
Lietuvos šelpimo reikalais250,000 rusų kareivių
rancijoj

sprogstančios medegos tel-pa-

000 rusu kareiviu.

Kitur

Franci- 0 raugi jos

tarnavo

1914 metais von der Goltz
UNGARIJOJ NERAMU.

n
gai bus skubiai pasiusti.

Von der pimo Komitetas (East Pru-Mat, dabar
Trebizondą, bet nieko

žus tėvynėn.

A N A RC H 1ST Ų M A NIF ES- lyne ir

vokiečiai BOMBARDA-

tais 
der

;v ra labai daug ungarų 
jeigu būtu pertraukta

lietuviai nevisi dėlto laikosi 
tvirtai, ypatingai jaunimas.

kininkai 
kentėtų.je gyvena apie 10,000 mai- 

nierių, tarpe kurių yra 
daug vokiečių. Ik'to, Terre

nuo penktojo India n na dis- 
t rikto. Tos apygardos 
draugai vienbalsiai aprinko 
jį partijos kandidatu. E. 
Debs priėmė draugų aprin-

) dienų ir
72 metu

ir 
su 

un- 
tal- 
nu-

Goltz buvo, siųs
is rzeruma ir vpo partijos nario priedermę 

ir turi viltį būti išrinktu.
Renkamoji agitacija penk

tame kongresiniame India-
kareivai, 
Francijon,

Haute apygarda yra seno
vės Quakeriu tvirtovė ir vi-

Jisai 
mirė, 

am-

pu, susimetė ant Mirabo 
laukų ir po tūlo laiko juos

Yorko vokiečių 
, siunčia savo at-

negau" nei

mdote nariai, kurie prisiun
tė savo atsakvmus. sel'reto-

IšTVIRKIMAS PABĖGI 
LI UOS E.

i iui ligi pereitos subatos. 
balsavo už K. Gugio įnešima

zidentui Wilsonui, ar liau
sis jos submarines skandi
nusios pasažierinius ir pre
kinius laivus?

Tasai klausimas visiems

niu mokyklų skaičius. Vo
kišku pradinių mokyklų ligi 
kares buvo 31, dabar gi yra 
H); lenkišku pradinių mo
kyklų buvo 17, o dabar yra

“L’Huina

ja nenori Kares su Amerika.
Ant Amerikos ultimatu

mo Vokietija nežada tuo-

padavė ■ įnešimą pasiųsti 
$5,000 i Lietuvą per Chica- 
gos vokiečių konsulatą, ku-

nenusileis tame kardinalia
me klausime, tuomet seka 
pertraukimas dipliomatiškų

cijos karininkų svajonė. A- 
pie S0,000 rusų kareivių jau 
išsikėlė Marseilly, Francijos 
uoste. Šį pavasarį, kaip

tai butu didelis džiaugsimi 
Anglijai. Tuomet Anglijo

LODZIAUS MOKYKLOS.
“Lodzei* Zeitung” rašo, 

jog tame pramoningiausia- 
me Lenkijos mieste karės

Pereitame “Laisvės” num. 
męs pranešėme, jog Lietu
vos Šelpimo Fondo prozi

nėms, kad tekine būdu jie 
galėtų patįs prasimaitinti.į- 
sigamintų gyvulių, sėklos,

Į Cincinnati, Ohio, i Prūsu 
Lietuva.

Kaip jau rašėme “Laisvė
je”, Amerikos vokiečiams

testas, gręsiantis pertrauki
mu dipliomtiškų ryšių, tai 
Fuga rijos laikraštija viešai

Francijos kariumenės va
ikis, generalisimus Joffre,

kariumenės. Aficieriai pa-

gii pasiuntimą. Pinigai. K. 
Gugio nuomone, turi būti

I nebūti] blaškomi tarp sve- 
'timųjų. Prielankų darbų 
.lietuviai su noru stoja, bet 
i Lietuvių Komitetas patsai 
I ketina nuomuoti žemes ir

č;us žydų ir mariavitų mo-

-gubernatorium,
lapkričio mėnesį,

(Tais, von
atšauktas Turki-

v. DJSBt.

Eugene Debs (our Gene)

Lietuvių suvažiavi- jon padare labai didelį įspū- 
pripažino reikalingu, ’ dį. Jau per kokius tris mė- 
etuviai išeiviai laiky-! nesiūs nuolatos buvo šneka-

lite” korespon
dentas praneša, jog žymiau
si pasaulio anarchistai ren

du tuodu miestu kliuvo ru- 
I sams.

Telephone 5281 Greenpoint
fice at Brooklyn, New York, under the Act of Mach 3, 1879”.
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Debsą tikisi išrinkti Lietuvos pabėgėliai
kongresan.

si karės priešai. Terre liau

baisiai susikompