpiKimiis, sinčiai zmoy. 
pi’ii'iiii prie pašėlimo, širdis pradeda ta; 
kinu ir smarkiau plakti ir kraujns kai t 
Ir kaipgi nusigerėti tokiu reginiu? Ji gu 
per visą lovą išsitiesu'S kūnas vingiuotai 
krūtine iškilus, pankui i.-imiuka, čia- vi 
l'iskuti; iškilę, vėl Įšmauga ir paskui ilgo:
1 albm, 'vis smalyn ginančios kojos, užbai
gia tąi jžavėjanči;] figūrą. Aš savo amžy 
nebuvau takiam geram ūpe, kaip tuomet, 
kuomet žiūrėjau i tą vingiuotą 1‘igurą. No
rėjau Užmiršti Poliaus visus perspėjimus 
ir tuojįus šokti i lovą, b.et štai pamačiau,

roiškia,! ji nesiprausė, neapsivalius atsigulė 
j lovą ir tas mane pradėjo kankinti ir vėl

ir daugiau, žiūrėjau į ją ir nežinojau, ką 
daryti r pasiduoti drąsai ir lipti lovon, ar 
bėgti iŠ kambario? Pagaliaus. betgi jau

ną iš dviejų: per visą naktį sėdėti kėdėj 
ir snausti arba mesti visą baimę ir rizikuo-

-til.

imi

ra i\
ėju s a p

liu miias p

,d męs pa i vaikščiosime po 
i nu: isam.lysime vežimą, 
įpielinkes.
lipant vi-i tylėjome, o pa- 
aikšeioti ir sumanėm iųu-

Aš. paėmęs po ranka 
tu iš vieno muzėjaus kam- 
ji Į nieką nežiūrėjo. Po
škui mus, per visą laiką 
iš piktumo. Išėję iš mu

zėjaus, mos nusisamdėm vežimą ir, nepra
tardami vienas kitam žodžio, važinėjomės 
apžiūrėdami miesto apielinkes.

Taip praslinko dvi dieni. Trečioj die
noj Polius man pranešė:

—Ar žinai ką. aš tave apleidžiu; aš ne
manau čia pasilikti tris savaites ir per visą 
laiką, žiūrėti, kaip tu tampai tą savo pelėdą.

Aš atsidūriau nesmagiam padėjime ir 
nežinojau ką daryti: nesinorėjo su Polium 

(Toliaus bus).



Fatalistas
Verte J. Stropus.
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migdė

ėmėsi

Leidas rėmėsi ant žemėn įdurtos lope
tos koto ir žiūrėjo, kaip tolumoj dulkėtu 
keliu, vis mažėdama, bėgo tamsi žmogystė. 
Jos plonas pavidalas silpnai matėsi skais
čiame ore ir greit turėjo dingti ant orizon- 
to. Tai buvo moteriškė, cigankaite, su 
kuria jis praleido meilės naktį perkaso dug
ne.

Atsimindamas tą pirmykščią 
Leidas gudriai šypsojosi. Jo vėlę 
kažkokis nepaprastas meilumas.

Jis su dideliu užsiganėdinimu
savo vergiško darbo. Įtempdamas savo 
raumenuotas rankas, jis lėtais ir taikiais 
judėjimais mušė lopeta žemę ir vartė nau
jus žemes šmotus.

Visiškai paskendęs savo atsiminimuo
se, jis nepatemijo, kaip prie jo priėjo lau
kų sargas ir majoras, kuriuodu lydėjo baž
nytinis seniūnas.

Ūmus šūktelėjimas išblaškė jo svajo
nes:

—Štai jis, niekšas.
Leidas ramiai pakėlė galvą ir visa bur

na nusišypsojo, tuomet kaip lauksargis, 
nutvėręs jį už peties, paliepiančiai sušuko:

—Įstatymo vardu aš jumis areštuoju. 
Eikite paskui manęs.

Leidui tas rytmetinis šposas pasirodė 
labai juokingu.

Bet atėjusioji nejuokavo. Noroms-ne- 
noroms jis turėjo eiti su jais į savo šeimy- 
ninkų namą. Ten jisai atsidūrė prieš ne
lauktą regini. Jo šeimyninkai gulėjo išsi
tiesę ant akmeninių grindų žemutiniame 
kambary. Abu jiedu buvo vienuose marš
kiniuose, ir juoda • sukrekėjęs kraujas sun
kėsi iš perpjautų juodviejų gerklių.

Išgąsdintas Leidas paklausė:
—Kas gi juodu užmušė?
Tuomet bažnytinis seniūnas pasibjau

rėjime sušuko. ♦
—Kaip, nedorėli! Tu dabar drįsti 

klausti, kas jų užmušėjas?
Ir kreipdamasi prie greta stovinčių 

\aldininku, seniūnas tęsė:
—Jisai geriaus turi tą žinoti, negu ki

ti. Tik biskį pirmiaus, kuomet aš balado
jau į jų duris, jisai iškišo galvą ir pasakė: 
“Man nėra laiko jumis priimti, o šeimynin- 
kų nėra namie”, 
šiušiu.

Leidas šiuom kartu kvailai prasijuo
kė, bet nesupyko.
jo metė tokį didelį kaltinimą, išrodė jam 
juokavimu.

Vienok Leidą nuvedė i raštinę, kur iš 
miesto atėję žandarai uždėjo jam ant

Ir išrodė labai susimai-

Jau tas vienas, jog ant

ran-

Jis nusisteb o, pradėjo nvim 
bet jam neužtcl

no-
o i 
nu t ii t

Mieste daly! 
kraipą. Išdidus,

liai su juo apsiėjo ii 
nią apie meilišką nak

jumi su cigankaite, kurios nesurado.
—Tai ne aš užmušiau,—atkakliai at-

daręs, tai pasisakyčiau,—pridėdavo jis iš 
Savo atvirumo,

Bet kiekvieną sykį ant savo užreiški- 
mo Leidas gaudavo, tarsi smūgi rimbu

7 —Jūs meluojate! Kokia begėdiška 
drąsa

Kas buvo daryti? Leidas pasiryžo 
tylėti.

Teisėjas jam išaiškino, jog, be a bėjo-

Koki;
tėvas, tokis ii- sūnus. Tu 
užtikrintas, jog Leidas 1 
tai buvo nuspręstas daly

i, ir Kadangi 
tai jis neno-

mojo aiškinimais.

pinigų, tai tik todėl, kad jis juos užslėpė. 
Jeigu ant jo drabužių nerado kraujo pėd
sakų, tai todėl, kad laiko užmušėjystės jis 
nusivilko ir paskui dar atydžiai išplovė. 
Jeigu Leidas visuomet buvo su w, šeiminin
kams atsidavęs ir ištikimas, tai tik todėl,

buvo slėpti savo sumanymą.
Leidas su tūlu nusistebėjimu patyrė 

jog jis ilgai ir labai guviai savo piktadarys
te pienavo. Jo dalykas buvo aiškus. Ma
tomai, mąstė Leidas, tas viskas išanksto 
buvo lemta. Visuomet bus iš vienos pusės 
teisėjai, iš kitos—žmonės, kuriuos siunčia 
į katorgą. Aš priguliu prie pastarųjų.

Teismo laike jis buvo labai įgąsdintas 
visomis teismo apystovomis ir rodėsi dar 
labiaus atkakliu ir nepermatomu, neg pap
liurtai. Prokuroras išpylė ant to niekšo vi-

sus prakeikimus; pirmininkas klausihėjo be 
pasigailėjimo, erzinosi jo užsigynimu ir iš
gąsčiu, skaitydamas pastarąjį nuduotu.

Be reikalo advokatas kryžiavojosi, 
gindamas tokį beviltį prasikaltėlį, kuris tik 
ir galėjo antrinti su savo galvijišku atkak
lumu:

—Tai ne aš užmušiau.
Panašus atsakymas tik naikino visokią 

viltį ant pasigailėjimo.
Leidas bejauslei jų klausėsi, mąstyda

mas, kaip tai gerai būti mokytu ir mokėti (________
taip tvarkiai ir ilgai kalbėti.. Jis klausine-a Jau trįs mėnesiai suėjo, 
jo savęs, kodėl tie turtingi ir laimingi žmo
nės taip užsipuolė ant jo,—menko apleisto 
sutvėrimo, kuris nieko blogo nepadarė? 
Ir jisai smeigė j juos pasibaisėjimo pilną 
žvilgį, kaip gyvulys, kurį žmogus užmuša 
po to, kaip pasinaudoja jo tarnyste. Kas- 
link prisaikintųjų teisėjų, tai jie buvo ne
permaldaujami. Jie apskelbė, jog sunai
kins tą laukinį mužiką, kuris atkakliai ne
nori prisipažinti savo prasižengime. Lei
das buvo nuteistas ant mirties.

Jis išklausė tą nuosprendį ir lengvai pa
lingavo galva.

—Taip ir turėjo atsitikti,—jis tarė,— 
man niekame nėra giliukio.*

♦ *
Sykį ankstyvą rytą į kalėjimą atėjo 

juodai apsirengę žmonės. Jie pažadino už-

kurių prasmės jis gerai nesuprato. Bet 
jis pajautė, jog turi įvykti kas tai svar
baus. Jo slaptinga apvienejusio žmogaus 
vėlė susirūpino, vienok jis passyviškai da
lei do save išvesti.

Kuomet budelis surišo jam rankas, nu

lę, tuomet jis suprato, jog jie atėjo ant jo 
galvos. Mirtis buvo apsireiškimu, ant ku
rio jo prasta neišlavinta mintis niekuomet 
neužkliūdavo. Jisai matė, kaip užmuša gy-

Gyvuliai nesiskundė

ti savo likimui,todėl kad jis kaip tik prie to 
žmonių skyriaus priklauso, kuriems kerta 
galvas.

Betgi jis dar sykį ramiai atkartojo:
—Tai ne aš užmušiau.
Ir paskui, nežymiai traukydamas pe

čiais, pridėjo:
—Visgi neteisinga mane žudyti kito 

vieton.

išvijo. Kam jam? Ir ką jis galėtų pasa
kyti tam žmogui,—jis, nekaltas, nuteista 
auka?

Jį išstūmė laukan. Jo išvaizda buvo 
gyva ir rami,—jis gerai tą naktį išsimiego
jo. Savo supančiuotomis kojomis jis ėjo 
pirmyn,—be pasipriešinimo ir be sustodinė- 
jimų. 
dančio

Mirkčiodamas nuo palšos

kuria tramdė liepa judinamai stoviu- 
; vi t jis nepateniijo giliotim

•ai kurčiu trenksmu nusi-

neišreiškė
skundo.

ir baudi

POEZIJA...
Jaunikaiti mielas, neverk taip liūdnai,

Nerasi ta šąli, kokia tu manai, 
« c z v 7

Nėra, kur nebūtų vargų.
Tenai ant kalnų, ką priešais matai

Ten siaučia žiaurieji speigai.
Antroj pusėj kalno, toli, t(4į. laukuos .

•Juos gaubia tamsieji rūkai.

Atmink, jog po amžių, po amžių ilgų 
Nebus čion ant žemės vargų.

Bus žmonės valdonais naujais,

Detroit, Mich.

Dangus apsiniaukė ankstyvo rudens, 
jau mano troškimai nesprogo pasens.
Kiek vien
į širdį įstringa, lyg aštrus spygliai; 

geltoni, suvytę,
jie ilgėsiu pridengia skurdžia žolytę.
Ir tyso nuplikę, pajuodę laukai, — 
rasojančių varpų ramus nebraukai, 
vien klaidžioji žvilgsniais po plikas erdves, 
vien lauki, kur širdį liūdnumas nuves?

“Jaun. Liet.”

Gert ar Negert?
atsiras tokių, kurie taip pa
sakys, išskiriant karčiam- 

tas. ninku. Geras gyvenimo pa- 
tokiu puošimas, kuomet girtas ei- 

žmogum nesusirokuosi, bet damas suskaito, kiek yra 
aš tikiu skaitmenims ir fak- stulpų ir kiekvieną apkabi- 
tams ir darau atsakančius 
išvedimus.

BLAIVYBĖ BE PASEK
MIŲ.

Kas netiki faktams, 
niekam netiki ir su

kaip Colorado valstijoj įsta
tymais užgirta blaivybės 
principas. Rodosi, dabar 
ja’u turėtų ten pražydėti vi
sos dorybės, bet nieko pana
šaus nėra. Negana to, kad 
tūkstančiai bravorų darbi
ninkų, bartenderių ir jų 
šeimynų liko be darbo, bet 
pati girtuoklystė neikiek ne
sumažėjo. Kaip aprokuo- 
ja “Denver Post”, tai panai
kinus oficiališkus saliu nu s, 
vviškė ir alus nusikraustė j 
privatinius namus ir, kaip

nęs pabučiuoja arba atsi
mušdamas į jį persiprašo, 
kad netikėtai užgavo. Tie
sa, girtuokliai puošia gyve
nimu, tik ne savo, bet bra- 
vorninkų ir karčiamninkų.

As skaitau pavojinges
niais tuos,kurie mažai geria, 
bet visuomet prie gėrymo 
tempia kitus, nes tuomi pla
tina girtuoklių skaitlių. Nė
ra taip pavojingas tas, ku
ris geria daug, bet vienas, 
be jd>kios kompanijos. Te
kis žmogus darų blėdį tik 
sau. įPas lietuvius tokia ma
da: jeigu tu pakliuvai Į go

kai nuo gėrymo, tai keli ta
ve apstoja su stiklais ir ver- 

Jiems ro- 
elgdamiesi

nupirkta alkoholinių gėry
nių už 5 milionus dolerių. 
Kadangi privatiškai niekam! d 
neuždrausta laikyti pas save žmogui suteikia malonę, vi- 
alaus ar degtines, tai blai-!sai j neatsižvelgdami, kad 
vystės, kaip nebuvo, tai ii 
nėra. i-a girtuokliu skaitliu.

* ■ I v *■

aprašymų apie areštus slap
tųjų smuklininkų, kurie de
šimts sykių blogesni, negu

Dalykai pasi blogi na dar 
tuomi, kad alaus ir degtinės 
upė plaukia į Colorado iš 
aplinkinių valstijų, kurios 
dar likosi šlapios. Taip, iš

nesąs jau taip pavojingas.

venę ilgus metus. Tuom

Reiškia, jeigu riori gyven-

miesto Cheynene, Wyomin- i pyvegsi. 
go valstijos,' sausio mėnesio | jjnlaį ? 
kiekvieną dieną buvo par-1 ]
duodama svaigalų į Colora-1 
do už $3,500. Vasario mė
nesį to miesto olselninkai 
nusiuntė į Colorado svaigi
nančių gėrymų daugiau, ne
gu už pusantro miliono do
leriu.

Žiūrėkit, kokia daugybe 
pinigų nueina į svetimas 
valstybes, o nuo to nukenčia (j;1į sulaukia žilos senat- 
vlfJį Lokziados gyv^ i vės ir gyvena dar ilgiau, ne-

Laigi, ar dar neaišku, kad • o... iinf-nvini

mas ir palyginimas visai ne

ma ■ lietuvius

blaivininkų. Jeigu lietuviai 
išrodę stipresni, o- žydai 
menkesni, tai ne gėrymo 
nriežJistįs, bet veislės. Žy-

gu lietuviai.
Pagalinus, paimkime

as šinkavima 
bjauriomis jo

su visomis

aminu

Bar tendery s.

Jau
nuomonių apie vartojim 
s\ aigiriančiu gervinu 
daug nurodyta įvairiu fak- C. ) »' c «

Domaševičius

tūlus jpolicnianus,! kurie

rilvuš
i sveik 
,’simb, 
mimb?

ir .išegzaiįiinuoki 
atą, tuomet 
ar daug jų

pama-

iūvusi darbininką ir nu- 
•l<iį-> i ondrondiv; kmnnn-

mja, tai darmmnKų priim 
c. karčiamninką nepriim

ir|lšesnisj, turi didesnį pilvą.
v . »>. Į / 1 1 V <^..1 i C.ik- 

, sun-N19 V. kad darbininkai,

girdi, reikia nęnragerti pro
tą. Toks pasakymas labai 
juokingas. Ar gi daug su
rasime tokių, kurie gerdami 
įieprageria proto? Paga
linus, męs gerai žinome, kad | 
alkoholis svaigina žmogaus
protą, tai kaipgi tuomet ge-; jinjo'^iis, negu vanduo. Jei- 
riant galima išvengti pvo-|ąU v.il). susirgo, tai ne nuo 
(o apsvaigimo? Galima Tandemo, liet nuo to,kad ne-

NEGERT.
Aš nematau jokios nau

dos iš gėrymo. Aš nesutin
ku su Frico filosofiškais iš
vedžiojimais, būk gėrymas 
žmogui suteikia linksmumą 
ir užsiganėdinimą. Tai klai
da. Ne gėryme męs turim 
jieškoti linksmumo ir užsi- 
ganedinimo. Tiesa, žmogus, 
būdamas nuliūdime, išsigė
ręs degtinės jaučias links- 

‘ mesniu, bet kada išsipagi- 
i ioja, tai dar į didesnį nuliū
dimą įpuola. Męs tą galime 
patirt patįs ant savęs, kokią 
veikmę alkoholis padaro 
mūsų organizme. Blaivybe 
palaiko žmogaus organizmą 
normališkam stovy, girtuo
klyste —demoralizuoja, 
uenormališkas žmogus 
gali būti laimingu.

Bet aš nestoju už oficia 
lišką panaikinimą svaigi 
nančitp gėrynių, nes ne dėl
to žmonės geria, kad daugi 
yra karčiamu, bet dėlto, kad 
tūli Įsitikinę, būk gėrymas 
suteikia jiems naudą. O 
daugiausia, tai šiandieninė 
(konomiška betvarkė dau
guma žmonių verste verčia 
skandinti savo vargus alko-! 
holy. Tie žmonės jau neat-:

“Laisvės 
Knygos 

PADĖJIMAS EVAN-
IR APAŠTALŲ RA4- 
I’arašė Z. Aleksa. Ši

MOTERŲ 
GELIJOJ 
TUOSE, 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo lfe.v'staus apšatalal 
ir pats Kristus, kurio moksl*- 
skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač patartina jų- 
perskaitvti moterims. Kaina 20* 

SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ ĮKŪNYT?

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis, šia kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lentrvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nešocijalistą Ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ............... 15*

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELBURGO BAS
TILIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne- 
trirdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę, čia 
jūs rasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 

. drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties. Kaina .. 20c

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. lai yra labai sma- 
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti.turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ... 15«

GYVAS GRABE. Paraše Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 

knygelę, pamatys, kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje ik’ ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją.

Kaina ............................................
, LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

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

Paslaptis ...........................................

i Revoliucijos Atbalsiai ..................
. v . Į Kontrobandninkai ..........................išmaitinti., i švęsimas iš Paviako 10 kalinių

1 Pilenieėiai .........................................
'Butvile. Žemaitijos mergelė .... 
Iš dvasiškų tėvelių gyvenimo ... 
šeimynos istorija .......................
S'.ciiahlemokratų Mokslo Pamatai 
Prasikaltimai :r Prasikaltėliai .. 
Steponaičio Raštai, kaina 

par.-'duoda už ....
Darbas, kaina ....................
Kami mas Juokas, kaina ............
Moteriškė ir Meilė ......................
Galutinis Klesų Kovos Tikslas .. 
MoralvLės išsivystymas ....... 
Draugijos ir organizmu evoliucija 
Nuosavybės iŠs 

Reikalaudami 
taip:

“L 
183 Boehling St. Brooklvn.

ne

lio. Jiems vistiek žūt ar į 
būt. Žiaurios gyvenimo a])-j 
linkybčs padarė juos nieko!
ne p a i sa n č i a i s. Pa naikini
mas svaiginančių gėrynių o- 
ficiališku būdu neišgelbės 
tu žmonių nuo gėrymo. Jie 
pasistengs įsigyt gėrymo ki
tokiu keliu ir nuodys save.

platina girtuoklystę, o kar
čiamos ir pačios išnyks. Nes

žmones pakilę augščiau kul-, 
tu roję, geriau gyvena, 
karčiamu beveik nėra, be t :

10e

—karčiamos žydi.
P. B

statai apie blaivybę. Visai 
nebeleidžiama pardavinėti 
degtinės, vyno ir alaus tiems• i • * v i db i d i a i s . • • « • • •asmenims, kurie gyvena j s Gyvenimo Banga

tui i_: v. diena visai 
pardavinėjama degtini

\inet i ne

nuėjęs dirbti i geležies H uos gervinu

si i go

du im'tii ir ne-irgo.
Aluš žmogui iii

ki am miesto.

. kuri;

ą gal ima 
vienkart 
Igio ne-

i draudžiama

$1.00

10c

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

75c 
75c 
35c 
20c 
10c 
25c 
50c 
50c

adresuokit

DIDELĖ PROGA.
Parsiduoda 2 namai labai 

] igiai ant dviejų familijų 
po 11 ruimų. Vienas mūri
nis, kitas medinis. Abudu 
gražioj vietoj ir su visais

to apsvaigimo?

pragersi. ? žmogus vistiek nebūtum i 
nuo ligos. Page

inu

nm'
n K A M

LEIDI SUNKTI
SAVO PI

begordamas nei liepasijun- 
ta, kaip apsvaigina savo 
protui. Kuomet gi jo pro

pervirš.
Kiekvienas žino, kad ir di-

buvo girtuokliu ir

vieton! vai idem negali
i# ■'

cnt.

a -' V

ALKAMS?!
iatt kal- 

krinlan-
• »ių, ap- 
iu—-ligui- 

> ttirėtu- 
l < dinties, 
TaM nc- 
lalonutną 

pra- 
su- 

vais-

■ vandens,
pradėjo (^a*’ greičiau susirgs.
eigų jisl Jeigu žmonės negertų, tai 

'visai kitokius vaisius maty-

ti ir girtuokliu.
Tolintis V. D. sako, būk 

gėrymas, tai papuošimas 
žmogaus gyvenimo. Jeigu 
V. D. sakytų, kad nuskuta
mas, tuomet galima būtų 
pritarti, bet dabar vargiai

tunic
skurdį, vargus, pašokina už 
grotų ir net atima gyvastį. 
Per tai kiekvienas susipra
tęs žmogus privalo kovoti 
su svaiginančiais gerymais.

Varėnis.
Collinsville, Ill.

a už

PATARMĖS MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠU M. H. SANGL.R

LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI
KNYGA. Kaina 50c.

Reikalavimus ir pinigu* siųskit šiuo a<lreau:

J. STROPUS, c
6 Loring St., So. Boston, Manx.

Pinigus geriiuiniiu siųst money orderiu, bet 
kam tas neparanku, guli siųst pačios tuurkčnns.

I apsakoma m i
-jeigu nk urnai 

vj N i d' -i v ari ■ >t mu-ų 
7 įtaisytus plauk.mis 

tu- "i >ci maiiiga”. Gv ic-nių plaukams 
vai-tų už “I >erinatm.’ i” nėra!

“I Lu inafugii” padai v s tą, kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! oda Tavo galvoje bus ty
ra. pleiskanos i-nyks ant visados,' 
<’ plauku niekad daughu nęslinks. 
Ilu-i p.įlenkimas savo plaukais! Ne 
pavydek kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

ndvinui “sampilą”.
• sianipoinis persiuntimo 

lesų, gausi išbandymui dėžutę "Der- 
mafu.^os” Veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO.,



ir J’ OrfVijriMf11 • '^'A . i A; ' ■ ■ -.i- X1; nU
r^V'r;p*-’riF»*r»r«

y’JT.

labai

(RESPONDENCIJOS
BALTIMORE, MD. lingumą. Juk unija priža- 

Balandžio 6 ir 7 d. L. S. S. dėjo duoti pašclpą, tai pir- 
miausiai reikalinga kreiptis 
prie unijos pašelpos reika
laujant, o nepasakoti, kad 
streikuojant “badu pastip
si”.

Streikuoja daugiausiai 
slavai, lenkai ir lietuviai.

Mašinistas.

ir L. D. L. D. kuopos rengė 
prakalbas, nes po L S. S. II 
rajoną su maršrutu važinėjo 
drg. St. Michelsonas. Bet 
kalbėtojas nepribuvo ir ren- 
gėjams padarė daug nesma- 

\gumų ir lėšų.
n>6 d. balandžio, pribuvus 
W L. Pruseikai, prakalbos

TORRINGTON, CONN.

užganėdino.
Vakare, 9 d. balandžio, 

buvo vakarienė S. L. A. vie
tinės kuopos, kurioje daly
vavo ir svečiai iš Lietuvos. 
Svečių buvo nemažai ir tiki
masi pelno turėti. Pelnas 
skiriamas L. Š. F. Žemai
tė skaitė labai gyvą vaizde
lį, kaip Lietuvos klerikalai

vargo”, kad mišparus laiky
damas iš kėdės išvirto.

“L.” Korespondentas.

GARDNER, MASS.
12 d. balandžio buvo pra

kalbos; kalbėjo gerbiami 
svečiai A. Bulota, Al. Bulo
tienė ir močiutė Žemai
tė. Publikos susirinko apie

rinko “yčinį” komitetą. Su- |400; net ir tokių atėjo, kurie 
sirinkusieji atydžiai klausė-■ gavo amžy niekad nėjo pra-
si ir gardžiai juokėsi.

Viso aukų tapo surinkta 
apie .$400, virš $80 Žiburė-

daly savo kalbos kalbėjo a- 
pie šių dienų darbininkų pa
dėjimą ir nurodė, kad darbi
ninkai privalo organizuotis 
ir rūpintis apšvietos reika
lais. Antroj daly aiškino a- 
pie L. D. L. D. reikalus ir 
kaip ji valdosi.

Pertraukoje medicinos 
studentas Bronušas skaitė 
paskaitą iš visuomenės mok
slų sryties. Reikia pripa- 

. žinti, kad drg. Bronušas ga
bus vaikinas ir visos jo pa

Balandžio 4 d., ryte, The 
Handy Machine Co. maši
nistai išėjo į streiką. Šioj 
kompanijoj dirba apie 1,000 
darbininkų, bet į streiką iš
ėjo tik apie 700, o kiti liko 
dirbti. Streikieriai tuojaus 
pradėjo pikietauti,tai streik
laužių skaitlius kasdien pra- 

Kompanija 
st re iki au-

resnis oras, tai vietos lietu
viai aukomis būtų by tinę 
Brooklyno ir Bostono lietu
vius.

Pipirninkas.

W. LYNN., MASS.
6 d. balandžio buvo ber- 

taininis mitingas šv. Kazi
miero draugystės, kurio

C?•/ 7

dėjo mažėti.
pamate, kad su

sus jiiof
gaila, kad mažai yra tokių 
kurie moka iš jo parkaiti 
pasinaudoti ir suprasti ji

♦

balandžio buvo pra- 
korporacijos naujos 

Publi- 
Rei-

9 d.
kalbos
svetainės statymui.
kos buvo labai mažai.
kia stebėtis, kad taip ma
žai randasi žmonių
pritaria visuomenės reika
lams.

kurie

ntleidimas unijinių darbi- 
I ninku. Nors didžiuma dar
bininko] priklauso prie “In
ternational Association of 
Machinist”, bet dirbtuvėj 
dar unija nepripažinta, per 
tai prigulinčius prie unijos 
ii nėr sekioja, r

Darbininku reikalavimai: 
priimti visus prašalintus 
darbininkus, dirbti nedau
giau 50 vai. į savaitę, pakė-

užmiršti. Kada prisiėjo 
svarstyti apie konstitucijos 
paragrafą, kur kalba apie 
priėmimą narių, tai pirmei
viai agitavo, kad būtų pri
imama į draugiją visi lietu
viai, nepaisant pažiūri] ir ti
kėjimo, o fanatikai—kad tik 
tuos, kurie pildo Rymo-ka- 
talikų apeigas. Taip begin-

pradėjo bjauriausiais žo-

♦

Mūsų mieste veikiama ne
mažiau, kaip ir kituose lie
tuviais apgyventuose mies
tuose, bet laikraščiuose la
bai mažai matysi žinių. L.

rengia įvairias pramogas. 
23 d. balandžio bus balius su 
įvairiais pamargini mais.

vanos.
Senas Nenuorama.

pripažinimo unijos.
Streikieriai laikosi gana 

gerai ir yra viltis, kad strei
kas bus išlaimėtas. šioj 
dirbtuvėj nemažai dirba lie
tuvių, kurie taipgi gerai 
užsilaiko. Visi lietuviai pri
klauso prie unijos ir visi iš
ėjo į streiką, už ką verti 
pagyrimo.

Laikykimės vienybėj, o 
streiką laimėsime. K. M.v

rėjo savo jiegos galę paro
dyti ir tik maršalkai įsimai
šius, kumščių nepavartojo.

Gėda taip elgtis.
Reporteris.

GRAND RAPIDS, MICH.
8 d. balandžio buvo tarp- 

tautiškas socialistu koncer
tas; dalyvavo lietuviai, vo
kiečiai, finai ir kiti. Kon-

TOLEDO, OHIO.
Gatvekarių konduktoria 

ir mašinistai streiką laime 
jo. Kompanija pakėlė. p<

WORCESTER, MASS.
Nuo veiklesniu vietos lie

tuviu tenka, išgirsti: “Jeigu

pavyko; žmonių prisirinko 
pilna, svetainė. Lietuviškai 
kalbėjo drg. A. Bielskas te
moj “Ko nori socialistai?” 
Kalbėjo gana gerai.

♦
* ♦

j k i jau niekad ji(

3c> i v al an d 
žino uniją, 
rai laikėsi, 1 
rnėjo. 12 d
nevažineio ir tu

Darbininkai 
ai ir streiką

11

ni ru

įtverė
. J on 

įžymesniu
V(

ron ri
ini žmones gerai

vekariai pradėjo va
i)i; prologe 
Ragučių. ; 
ka gana si

J

CREIGHTON. PA.
Darbininkų streikas.

1 d. balandžio vietos

*
* *

Tautininkai norėjo socia
lus “sumušti” ir i talka

į streiką, reikalaudami pri
pažinimo unijos. Angliaka
siai prisidėjo prie U. M. W.

kasyklų kompanijos išpildė 
darbininku reikalavimus, 
o 5 kasyklų kompanijos 
nenori pripažinti unijos. Jos 
pasakė: “Kada pekla už
šals, tuomet męs sutiksime 
uniją pripažinti”. Dahr.r 
streikieriai mano, kad grot- 
tu laiku neteks peklos, nes 
kompanijos bus priverstos 
pripažinti unija.

Uniją pripažino Harwick, 
Rusellton, Curtisville ir ki
tos. Darbininkai, kurie lai
ke streiko buvo apleidę savo 
vietas ir išvažiavę kitur, da
bar gali grįžti prie darbo.

12 d. balandžio buvo atva
žiavęs iš Pittsburgo unijos 
organizatorius ir sakė pra
kalbas. Jis liepė darbinin
kams laikytis vienybėj, o li
nija šelpsianti kiek galėda
ma.

va pralaimėjo. Paltanavi
čius—tai antras Širvydo 
brolią, dirbo išsijuosęs, bet 
visas triūsas vėjais nuėjo.

Reikia pažymėti, kad ir 
tūli laisvamaniai buvo nu-

naviči’i. bot. matomai, gavo 
ro maža, sudžiūvusią haran- 
ko, negrįžo pas savuosius. 
Bot visgi nesmagu, kad tūli 

ihar Į su laisvamaniai ir dar 
a/, i nl n Litui t i 1 • N I-

•ožlio’a ton pusėn, kurion

Šalčius su Paltanavičių dū
mu žmonėms į akis nepu-

buvo

be j. Tiesa, atsirado kelintas 
lietuvių, kurie pasakė: “Čia 
bestreikuodamas badu pa
stipsi”. Gaila, kad lietuviai 
taip supranta streiko reika-

*
♦ ♦

8 ir 9 d. balandžio 
nrakalbos: kalbėjo Bulota,
Bulotienė ir Žemaitė. Buvo 
ir pamarginimų: dalyvavo 
Lietuviu Bonas, o nedėlioj 
n. Turskis, socialistu choro 
vedėjas, sudainavo kelinta 
dainelių ir Dirvelis nagriežė 
ant smuikos. Turskio labai 
gražus ir malonus balselis ir 
publikai labai patiko. Dir
velis irgi pasirodė esąs ga
biu smuikininku.

kalbų klausyti. Kadangi 
kalbėtojai nesidangstė figų 
lapais, bet viešai skelbė 
klerikalų darbus, tai tamses
niam miniai nelabai patiko.

Aukų surinkta $63.46.
L. S. S. 89 kuopa paauka

vo svetainės nusamdymo lė
šas. Patartina vietos L. Š. 
F. darbuotis smarkiau, negu 
iki šiol darbuotasi.

♦

* *
15 d. balandžio buvo vaka

ras. L. S. S. 89 kuopa statė 
scenoj veikalą “Kerštinga 
Meilė”. Veikalas nekoks, 
y p a t i n ga i ta r ptau ti šk a m e 
vakare tokį veikalą netinka 
statyti. Aktoriai nors ir 
gerai savo roles mokėjo, bet 
įspūdį nekokį padarė. Finai 
statė trumputį veikalėlį, bet 
kur kas gyvesnį.

PATERSON, N. J.
Kodėl męs tylime?

Laikas nuo laiko ' telpa 
“Laisvėj” iš mūsų miesto į- 
vairių žinelių, kurios labai 
nepatinka klebonijų “abiva- 
teliams”L per tai jie ir šau
kia, būk tos žinutės netei
singos ir net bando “kriti
kuoti”, tik, matomai, tie kri
tikai bijo pranešti “Laisvei” 
ir nurodyti tų žinių “netei
singumą”, bet važiuoja į sa
vo organą “Vienybę Lietuv
ninkų”, jgerai žinodami, kad 
“Laisvės” korespondentai 
neves per “V. L.” su jais jo
kios kritikos.

Kadapgi tie koresponden
tai pasakoja, kad męs jų bi
jome, nes neatsakome ant jų 
kritikų,! tai priverstas esu 
paaiškinti, kodėl męs nieko 
n e atsalto me i r n e a ts a k y si -

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Par diūhu banką galit* pagelbsti iavo glmlnema b*J pa 

iįatamlama užimtos* vietos* vokiečiais. Męs turim*
.« v**»*U

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Barline, tedil galim* persiųsti pinigui į taa vietao aat a-a*** 
«*augičlau 800 markių (apl* 825 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PR1B- 
HURA, TODfiL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiai infanaaciją kraipkitla y>aUI 
kai ar ratyklt* laiiką paa

HENRIKAS C. ZARO , Bankieritis
Metropolitan Saving Bank Building

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

SSiass*

M

vairiu kritiku.
P Vietos lietuviai gerai 

žino, kurioj pusėj teisybe — 
“Laisvės” ar “V. Liet.” ko
respondentų, o pašaliniai 
vistiek nesužinos, nežinoda
mi vietinių sąlygų.

pa “Vien. Liet.” yra rašo
mos su tam tikru tikslu ir 
tankiausiai pačios save kri-

Tel. 4026 Greenpoint R. Kručas, Sav. 
RAPHAEL STUDIO

ARTISTIŠKA FOTOGRAFIJŲ GALERIJA 
1 'ofouraRiojanie dienų ir nakčia nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

795 Manhattan Ave., B’KIyn, N. Y,

tint 44 ir 18 kuopoms. Va-
MONTELLO, MASS.

kai.
* *

1 d. balandžio

A bei na i 
vidutihiš-

buvo pie
tus su įvairiais žaislais L. S. 
S. 89 kuopos. Susirinkusie
ji laiką praleido labai links
mai.

3) Tų kritikų autorė, tūla 
davatkėlė, mums gerai žino
ma ir nėra kompetentiška, 
kad užvedus su ja polemiką.

Dėl šių priežasčių “Lais
vės” korespondentai ir tyli.

ii vyčiai irgi nesnau-
9 d. balandžio vietos

emiau

s tiiimiKii, kaip 
l ■ l

lint i )aii;\ ą i;i meilę 
o..! tie, kur/o sknitt 
”, “i\o)ci\i’: ir “ša

susitvėrė L. S. S. 89 kuopos 
choras. Betveriant chorą,V 7

jų. Mat, tūli draugai norėjo 
suteikti chorui kita varda, t v ’
bet paskui pauškėjo, kač 
tvėrimas choro po kitu var
du yra negeistinas. Pavyz
džiui, mūsų kuopa sutvėrė 
teatrališką ratelį ir užvar- 
dijo “Aidas”. Laikui bė
gant tas ratelis nusirito po 
kunigų skvernu ir kunigas 
ant jo pradėjo važinėti.1 Tas 
atsitikimas turėtu būti kuo
pai lekcija, kad iš atskirų 
saku jokios naudos nėra.

L.\Š. S. 89 kuopos 
Reporteris.

ti, kadi pastaruoju laiku ta 
korespondentė taip toli nu
važiavo su savo kritikomis, 
kad tik reikia stebėtis iš jos 
drąsos. “V. Liet.” N14 ji 
stačiai stebuklus rašo apie 
Birutes choro fėrus, choro

dalykų, kurių visai nežino.

šo, kad bažnytines draugijos

nuo kuriu pelnas skirtas su- 
šelpimui nukentėjusių nuo

DETROIT, MICII.
1 larbininkai sireiką 

laimėjo.

r process ui. 
reikalaudami

luikrnsciai esą pilni papeš- 'ėjo, bot vėliaus daugiau pri- 
kojimų pabėgusių pačių nuo i sldėio. Kada da rbininkai x’.r.... r», t ... • ...i.,.I • i • • , • ;

ir dirbtuvės
bet, P.
kai 1 a i

ma

neskaityti socialistu laikraš
čių, tai jie tuojaus s u ban-

iiCroio protas: Įmaniau sau
kė. kad visi “Laisvės” ir 
“Keleivio” skaitytojai lais
vamaniai, bedieviai, o pas-

r ic-

nu mo
kiną žmones votLi, o krikš
čionybe' suteikianti žmo
nėms pilną laisvę. Krikš-

voti, kad visi žmones būti] 
Ivgiis, per tai ji ir nesutin
kanti su socializmu. Ant

ir kitokius

tojas gavo apie šimtą raš
tiškų užklausimų, bot nei į 
vieną negalėjo atsakyti.' *

* *
27, 28 ir 29 d. kovo čia bu

vo taip vadinami keturias
dešimčių atlaidai. Tūlas

j****j*iilifH^Htr*i ■»■>■■•• r • ■-.--- f^.. -,-,r ■ .- rtfiiliilįifetoMlin'i

dbeti su kompanija, o

oarno. MroiKo vao.as atsa
ke. lai jis važiuoja kompani-

ir t(

voizda i mitingą ir jrranoi

5 c

darbininkai tuojaus grįžta

streiku vadovavo.

našaus nebus. Tuomet dar
bininkai sutiko grįžti prie

ke streiko dauguma lietuvių 
plūdo tuos, kurie streiką iš
šaukė ir stengėsi ji palaiky
ti; daugiausiai kliuvo J. 
Juodaičiui, kuris stengėsi 
tarpe darbininkų palaikyti 
vienybę.

Streikieris.

giau šioj apielinkėj apšvietą 
skleisti. Kadangi tikietai 
buvo po $1-00 porai ir par-; viys ančių kalbos, rašybos ir 

į padaryti šios šalies piliečiais 
pirmiau (patriotais) ir t. t.Seniau jų 

vadinamas “kunigas” vie- 
sirinko apie 100 ypatų. Įsuose susirinkimuose mels

davosi, bet tas lietuviams 
nepatiko ir dabar jau palio- . 
vė melstis. Draugijos “stu
dentai” giriasi nenori jokios 
poli tikos varyti, bet tik įgyti 
gryną mokslą. Jeigu jie 
taip elgtųsi, tai pusė bė
dos būti], bet taip nėra. O- 
balsis “bepartyviško moks
lo”, tai tik skraistė priden
gimui gudrios buržuaziškos 
politikos, štai jums pavyz
dys: L. T. N. D. susirinki-

Lietuvių Skyrius.). Drau
gijos tikslas—mokinti lietu

davinčjami iš anksto, tai at- [ 
ėjo tik tie, kurie pL...L.... 
buvo nusipirkę tikietus. Su-'
'................   g L—"--........................ I bl

gramas susidėjo iš prakalbų, | (] 
paskaitų, eilių, dainų ir kito-l 
kių pamarginimų. Įplaukų' 
buvo $53.00, išlaidų—$34. 
Pelno liko $19.00, kurie pa-

LIMA, OHIO.
Nupirkite jam dovanų!
Čia randasi Lima Locomo

tive Works dirbtuvė, kuria
oabar atpirko kita kompani- me, Įjctuvjų Mokslo Drau- 
ja ir prašalino pirmosios Gjjos delegatai pareikalavo,.
kompanijos buvusį preziden
tą p. W. Bet štai sumany
ta dar iš darbininkų pasi
naudoti. Atspausdino tam 
(ikrus lapus, kuriuose nuro
doma, kad jis ilgus metus

“Męs gorėjome sykiu veikti 
ir net i iškaščius padarytus 
11 o r e j om e si i gr ą ž i n t i ”.
Bot kas ir kada tuos iškaš- 

čuis siūlo? Juk tu d ran gi ji] 
noriai nutarė nedalvvauli iri 
r.Oiktn<kvhiki«. t:ii knm (lar!l’aniŠ!‘ darbininkams

kad jiems būtų pavesta visi 
nedėldieniai, kuriuose dabar 
būna viešos diskusijos’, fies,’ 
girdi, diskusijos žmonėms 
įdedi atneša, kadangi jose1

“mc;”?

ivo narni.

visi nariai gali prmieuti, km 
ten, kur jis mokinosi ir dai 
navo, minėta korespondente 
savo amžv nėra buvus ta

m a arba bloguma tu dainų?

choro vedoj0 biznieriškumą

po doleri ima už mokinimą 
dainos “Ant kulno karklai

si piemenis moka dainuoti. 
Jeigu taip, tai goda no cho-

hui, kuris “piemenį] 
suk'omnonave ir pave< 
rams, mokintis. R 
Naujalis ir°i buvo

uausus no- 
dan g yra

moms nedainuoja ?

tarnavę?

>

r ne puiki jų užduo-

ovanu autmnobi-J 
girdi, labai lene-' pažymėti, kad nuo

darbininkas aukauja po 
. ar daugiau ir automo-

;uždirbtus savo centus, 
dauguma numoju ranka.

miai ta draugija turi vie
edėldienj į mėnesi ir va- 
savo d arba. Minėto j

draugijos globa

Jis tarnavo ilgus metus ir jaĮ)ar mokina M. Petraus- 
kas. Kurie Įirisidcda prie 

° choro, tiems reikia kas me- 
a'n tai mokėti po 81.00 į L. M.

D. iždą ir po $1.00 į choro 
^■Jždą. iš kurio eina apmokė

jimui mokytojo lėšų.
SU” I’lt/iviii LrOn zlnnnr

numirkti automobiliu, 
už tai, kad jis gerai ji 
raudojo?

.manymas.

ATHOL,

Dukterų draugv: t<‘

'.meniu siisirml
\iiku surinkta

1’e’kia jmžym
•dandžio viet<

imu
1J n

s ši draugija duoda 
i svetainę dėl mokini

Uždaryk Burnų.

matė Lietuvos piomemi iią 
negirdėjo, kaip jie d^hum Į 
ia ir kokias dainas daimm-Į 
ka. Gerbiamoji, goriau i”1- 
švk apie amerikoniška dži-

kryžiaus nebučiuosi, kad ga

Dėlei viršnurodytų prie
žasčių mes ir atsisakome

Korespondentas

E, ST. LOUIS, ILL.
2 balandžio buvo draugiš

kas vakarėlis, kurį parengė

to išniekinimui L

g u kurie nueisite. tai neau-

k ford. III. — Pranešu 
s vietos draugijoms, 
d. geguže- įvyks per

ims voikalo “Nihilis- 
kvirį rengia vietos 8 
i,jos. 'baigi meldžiame 

kitu draugijų tą dieną nieko 
nerengti, kad neužkenkus 
vieni kitiems.

Rengimo Komitetas.

DcIroiL Midi. — Gerbia-
voliucijos metu rinko aukas, nrieji draugi jų ir kuopų raš
kei atskaitų neišdavė. liniukai malonėkite man at-

Tai matot, kaip mūsų ku- siusti jūsų išrinktų delegatų
>. 1 ’ Ii itin iiiLltHi

nis
dėl kūno”. Bet lietuviai ne
paiso kunigėlio pliauškalų, 
nes mato, kad jis neteisybę 
sako.

Staliorius.

ai atrašus į Detroito Drau
gysčių Centrališką susinėsi
mą, kad reikalui esant gale--' 
čiau sušaukti susirinkimą.

D. D. C. S. rast.
. P. Jočionis.

205 Cardoni Avė. /
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JUOKŲ KĄSNELIAI
dievulis ant tavęs pyksta.

Išgąsdintas vaikas išvalgė 
visą zupę ir. motina nunešė 
jį paguldyt. Tuo tarpu vai
kas klausia:

—Mamute, ko daugiau 
nuo manęs dievulis nori?

Immigracija į dangų.
Immigracija j dangų 

dabar labai pasididino. Im- 
migracijos biuras, neturė
damas laiko nuodugniai iš
klausinėti immigrantus, pa- 
siganėdina tik šiuo vienu 
klausimu:

—Moki rašyt?
—Nemoku—atsako immi- 

g ra n ta s.

Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURfiJOTE.ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

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

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

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
■TEITO NEW YORK, užtat jūs pi nlgai gvarantuojami 

PARDUODU fermas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentuB-raitus ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos Ir tt. ISRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—SIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės liuo adresu:

BĄNKERJOHN KOVACS
1 cu . Filia: 155 CLINTON AYR.,38 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

ORAKULO PATARIMAI. —Moku.
NAUJA KNYGA
Kokios dar nebuvo lietuviš

koje

Klausimas: —
Ponas Orakule! Kadan

gi tu esi mielaši rd ingus ir 
visiems pagelbsti, tai pasiti
kiu, kad ir mano dideliam 
pripotke suteiksi man rodą.

Ir taip, visi tie, kurie ne
kil

Y

I*’1
*

50,000 
KNYGŲ
VISIŠKAI UZ 

DYKĄ

M9

Kož.nas vyras turi pareikalauti uniu 
laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivcsti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti —

čioj atlikt “velykinę”. No
rėdamas kunigui įtikt, pri-5 
pasakojau daug griekų. Ku-| 
nigas už tai mane išbarė ir, 
kaipo pakulą už gi iekus, lie
pė per du mėnesiu nežiūrėt 
ant mergų ir per visą tą lai
ką melstis prie augščiausio- 
jo. Norėdamas išganyti sa
vo smertelna dūšele, užduo
tąją pakiltą iu lial pildžiau: 
visuomet vaikščiodavau pa
kėlęs akis į dangų, o pama
tęs mergas visuomet užsi
merkdavau. Ir o t, ta i Į) no- 
bažnai beslankiodamas, kas- 
žin kaip išnetyčių užžiopli- 
nau ant Marės... Ji capt 
mane už sprando ir nepalei 
džia. Sako, jei su manim 
nesiženysi, tai skųsiu. Pa
sakyk, brangus Orakule, ką 
turiu daryt?

Du fabrikantai eina gat- 
fabrikantas sa-\ e. v ienas 

ko antram: 
—Tik tu 

nuskurėlius darbininkus.

narosi.

koniaka.v

Nelaimingi atsitikimai.
Jonas:—Net baimė ima, 

kuomet skaitai apie tuos ne
laimingus atsitikimus ant 
gelžkelių. Vienok aš tiek 
daug esu gelžkeliais važinė

jau.

Jurgis:—Nugi kuomet 
traukinis įvažiavo i tuneli ir 
paliko tamsu, tai aš vieton 
pabučiuoti merginą, pabu
čiavau jos motiną.

Mylėtojams Muzikos Ir Dainų: 
lėsimokinimas noj.ų ant visokių 

instrumentų arba dainuoti be moky
tojaus; lietuvičkoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sudėtoe j 8 lek
cijas, mokytojas ima po $1 už lekci
ją. 8 lekcijos—knyga $1.50, parduo
du už $1.

G. A. BARONAS 
MsKEES ROCKS, PA.

I Akušerka
ain •'«>>«ITii *• kurM} V.'n<t:«n# .Med'cft'i 

.'oIIi'kc Buitie.ore, Aid
nt'ieka tuivo darbą rrlt 

klmdyrr o. taipgi to.U il.ia , :«-»įrodau b'
oazclba invairiose moterų IIkoho.

a %
i•»av
le

ft St 6> O Si’fa «• (o «j, p ji, n > p.v? 'š flv '■ > * ft; tv ft K

šoAr Nori į
. gauti DYKAI dvi ^eras fituka* 

ir Didelį Kataliogą visokių ma
CAS g'škn štokų ir kitokių visokių 
\yl dalykų, kurių tu labai nori, o 
-r“* nežinai kur Jų gaut? Atsiųsk 
I savo pilną ir aiškų adresą Ir už Į 6 centus stempų di) uždengime 
f prisiuntinio kaštų, o męs tuojaus 

tą Kataliogą ir štukas tau nusių- 
sim dyka*. Adresuok;
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3281 S. Halsted St. Chicago, III

Tik

kalboje.

SVEIKATOS” 
ŠALTINIS

ką išėjo iš spaudos ilius
truota paveikslais. Tokia kny
ga turi rastis pas kiekvieną 
lietuvį!!!

Reikalaukite greitai 
pritrūkti.

Pinigus siųskite 
deriu šiuo adresu:

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

nes 
Kaina tik 50c.

money

gali

or

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ataik pirkti vyriškų aprėdalų, 

kaip tai akrybčllų, marškinių, 
kalniorių ir tt. Pae mana ta- 
varai garas ir kainaa žamaa.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Barry ii.)

Y

‘‘i.i

namluotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes inodikališkų knygų. 
Knyga ta ]»asakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali Imti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
Imti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
|a knyga parodys

Stiprumą ir Enerpdią.

ArEsi Kankinamas

Atsakymas:—
tik sulauksi šventų 

Velykų, paimk Marę po 
ranka ir druf pas kunigą te
gul suvinčiavoja. Tuomet 
nereikės nei užsimerkusiam 
vaikščioti (nes dar ga 
žioply t ant nigerkos), 
su Klare p rovei i -. 1: 
užmiršk pakviest Orai 
svotus.

Lietuviškai - Amerikoniškos 
merginos.

—Žiūrėk, Mare, tas mano 
kavalierius redaktorius X. 
A., kuris giriasi savo inteli
gentiškumu, ant mano p,i-

man tįT<;

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

P TI E K A
( ’’vtab-RH reenptui nu didžiausia
S m yda. nežiūrint, ar ti« receptai
? LtAluvoK ».r Arnurikoa
j i’,*; ’fianailn* lUtuvIžka

Yvdo’iw Ir Mas.’x.‘hus©1.1 ♦ valstijoj. ' 
y-i.-fiilų ifAut, kokiou tik /a- ) 
•i<Jy yra i Artojamos. Galit; rci ? 
.t»u' j,vr klulf.uv. <3 si prisiusią 
r t «x pr«aą. \

X. iMDLAUSKAS.

daktarų 
xptU’ks

f Jonas MATHUSl 
| GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS f 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO-
v NAS VISAME SO.
< BOSTONE.
f Sveiki geriausios rūšies gėry.

ir užkandžiai. P«t*iiu>.vt
Si miM prielankus. At^IlankyLit,* 

į o

Klausimas
Gerbia n i būna kailinis

kas reikia daryli, l 
pasilikt senmerge?

man, | 10111-

Uim >r tt11 n i/i i n k
75 Hrtumw kamp. C iSt rs 

MOUTH BOSTON, MASS.
[«l. fto.Boutou lvkUl.5.

per.i įtik rinsltft

JONAS MATHUS
( Lietuvi® Ssviuin'f iv*)

$ 342—314 V^. Broadway
jN So. Boston, Muks.

» (Dežlmtu žlngnrdų nuo Li<*tuvl«
J L*'i.i«.iy«U*M Draugij*!* name* )

Uil n

Atsakymas:—
Jeigu nenori pasilikt sei 

merge, tai pasikark ant kai 
jo pirmutiniam vaikinui, ki 
ris į tave mirktels.

biznierių?

į GERA PROGA!
>.ą

d

$ 
>5 a

Gramatika angliškos kal
bos mokintis be mokyto
jo (apdaryta) ............ $1.00

Vaiku 'Drumias arba kaip 
mokintis skaityti Ir 
Syti be moky tojo . . .

Naujas Budas mokintis 
žyli be mokytojo . . .

A r i t met ika mokiu. m uisl
paveikslais

ni i .Y num I<;t y

rx-
ISc

ra

ro-

Tikras tikt .! su ]?nz •n-.cl.i marke 
•‘.Į KikRA’ 

25c. Ir 50c. Ltit.-liuh:., v.
SI .'11 I > 

i- A!.', ’••i'ai ’'.’t 
74-KO \V»-;, ilr../.<>r. York, N. V.

Gerai, kad suprato ruskai
Vienas atšilai navą •. liet: 

vys kareivis šitai}) gyre.ū:
—Gerai, k a 

ruskai.
marš”
ir nuėjo sau.

apdaryta) . Tel. 885 Greenpomt.

ir aš su kuu.

ei

iijonai
irie/.atuc

prade jo

mani

nebūčiau 
tai būčiau 
tiek žandu

tiek n (• t

Htiliba.

Išaiškino.
—Tėveli, kodėl męs 

. lim visuomet ilsėtis, o 
bininkai, kurie dirba mūsų 
dirbtuvėj, vi 
dirbti ?

Kapitalistas:
nau, jie todėl visuomet turi 
dirbti, kad męs visuomet'tinę, 
galėtumėm ilsėtis. I

turi

su

Viso $1.60

Ras atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Laisvės” ir $1.00 
molu y orderiu, tai gaus vi^as 
*

orderiu, tai gaus 
knygas 60c. pigiau.

P, Mm U LA IN IS

Hudson. N. Y.
11 »i

yucii
1 lai jis parake:

— Nu, aš daviau ant baž- 
1 r-yčios 50 deb, kad parapt- 
ijnnai eiti! pas mane pirkt, 
b; t’-.’bar jau uždirbau nuo
,! i UI HlitS

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIKI A PAS

A. SHRUPSKI

i YRA DUODAMOS
NĖR^PRASTOS 

DOVANOS.

1”sh mus galite gauti nka- 
iiiaunio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi- 
tikiinsite.

$1 S. 2nd at., Brooklyn,

kaip aš mm katalikų uždirb
siu dar daugiau, tai žydų 
dievui paaukausiu visą šim-

Kas užsirašys 
pas man# 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai i 
kančia 
n as: ‘

ius se-
dova-

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

“Amerikos 
arba knygų ver-

Dievobaimingas išauklėji
mas.

Vaikutis nenori valgyt 
zupės. Motina išsyk gra
žiai prašo, paskui grasina 
ir sako:

—Žiūrėk tu, bjaurybe,

Nieko sau.
—Na ir kaip pasibaigė 

jūsų prova?
—Nieko sau.
—Nieko! Na tai pas ma

ne išėjo daug geriau: man 
viskas, o kitiems nieko.

Svirplys.

Lietuvį” “Askę
lės $2.00. Tnlgi Tarnista už $5.00 
gauni dienraštį “N.-.ujienas” Ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” di-n- 
rttAčio vieną ifc tų laikraščių, koksai 
tarnista! geriausiai patinka. Tik la- 
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
Jienas”gausi dar vienų visai dykai 
metus laiko. Tai būk pirmas priu 
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rocheatar, N.
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Ji yra krnutovė žinios ir talpina 
senas, t ui f ingos ir bivlnas, ne

jianiokinimų.
vyras, jaunas ir
žinoti. Aimink, jog ta knyga yra absoliutiškai 
vertos niera paduotas mod i k :il iškas vardas. Nie

jy. X
■ -- y.,- e.py;

Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo, 
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Llgais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Ilemoroidais, Reumatizmų, Pilvo,' 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes? r 

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
p<’titą; sui ugusi pilvą; .atsiraugėjimus; 

vemi; .ar turi tulžies užpuolimus;
; negerą kvapų; tam- 
i; ar negali miegoti; 
pnns? Ar esi nusilp- 
li sujudintas; ner- 
ir aržus; pasargis ir 

nedrąsus ir ša
rmo draugystes; nuliudys, priklos 

nusiminęs! Musų knyga už dyką 
akys jums apie tuos daiktus aiškei 
lengvoj k.alboi teip, jog galesite

I rasti ji ir naudotis j"j> patarimų ir 
tikrai tokius daiktus, kairus kožnas 

"<!< s ir vedos, serg.is ir sveikas, turi 
už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
s ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
kirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

turi negerus
Has ir lėtu

rvt

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien

’j SUČĖDYK PINIGUS Į 
( III SKAUSMĄ. 1

T £

&

JL Bjauriausias skausmas dantų 
ęsustabdomas antsyk. IšTRAU- 
s RIMAS danties atliekamas be Į mažiausio skausmo. Artistis- 
Akas “bridge” ir “plate” darbas 

atliekamas mano moderniška- 
i me ofise už prieinamą kainą.

1 DR. J. LIEBERMAN 
f DENl'LSTĄS
į 408—410 So. 2nd St., 

Llrnnklvn XI V
Į Telephone Stagg 3020. j

Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai*3 
ir Rusiškai. ’

\ «>w/xrjwwa,ą.«sii'i.uyjuuimim; w

Įt̂
- i

» į t. f?’, i
Te ici. gai ao t ¥1 > J) i lė * V L 1 < t ’/ 1

į- yvininfli tv ir.!;.b. ?•*: Jh./-'a \ į. .•
S paį envo drau t btzHv . ?.

t į N. MOSKOWITZ
; A|>’šjr. ‘r 'n- ,. a
j Roebling „ j ,t>

’ ' iPv ■ A N y. -

DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 203. 20N N. Filth Ave., Chicago.
Godotinasai:—Aš e-.ii užiufesmdiis jūsų Uz Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vien:; j ■ omu laiku.

!j) Telephone Yarda 551 or 155

| TIKRA LIETUVIŠKA A PTIKlf A
CHICAGOJE Ai llEfkA

atyda Išpildon
Patarimus per

riięH užlaikome kuogeriausiua TalatuK. Su didele 
recepte* kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų, 
laišku* pateikiam dykai.

Savin’nkaa Ir Provisoriue
F. A. JOZAPAITIS

XGBl SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Siuomi praneeame, Irnd gavom* daugybę daiktų, reikalingų ilaaa 

ozonui.. Pirkdami daug tax oro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduot' lietuvis.nu- uang pigiau, negu kitur. Pas mus randasi iita- 
kių vaistų: 1) M'KTl'RAS. labai geras nuo kosulio vaikams ir dida- 
iiema, bonk* 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50e. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl jva’rių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DČL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AB. f. 
KVEPIANČIŲ MUU Ų. Įvairiausio nauderio, odekolonas, perfumes ir 

del veidų, i) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
jo Vzi^tojat. -- bunka $l.0(J. Mūsų aptieko- 
ii-Gkvi ir lenkiukai, 'lodė! kviečiame atsi- 
• > lėšas apmokan t męs. Siundant lalikas 
t. 3tti ipomU.
’ :e(uvH;k.u Antickonus

t Fiion 
l'ru:,>;,n. N Y.
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cizta&iatės

Majostic Food Chopper, 
150 whole coupons.

AHOT 
JJv’OJV

Chain Watch _
isVVh"u

Si 
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A.rou> 
rav: į, t-

ZIRA DEPARTMENT 
95 First Street, - Jersey City, N. J. 

P. Loriliard Co., Inc. Established 1760



‘ Brookl New Plaza
Jlall, 5 d. kovo.

Aukavo šie: A. Gembutis 
—$5.00; F Bepirštis, A. La- 
pišauskas, V. Kriaučiūnas, 
T. Vaitukaitis, S. Bartkus, 
—po 2.00; M. Navickiūtė —

nauskas, J. Ratkus, A. Ka
čerauskas, O. Jankelienė — 
no 50c.; smulkiu surinkta 
$6.20. Viso $10.20.PAJIESKCMIMAi

tis, S. Maknevičia, S. Tite
lis, U. Marcinkevičiūtė, V. 
Teteniukė, J. Domidavičius, Sydney
J. Mankus, M. Sabaliauskas, 
A. Sventickas, J. Glaveckas,
J. Gačergius, J. Verbyla, K. 
Pališis, M. Jukelis, A. Vens- 
kūnas, V. Ivenskūnas, A.Za
karevičius, M. Vaįtukaitie- 
rė, J. Baršys, J. Imdžibudis,
K. Žideikas, J. Urbonavi
čius, V. Buteliauskas, J. Do- 
vidaitis, J. Asiavičius, V.Te- 
leiša, K. Barkauskas, J. Kai- 
za, A. Luckas, A. Plečkaitis, 
K. Bokaitis, A. Franckevi-

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

P. Mickevičius
' Mines Kopė Briton N. S. 

Box 179, Canada.
(29—32)

Pajieškau Elenos Stankevičiūtės 
(po vyru pavardės nežinau) paeina 
iš miestelio Virbalio, Suvalkų gub., 
\ ilkaviškio pav. 'Taipgi pajieškau 
Juozo Kemerzūno, girdėjau gyvena 
Brooklyne, Virbalio miestelio, Suva1- 
kų gub., Vilkaviškio pav. Malo- 
i ( čiau, kad atsišauktų ar kitas apie 
juos praneštų, nes turiu svlirbų rei-

Marijona Dekeriūtė
219 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

Kai in (l-čius, K. Urbon, 
ras ir J. Muraui 
$1.00; T. Lisajus 
P. Norbutaitienė, F.Norkus 
J. šniukis, L Gribauskas, J. 
Naudžius, K. Kreivėnas, V.

Tvenkus, U.
J. Pondzius,
K. Kriaučiū-

Pajieškau brolio Antano Šileikos, 
Suvalkų gub., Marijampolės' pav., 
Garliavos parapijos, Rasnavos kaimo. 

Seniau gyveno Spring Valley, Hl. 
Taipgi norėčiau susirašyti su Jonu 
z.ubrickiu iš /Meksoto. Jis gyveno

< niau Scranton, Pa. Jie palis arba 
mautieji malonės atsiliepti.

Schoonmaker Ave.,
Monessen,

Misiūnas, J. Prašau pranešti, kur būna mano

LAISVU . *

Mr. Clemens Undnchn, 324 Palmer st., Detroit, Mlch.., var
tojo Sevcros Vaistą fnlistanis ir Kepenims savo kėhlumuins su 
inkstais, ir Štai ką jisni paruAO mums: "AS sirgau dauginus 
negu pusantrų metu. Paskui »š sui’inojau apie šį vaistą ir li
kau išgydytus. Todėl u& galiu patarti jį kiekvienam, kurie 
sergu nito inkstų."

164 N. State St.. Aniwnla, Ceaa 
Knygiam pagelbininkas A. Yakštys,

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

491 Main St., Ansonia, Conn. A T Y D A

Asiavičienė, 
nas, J. Kraučiuliūnas,

;(», <1. kovo. 1916 tn. 
nuvažiavo į Chicago

mus baksus 
klijankas.

Ar Jams Skauda Nugara?
Tai j ieškokite priežasties. Skaudėjimas gali būti ki
lęs delei inkstų netvarkos, ir todėl imkite

Severa’s Kidney and Liver
(Severos Vaistu Inkstams ir Kepo- ’ 
nims) kad pasiekus kelio į sveikatą.

HuVjįtty Ligą 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.

• j — ® ° paprastai eina grota ru inkstų Heromis,LjJZitl'i© LtBllHYlcIS l<"<1 P“K<,'br,jus gydymo, SEVKRO8 GYVYBfiS BAXZAMA3 (Sovora’s Baisum 
ot Ule) dažnai yra paalrodęa pagolbingu padfijCju Sovorua Vaistai Inkstams 
ir Kepenims.

Kaina floveros Vaisto Inkstams ir Kepenims: 60 centų Ir $1,00.
Kuinu .Severus Gyvy liūs Balzamo: 75 centai.

Savo aptiekojo reikalaukite Soveroa Vaistų. Jeigu Jūsų nptieka jų netu
ri, tai užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

DAKTARAS

Matulaitis
412 BOYI STON ST., HOSTON.MA«lf

Neteil d/džiejo mieste knygyutt
O’fiie valanda?.; nuo

“ ■»’ “ 7—9 v.
.^vintadienlali «vo 1»)—4 v. po

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

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas Mar. Urba, 

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

1820 r’airow Ave., Easton, Pa. 
Protokolų Rašt. Ir organo užžlūrėto- 
jas Alex Vyturta,

J39 So. Bank St., Easton, Pa.
Vyturi*, 
Easton,

Pa.

tupka, E. Tumas, J. Barzdu- 
kas, K. šumskis, J. Beleške- 
vičius, J. Šunskis, S. Jablon
skis, A. Kalinauskaikiūtė — 
po 50c. (Rinko J. Benesevi

J. Beržietis

mergaites, vie
šė, kita 5 metų , 

trečia 2 metų vardu Ma- 
leris turi 27 m., 5 pėdų 
ugščio, sveria 110 svarų, 
geltonais plaukais. Tas 

■ 1 m., baltą veidą, 5 pėdų 
colių augščio. rudai margu siū- 
Abudu Suvalkų gub. Kas tokią 
patėmysit, malonėkite man pra

us duosiu dovanu $10.00

DIDELA PROGADEL VYRU NDSILPNEJIS1UANT LYTIŠKU ORGANU
Finansų Raštininkai K

139 So. Bank Bt., 
Kasieriūs F. Malkaltis.

668 Northampton
Kasos Globėjai:

Alex

St., Easton,

Pa

Fa.

And.
St., Easton, Pa.

Easton, Pa

Biga,
1021 Elm 

Meškauskas,
1222 Pine St.,

Maršalka Juz. Tarvidaltč
1019 Elm St., Eaiten, Pa 

Kuidrlnkimal būna kai pirmą p*t 
nyčia kiekvieno mėnesio anglų boc 
ruime, 439 Northampton St., Easton 
Penn’a.

įsius

vičius — po $2.00; P. l’iluc- 
kis—$1.50; Ščigauskiūtč,
Mikolaitis, K. J. Vasiliaus
kas, K. Lenkevičiūte, P. Ri- 
rnavičius, P. Bogašis, P. Ma
čys, J. Urnevičius, K. Jan
kaitis, P. Štrimas, J. Barz
daites, F. Bajoras, P. Gra
žys, F. Bernotą, J. Jokinias,
J. Masiniionis, P. Teleiša, J. 
Jakimavičius, B. Tačionis, J. 
Urbonas, J. Čepinskas, K. 
Jonaitis, P. Miknaitis, E. 
Martinaitienė, J. Mirkelis, 
S. Šleuteris, J. Lasys, F. Ku
likauskas, A. Bučinskienė, 
A. Dičmanas, J. Račkaus
kas, A. Paukštaitis, A. Ga- 
balis, J. Ruzgas, M. Jankau
skienė, P. Kisielius, M. Jaz- 
veckas, A. Penkus, K. La
banauskas, J. Adamonis, J. 
Sėmenis, J. Aleksandravi
čienė, J. Jankauskienė, A. 
Šliberiūtė, J. Kudirka, A. A- 
bipirštis, K. Klastauskas, J. 
Treigys,' P. Juškevičius, A. 
Staniškis — po $1.00 ; P. Di
delis — 75 c.; P. Jurgeliūtė, 
O. Bučinskiūtė, Perfanavi- 
Čienė, Redikevičienė, A. Ra
džiūnas, V. Meškiūnas, J. 
Kazlauskas J. Marcinkevi
čius, A. Peleiša, K. Mense- 
vičius, K. Teleišienė, L. Ja
kimavičienė, J. Kliokis, J. 
Lenčauskas, L. Šleuterienė, 
M. Milkevienė, S. Šablickas, 
V. Driskius, A. Radusiūtė. 
V. Višneuskas, A. Poderis,
K. Pužauskas, S. Krištapo- 
nis, E. Vaitelavičiūtė, L. 
VaitelaviČienė, A. Kušlys,

Xfvl. Ligauskienė — po 50c.
(Surinkta per A. Bulotą ir 

A. -Staniškį.—Daugiau se
kančiame “L.” numery).

AUKOS “ŽIBURĖLIUI”, 
Surinktos New Yorke.

A. Kaniušis—$1.00; P.
Mingila, A. Banaitis, J. Tra-

6 William Harrison N. J.

Pajieškau draugų Jono Druffo, 
Stanislovo Telmonto. Juozo Tropenc- 
k.aičio, Jono .Mockaus. Visi Kauno 
gub., Raseinų pav.. mi?stelio Kelines. 
Taipgi ir Krano Kulevo, mozūras iš 
Smllockos gub., Bolavo pav., miesto

Prlslunsklte munis tik 50c.

Bely
visk:
kite

I lox

ai. Kas žinot apie juos, inalonė- 
man pranešti.

St. Labanauskas
Minden W. Va.

gyri uoli’

138.
, kul nustoct 
nuslipnejesiam

Pajieškau pusbrolių Jono ir Anta 
no Rasgavičių, Kauno gub., 
žio pav., Daniliškių kaimo, 
vena apie 
atsišaukti.

Boston, Mass.

Panevė- 
Jie gy- 
Meldžiu

Box 33,
P. Gaidilionis

W. Fitchburgb, Mass.

draugi! Jono Jokubončs 
gub.,

Pajieškau 
ir P. Degulio, abudu Kauno 
Vilkmergės pav., Kileviškių kaimo. 
Taipgi ir daugiau pažįstamų nuo tos 
pusės.

Meldžiu atsišaukti.
V. Malaiška

14 Reynold St., Sparrows Point, Md.

Pajieškau brolio Kazimiero Talač- 
kns, Vilniaus gub., Trakų pavieto. 2 
metai atgal buvo San Francisco, Cal. 
Taipgi ir pusbrolio Juozo Talačkos, 
pirmiau jis gyveno E. Cambridge, 
Mass, ir draugo Adomo Juodžio, pir
ma gyveno Jackson, Micb. Turiu 
svarbų reikalą, malonės atsišaukti.

A. Taločka, 
Berck Co. , ° Hamburg, Pa.

PARSIDUODA SALIUNAS.
Parsiduoda saliūnas geroj vietoj, 

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

(30—33)

Juozas Garšva
GRABORIUS 
(Undertaker)

LA 11 )OT 1VIŲ DI RE KTO RIU S.
Išbalsamuoju ir laidojn numirusias 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karle 

tas Veselijomp, Krikštynoms ir šial> 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST

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

Telephone 7867 Mat*

AD MODI Nusipirkti Genis Alv lYVlU vEVERYKUS? 
' - - Jeigu taip, tai vi»u«-

• n,e'; e’k i
J. MARTINAIČIO 

FhS*Ti l'3'Ą . ČEVERIKU KRAU 
ir! ■ TUVĘ,

1C» GRAND ST

pagal savo norą. /
J. MARTINAITIS f
BROOKLYN, N. Y. Į

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, W A U.K EGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Basils, 
133') So. Sheridan Rd., WauMgan,lll. 
i’irr.i pagelbininkas M. Ambraziunax, 

142i Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis, 

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

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

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

Maršalka K. Navickas, 
1420 Victoria St., Waukegan, Ill. 
Pagelbininkaa 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.

1)1.

UI.

III.

III.

III.

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

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

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

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

Box 141, Steger, Ill. 
Iždininkas (kasieriūs) T. Šnekutis,

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

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

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmana 

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

laisves mylėtojų DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

423 Aurora St., Co’linsville, III. 
Pirm, pagelbininkas P. Papeika, 
•124 So. Chestnut St., Collinsville,, Ill. 
Nutarimų raštininku.’, P. Kuosevičia,

705 Peers Ave., Collinsville, 111 
Fin. Raštiniųkas F. Skamarakas,

817 Ijigh St., Collinsville, 
Iždininkių J. Willumat,

337 Central Ave., Collinivillo,
Organo užžiūiėtojas V. Raudoniui,

806 Strong Ave., CoHinivill*, III 
Susirinkimai būna kiekvieno k Sau

sio 1-mą ir 8-čią nedčldienj, 1-m^ va 
landą po piltų, Bailei salėj pampas F 
Main ir N.Morriaon A”#., Cillhizvill*.. 
Illinois.

Ill.

Ih

f Draifyitdmi, Kvopowi ir KIi*bam*l
C. Išdirbu Tiiokiai
£ SIŪK ARDAS, “BADGES”, GUZUKU® 
1 !■> ŽENKLELIUS
£> Vlioktanu piknikam*, širmiuiii* ir 
Y tt. Darau vtaoklui Medaliui ir ▼!- 
I loklao antepaudai draugystix»e
« Ant ki«kvi4n« paraitalavima prt- 
tL tnunči* Ki.mpiliui.

T A. STRUPAS
J Novelty Manvfactorar
^15 Ferry St., Dept. L. Newark, N.J.

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, • to* 
rosi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių gerinsiu ARMONIKĄ 
SKRIFKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INST1U- 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi liito*». 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 rakttthb 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydifai 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. » Reikalaukite visokio tavor* 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigia* 
Škaplieriai 60 c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodame 60%.

WC 117 P 112 GRAND ST.,
. S. WaidellS, BROOKLYN, n. t*

i'«f
IW|

DKVt MčRlOS 

crrt'Ck

T r .S J. <.W4_
ic^.d b / J £O4»I/ 1F *ą»M

Sutaisyta su d 
yra gen,.

vandeniu

o, inkstu Hro arba kitos ligos 
'mielus sapniai, balnio sutikti 
k lp tai daro nekuria, paliksto 
per vartojimą gyduolių NOVO, 
tas i trumpa laika padaris Jus 

r laimingais, tada gi 
uitis gyvenimu ir jo 
ydos, idant port Ikrinti 
)\'(> gyduoles tą pada- 
s DYKAI koinpletišką 
iztektinal ant 15 dienu, 
mums savo antrašą ir 
kiu 50c krasos žonkle- 

slilabru del apmokėjimu, liešu 
i;į. Malonėkite atkreipti ntydą 

ant to. kad tai nėra maža, deguto, bet 
kotnlet iškas kursas išsigydymul. užtekti
nai ant 15 dienu, labil tanke yra užtekti
nai išsinydynmi. Ta proga yrn vien 
svarbia tint trumpo laiką. Rnšvkite mums 
neatidelioklte, talp-gi pranešklto- kokiam 
laikrašti skaltlte ta npgarsinima Ir mos 
išslunsme jums tuol ius tas gyduoles.

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

puslys, 1 
žmonius, 
išgydynti 
Gyduoles 
sveikais,
galima bus 
ypatibetns. 
Jus apie tai, 
ris, išslunsii

kada

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUN

GOS VIEŠŲ REIKALŲ 
KOMITETAS:

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

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

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

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

V. Kazlauskas,
268—40th St.,

K Liutkus,
131 Grand St.,

V. A. Zaperiackas,
183 Roebling St.,

K. Kreivėnas,
550 W. 52St.,

Simaitis,
174 Broadway,

Draugijų Sąjungos rekomenduoja
mas tlumočius:

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

Gydo visokias skilvio lig-3, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenį, 
dieglius senuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krut nes ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: '.ienų pakelį litų gydančių 

.■uąnur.y u.-r.crkti j vieną kvortą čysto rpiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti č/Mame van
denyj' ir po 24 valandų g-’rti j-n pusę stiklelio 
arba mažiau-

1lift

2s

J.

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

New York City.

Brooklyn, N. Y.

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “LadnY®” 

savo organu s
DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmininkas/K. Jankauskas,

P. Bdx 749, Melrose Park, 
PagellyhiįpJuis D. Rimša,

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

Box

Ill.

Ill.

Ill.
600.

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

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

Cicero, 111.

Mel roseAR
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill. 

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

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

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

Melrose

O. Box

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

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

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

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

Phil adeipria, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, III., kuris * yar po kaucija 
$1,000.00, o jis įrašęs į knygas pasiųs 
iždininkui.
lygi, su juodžemiu Ir moliu, ir molii 
tą nei pamislyti nenorėsit*. Turė- 
vių draugijos ir šiaip viii rengėjai 
korto* yra išduodamo* kas trj* miaa-

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

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Petroniu,

719 Lincoln Avė.
Vice-Prezidentas B. Čepaitė,

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

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

Avė.1516—14th
Iždininkai S. Buzlnskta, 

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Goruliūtė,

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

316 Wall St.
Organ* prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montagua Bt.

1109
111k

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

Kampas North 4 ’0* gatvfv Ct

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

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

RIŲ ADRESAI:
Centra Pirmininkas J. M.Maskeliūnai 

2025 Colwell St.,
Pittsburgh, Pa.

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

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

Turtų Kontrolei Komisija:
M. Urlakii,

W.

Tik ką išėjo iš spandoe
JUSTINO TUMĖNO

LIETUVIŲ SAVIŠELPINfi DRAU
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN

TINOJE.
Valdybos vardai ir antrašai: 

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

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

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

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

Revizijos nar ai:
Jonas Šakalys—Calle Valparelso, 206 

F. C. S. Boriasp. 
Pranciškus Ivaškevičius ir Povyla* 
Janiūnas—abudu po num.: F. C. S. 
Berisso alm., “La Flor”.

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

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas,

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

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

183 Roebling St., Brooklyn,
Kuopų Sekretorių arireial: 

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

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

N. Y.

N. Y.

1

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI. 
Pirmininkas A. Mureika,

113 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Vlce-plrmininkas J. Mockaitts,

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

P. O. 176, Arnionis. Conn. 
Finansų raštininkas P. Ragei šie,

161 N. Main St, Ansonia 
Iždininkai J. Valaiti*,

11 Oak St., Anionia, 
Knygini O. Radieričiūtl,

Conn.

Ceaa

118 Sixth St., 
Charleroi, Pa. 

Reedsdale St., 
S. Pittsburgh, Pa. 

Markūnai, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, Pa. 

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

Pittsburgh, Pa.
P. Francikevičiua,

Umežle, 1429 
N.

Kuopų 
kuopos J. 
P. O. Box

2 kuopos
222 Sagamore St., Esplein, 

Pittsburgh, Fa.
8 kuopos, J. Galgir.as, P. O. Box 

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

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

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

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

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

Kean Ave., Donora, Pa.

7

8 
St.,

9
Pa.
Me

LAISVES SŪNŲ DRAUGYSTK 
MAHANOY CITY. PA. 

Valdyboe adreiai: 
Pirmininkai W. Žemaiti®,

812 E. Centre it.
Pirmininko pagelbininkai P. Yeoda, 

815 E. Centre 8t.
Protokolų raštinin. A. Ramauckai,

1025 E. Pine 8t.
Finansų raštin. P. Petčiulii,

1227 E. Pine Bt.
Iždo tnifitlBki! A. Račkauskai, 80

Tenth St., J. Baukuw, 1121 E. M»- 
banoy Ave., W. Simniškii, 1227 K

Mabanoy Avė.,
Maršalka W. Švintickai,

515 -W. Pine Bt.
Susirinkimai ataibūns paskutini pa- 

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

A M A LG A M AT ED CLOTH ING 
WORKERS of A. PRESERI Ų 
5S 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. Jiečiui,
67 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 

Iždininkai Kazimierai Šimkui,
ill Larimer St., Rraaklyn, N.Y,

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

ra

SERGANTIEJI!
PRIEŽASTIES LIGOS.

nieko 
pas gerai 
specialistą

patars, ką

nr-

d<-

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš 
Diena po dienai, nietaa po metai 
užsiimu gydymą sergančių žmonių. 
Persistatykite aa«, kiek aš išgy- 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumia gyvenimas jkirėjo var
tojant vi. ‘kias gyduoles ir jaučiat** 
nuolat blogiau, tuomet, 
laukdamaa, kreipkis 
prantantį daktarą ir

DR. LEONARD
Jis jums be pinigų

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pi- 
lekmėniis, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plai- 
čių, jaknų ir tt.

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

DR. LANDES
OHbo valandos: nuo 10 ryta Iki I 

vai. vakare, šventadieniai! nue lt 
vai. ryte iki 4 po pietų.
141 1. llrd St. (Lexington Ir Inl Avė.)

Chemiškas išty-
Neatideliokite 

ateikite pan

140 EAST 22 ST,N
New Yerk Ctty



VIETINES ŽINIOS
Gegužinė šventė.

Pereitą nedėldieni Tautiš
kame Name įvyko konferen
cija Didžiojo New Yorko 
Lietuvių Draugijos Sąryšio, 
kurioj pirmininkavo p. K. 
Liutkus. Delegatų susirin
ko gana daug, net 42, kurie 
atstovavo 22 draugijas šio 
miesto lietuvių.

Per konferenciją išduota 
gana smulki apyskaita iš 
Lietuvos Šelpimo Fondo vie
tinio skyriaus. Kalbėtasi ir 
apie daugelį smulkesnių rei
kalų, bet didžiausią atydą 
atkreipta į surengimą ap- 
vaiksčiojimo pirmos dienos 
gegužės. Tuo pasirūpins 
specialiai išrinkta komisija, 
kurios sekretorium yra J. 
Urbonas. Dieną bus įtaisy
ta didelė paroda, tik dar ne
žinia New Yorke ar Brook
lyne. Vakare įvyks didelės 
prakalbos, netik Williams- 
burge, bet ir kitose Brookly- 
no dalyse. Išrodo, kad ap- 
vaikščiojimas bus labai di
delis.

Iš kalbėtojų gegužiniam 
apvaikščiojimui pažymėta: 
J. Stasiulevičius, F. Bago- 
čius, Pruseika, Šukys ir kiti.

Rengiamas lokautas.
Iš tikrų šaltinių sužinota, 

kad New Yorko fabrikantai, 
dirbantieji moterų viršuti
nius darbužius, rengia ap
skelbti lokautą ir tuomi su
teikti unijai didžiausi sinū-

rą $9,500, mortgage $8,000. 
Kas nori nusipirkti pi
gų ir gerą namą, lotą, 
farmą, krautuvę ar dirbtu
vę ir inšiūrinti, meldžiu at
eiti pas mus, o męs gvaran- 
tuojame, kad būsite užganė
dinti. Sužeisti kur nebūk ir 
norinti gauti teisingą atly
ginimą, meldžiu ateiti pas

Parsiduoda labai geras 
namas su visais įtaisymais. 
Parsiduoda iš priežasties 
savininko besveikates. Kai
na labai prieinama.

MAČIULIS-M1TCIIELL 
499 Railroad A ve. B’klyn,

(30—34)

JOHN KULBOK CAFE 
Žinoma, 
tIb! 
savo

kad 
biznieriai 
blznj gl- 
C1 garas, 

kw.ii> ko- 
lapao, 

gardžiai

Macys & Marcin Furniture Vo

jų unija turi desčtkus tūks
tančių darbininkų ir dabar 
energiškai rengiasi su darb- mane, o teisingai aprūpinsi-

i . . . . ' ....... ...................• • * ...i.,,.i,,.(kiviais i kova.
C V

Lietuvių Apšvietos DraU-

me su geriausiais advoka
tais. Su pagarba
REAL ESTATE and INSU

RANCE OFFICE

Neprigulmingoji cukernin- 
kų unija, kurios organizato
rium yra F. Deveikis, turi 
jau 12,000 narių Brooklyne 
ir Cliffside, N. J. Kaip dėl

reikėtų pa va ryt dar smar
kesnę agitaciją. Dabar cu- 
kerninkų unija laiko savo 
mitingus ne Tautiškam Na
me, bet Sokol nėję, kiekvie
ną seredos vakaru. Visi uni- 
jistai, būtinai lankykitės sa
vo mitinguose.

Cukėrninkai, dabar abel- 
nai imant, užganėdinti savo 
organizacija ir savo darbais. 
Kompanija norėjo prašalint 
^lis darbininkus, labiau pa
sižymėjusius streike, bet tu - 

vėlei tuojaus priimti 
darban.

Cukerninkas.

rėjo 
juos

A. Martaus prakalbos.
Lietuvių Kliubas (tauti

ninkų sandoros kuopa) ren
gia p. A. Martui dideles pra
kalbas McCaddin Memorial 
Hall, kurios įvyks panedėly, 
23 d. balandžio, 7:30 vai. va
kare. Be p. Martaus bus ir 
daugiau kalbėtoju. Įžanga 
10c.

Ponas A. Martus dar ne
seniai atvyko iš Lietuvos.Ji- 
sai yra didelis šalininkas to, 
kad po karei lietuviai grįžtų 
tėvynėn. Jo prakalbos te
ma—pasakojimas apie tai, 
ką jisai matė Lietuvoj ir 
Rusijoj karės metu ir kas, j o 
nuomone, reikėtų daryti A- 
merikos lietuviams.

Sukatoje, 22 d. balandžio, 
bus susirinkimas L. D. L. D. 
23 kuopos, 799 E. 150th St., 
New York City. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Visi nariai malonėkite at
silankyti, nes turime daug 
svarbiu reikalu.

Sekret. A. Petriką.

Marškininių streikas dar te- 
v. besi tęsia.

Jau devinta savaitė, kaip 
marškinių dirbėjos veda at
kaklu kova su savo bosais. 
Nepaisant į tai, kad darbda
viai nenusileidžia, streikie- 
rės mano laikytis tvirtai ir 
kovą laimėti.

pirmą dieną Velykų, 23 d. 
balandžio, 1916 m., Tautiš
kame Name,101-3 Grand St., 
B’Klyn, N. Y. Prasidės 2 
vai. po pietų. Kviečiame at
silankyti kuoskaitlingiausiai 
kaip senus, taip ir jaunus, j

vovyste V. Retekevičiaus. 
Įžanga visai pigi—25c. ypa- 
tai. Komitetas.

B. A. ZINIS.
Tek 3355 Greenpoint.

PARSIDUODA STORAS.
Parsiduoda Storas visokių saldainių, 

saldžių gėrynių, tabako, papirosų, ci
garų ir šiaip visokių daiktų. Dabar 
yra gera proga. Kreipkitės šiuo ad
resu:

142 N.
J. Karpus

6th St., Brooklyn, N. Y.

------------- GERAS KAMBARYS
Moterų P. S. A. 1 kuopos dėl dviejų gerų vyrų, negir- 

lavinimosi susirinkimas at-' tuoklių, gražioj vietoj prieš 
sibus pėtnyčioje, 21 d. balan- pat knygyną. Kam reikalin- 
džio, 8 vai. vakare, Tautiš- ga vieta gyvenimui, tegul 
kame Name. ,kreipiasi šiuo adresu:

Drg. C. Hermanas skaitys į M. THOMAS 
paskaita. >78 Devoe St., B’Klyn, N. Y.

(31—34)Meldžiame susirinkti.
A. Klimiūtč.

30 d. balandžio bus “Roži
nis Balius” Lietuvaičiu Uni
jos 51 skyriaus, Tautiškame 
Name, 101-3 Grand St.,

BROOK LYNO IR APIELINKftS 
ATYDAL

\ Lietuviškas Kont»ftktorias.
i Padarome visokį darbą pri« naują 
namų statymo ir senų pataisymo, li- 
plastavojarr, išcementuojam Ir tt. M- 
sant reikalui, kreipkitės pas i

Į P. GRAŽYS
i PnH Mf Hr.joklvn. N. Y9-------------------------------------------------- -—

vai. po pietų. Bus. įvairių 
pamarginimų, dainuos vaikų 
choras ir t. t. Įžanga 15c.

Visus vietos ir apielinkių 
lietuvius prašome atsilan
kyti. Komitetas.

Seredoj, 26 d. balandžio, 
bus susirinkimas Aido cho
ro Sokolų svetainėj. Pradžia 
8 vai. vakare. Visi daini
ninkai malonėkite atsilanky
ti. nes turime daug svarbių 
reikalų. Komitetas.

Pranešimas.
L. S. S. 19 kuopos pusmė

nesiais susirinkimas bus 23 
d balandžio, Tautiškame 
Name. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

GERIAUSIOS FARMOS.

Pirkite pas mus farmas didžiau- 
I šioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męa 

i parduodame teisingiausiu būdu, išduo- 
'diun pirkėjams warantuotus popierius, 
i 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 judžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
dėl 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 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu ge
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi- 

M. U. ! Pirktl žemės nes ji greit eina bran-
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite niurna 

T1 .. . ,v. v, ! dėkingi. Kviečiame visus miestų dar-
I llikllS kendzių storus Pcll- į bininkus ir biznierius apsigyventi 

gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apielinkeje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pąmislyti nenorėsite. Tūse- 
site ant farmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme- 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c. 
štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

EXTRA PARDAVIMAS

siduoda labai pigiai. Biz
nis gerai išdirbtas. Parda
vimo priežastis—važiuoju į 
kitą miestą. ,

Puikus mūrinis namas 8 
familijom, po 5 kambarius 
ant flooro, lotas 25x100,ran
dus $1,020. Kaina $8,500, 
mortgage bankai $6,000.Pur 
kus medinis namas, 3 floorų, 
10 kambarių, lotas 20x75, 
randos $360, kaina $2,800. 
Puikus naujas mūrinis na
mas, south pusėje, 8 šeimy
noms, po 5 kambarius ir bc- 
kauzės ant flooro, pečiai ir 
renčiai. Randos $1,316, kai-

KLAUSYK, KĄ MOTERS 
SAKO APIE MUS!

Užsimoka kiekvienam lietu
viui pirkti forniėius 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
vu išmokesčių—po $1.00 | sa
vaitę. jsitėinyk gerai adresus 
abiejų storų.

$4.98
Atbalsiai krekinių streiko.

Laike krekinių streiko.

kas Kuleša ir apkaltintas, 
kad laike pikietavimo nešio
josi ginklą. Jam gręse 10 
metų kalėjimo. Dabar buvo 
teismas ir jis likosi išteisin
tas. Reiškia, policija visą 
apkaltinimą provokatoriškai 
Jbuvo sufabrikavus.

PAJIEŠKAU KAMBARIO, 
pas Wilmington, Del., lietuvius, 
dėl Wilniingtono lietuviai, -kurie 
rit ant išrandavojimo kambarį ir 
blogoj vietoj, malonėkite greitai 1 
pranešti. Adresas:

W. Laskevich 
Carney’s Point P. O.

Penns Grove, N. J.
(29—32)

To- 
tu- 

■ ne
ina u

nors 
piisto 
liet 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugajas, 
bet. sako, kad 
skaniausias, O 
man rodos, 

kaip draugai kalba, tai nereikia gir
tis. Žinoma, vieta atsakanti dėl pa- 
kelevlngų. 
Tankumais, 
tą, o būsit

JOHN
Wythe Ave., Corn. So. 1st St. 

BROOKLYN, N. Y.
Green point

PERIOD SUITE [f

A-’lj

' FU J

ZIll
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Kambariai su visais pa 
Prašau kreiptis j tą vie. 

užganėdinti.
KULBOK Locnininkaa Šimtas kostum'erių 

kraštų ir tautų, 
$1.00 ar $2.00 j savaitę, 
lieka tikrais savininkais 
riaušių daiktų.

F 
'r. ; ranss: „J

iš visų 
išmokėdami 

pasi- 
ge-

Parsiduoda pigiai.
Parsiduoda labai pigiai 

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

JOHN SCHEIBER 
66 Lafayette St.,

Paterson, N. J. 
(30—T7).

-

7'\į J i

* į • ’

Vienatinė mokyki 
ferių lenkiškoj kul 
nį visada yra 
daug šoferių, todč 
be darbo, Jeigu 
dirbti po $15.00 iki 
šoferiu, šita moky 
tikru šoferiu per k 'turias § 
lias. Galima mokintis diono- J 
mii Ir vakarais, 
mo, Jog laisnlus gnusita.

Kaštuoja tik $15 
INTERNATIONA

OF 
ENGINE*

147 B. 40th St., Ne

i* (įrantų. Sfe- { 
joj. Rud«- |ii 
reiklaaujaxea g' 

: kam b'St! £ 
galima n«. k 
$30.00 kaljĮ? J 

kla išmokina

i varantis# ja ■

.00. r
, SCHOOL į

AUTOn OBILB Į
:R3 J
w Y»rk,NTZ Ii
___ -________ __

YLA.

NEWARKO
AKUŠERE A

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Diplioinuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias . pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi cerai ap.sipiižinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

319 Walnut St.,NEWAR, N.J.
rr 1 , 3052Telefonas 4085 Market

Pirmas Lietuviukas 
RESTORANTAS.

Pagamina. uetuvlškur.
valgius. Pletan galima gauti po 15c, 
20c Ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
1 Hope St., Cor. Roebling

BROOKLYN, N. Y.
st.

yla, 
<uri 
iali- 
tik 

kės, 
:ams

AUTOMATIŠKA
$1.00 už 75c.

Visiems naudinga 
vertės $1.00 už. 75c.,
siuva kaip mašina. ( 
ma siūti viską, kas 
papuola į rankas: pieš 
čeverykus, čeveryk 
guminius padus, maišus iš 
storiausių audimų, ka 
tus, arkliams gunes ir

Galite 
poms.

Yra su 
ir vaškas 
75 centai. 

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

rpe-
t. t. •

siųst ir stam-

adatomis, s Ūlai 
su prisiunlimu

Tai. Greenpoint 1907.

DENTISTAS
Viii mano darbu južganėdlatf

Darbas gvara tuotai.

Uždėjimas kepuraitės
Lžplumbavimaa 50c
Išvalymas ...................
Užplumbavlmas aukota

Skaudanti dantį duok tuojaus ii 
traukt. Ištraukiant ba Jokio skaas 
me,

22 k. ... $B.«C 
r augščiau

...
.. $!.•<!

217

229

DR. A. FRIEDMAN
ROEBLING ST, 

kampaa So. IS-^d St.
NEW YORK CITY

Ofisas atdaras visad*.

BROOKLYN

E. 7th St.,

Vienintelis pa 
mes ir ūkiu, ku 
savo tautiečių g 
giau galima pi 
nuo ko kito, 
visokias rodąs, 
ir prisiunčia dit 
farmų dykai.

M. WALE 
P. O. Box 4, 
Scottville,

i’davejas šo
ris rūpinasi 
crove ir pi

kti, negu 
Duodu 

patarimus

NČIUS

Michigan.

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

William Holland
145 Roebling St., Brooklyn 

Įėjimas iš jardo.

DAINOS
MUrlema kvartetarnB arba cho

rams, III tąsiuvinys.
Knygutė 2Ke.

Telpa šIob dairos: 1) Gaudo- 
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 8) Suktinis; 4) Kad disvu- 
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 
ugnį. Chorama atiduodama 80 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
895 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

na-

RUIMAI ANT RANDOS.
Išsirandavoja geri keturi ir trį» 

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.

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

Reikale galite telefonuot 4560 W 
Greenpoint.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH I JPMAN, M. D.
Specialistas Moteriškų Ligų
E. 5<Mh SI........ New York, N. Y.

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

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedėliomis pūga' sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs ištl- 

■ riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
1 gelbstime. Iš kitur atvaž’avusiems Ii— 
j goniams parūpiname vietą, kol gydo- 
1 si Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žtftrėsime ir duosime prietelišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

314

Iki

DENTISTAS
Gvarantuotas ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22 k 

Užplombaviinas
ISvalymas ............
Už plombavimas nu

Skaudantj dantį įduok ištraukti r 
.. ..„i, — ..

NTAL PARLOR 
, Tarpe 2-roi 
gatvių.

BROOKLYN, N. Y.

$5.00
50c ir augščiau.

$1.00

SANITARY DE
307 Bedford Ave, 

1-mos ;

Kalbame lietuvišk

Geru patai-j 
symu! ’

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

Jūsų tarpe 
vienintelė to- 
aia krautuvė 
iš visor apie- 
linkėif.

Męa aukau
jam visą savo 
triūsą, kad ii 
šitos įstaigos 
būtų užganė
dinti ne šim
tai, bet tūks
tančiai žmonių 
visokių klesų.

198-200 Grand St.,
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N. Y.

Telephone 2372 Greenpoint

f Telephone 2834 Greenpoint 
{ PnikiaNsia lietaivir.ms vieta 

PETRĄ DRAUGELĮ.
Skanus alau 

’ girdi arielka,
>1 ėlius, visokiu
Iii Iri kvepan-

........  “ 1 ti cigarai ir 
pulkų* užkan 
4žial. Salė dėl 
aaitingą. Ne
pamirškit tl»4 
atsakančiss 

ristos,© he«’.tt>

73 Grand St., Brooklyn,

Pranešimas Lietuviams!
. Mylimas Drauge! Gal tamista ži

nai, kas nori pirkti farr'a, tai pra
šau paduokit jam šitą apgarsinimą, 
už ką būsiu tamistai dėkingas. Aš 
nesu agentas, ale tik noriui parduo
ti savo fanną, o agentui nenoriu par
duoti, ba jis reikalauja $100.00 už 
pardavimą. Aš manau, kad kožnas 
žmogus gali pats nusipirkti be agen
to, o nusipirks, kaip matote, daug 
pigiau.

Broliai Darbininkai! Niekad ne
pirkite fanną per agentus, kad jūs 
galite nusipirkti nuo savininko, kam 
toji fauna priklauso, o sučėdysit 
daug sunkiai uždirbtų pinigų. Gana, 
broliai, mus išnaudoja kapitalistai, 
ta> nesiduokim išnaudoti nors agen
tams. Aš turiu 40 akerių žemės; 25 
akeriai išklynytos, 8 akeriai jau me
džiai nukirsti, 7 akeriai girios dėl 
malkų. Žeme 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. Markctas yra 
giras. Parduodu tik už $1,750.00. 
Reikia įmokėti iš sykio $850.00, o li
kusius ant 5 metų arba 
Aš išduodu gvarantuotą 
straiką. Kas pirks, tai 
lėšas sugrąžinsiu. Jeigu
tas apgarsinimas nereikalingas, 
meldžiu perduokit savo draugui, 
parduodu kuopigiausiai, ba aš noriu 
išvažiuoti į vakarines valstijas.

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

Pasilieku viso gero velijantis
A. ADOMAVIČIUS,

Fountain, Mich.

ir daugiau, 
ditą ir ap- 
ir kelionės 
tamistai ši

tai 
Aš

i Telephone 595 Greenpoint.

i Daktaras J. Misevičia
SPECJ.IAI.IST.AS ŠIRDIES IR

Va'an dos:
10 ryte
-2 po piet 

6—8 vakare
B ROK L Y N, N. Y,

APTIBKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

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

.Vidurių Reguliatorius ................   50c.
Trojanka .......... *.. 25c., 50c. ir $1.00 •

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

PERSKAITYK!
Kiekvienas naa* 
as skaitytojau 

kuris užsiralya 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.00, 
tas gaus dovanų 
knygų vertėt 
1 dolerio arba 
“šakę” ant ma
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaut

Kas iš neskaitančių 
“Keleivi” $1.50, gaaa 

senas skaitytojas 
Kas prisius ai 

$2.00, gaus knygų už 75e,|

knygų už 50c. 
dar prisius už 
knygų už 50 c., 
gaus knygų už 25c. 
“Kovą
kas prisius už “šakę” $1.00, tas gau 
knygų už 35c., senas skaitytojas ai 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metams 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit 
rašičius per mane. Tiek ; 
darni gausite gerų knygų 
tvmui. Būtinai pasakyk apie tai ta
vo draugui ir pažjstamui. Knygas 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresai
J. POCIUS

t ?X7d Margaret St., Philadelphia. Pa.

JEIGU NORI, KAD GERAI 
IŠRŪDYTUM, PIRK 

SKRYBĖLES 
VARDU

Manhattan Hat ”
Jos žinomos kaipo 

geriausios.

©Th.CiKQ 
t*

$1.50, tas

tuor laik- 
pat mokė- 

pasiekal-

Turime labai didelį pasi
rinkimą pavasarinių skrybė
lių, todėl męs galime pritai
kyti kiekvienam pagal skonį.

ATEIK IR IŠBANDYK!
Męs žinom, kad būsite už

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

Męs taipgi užlaikome di
džiausi pasirinkimą vaikų

Manhattan Hats Stores
Dvi krautuves Brooklyne

230 GRAND STREET, 
arti Driggs Avenue

479 GRAND STREET 
arti Union Avenue




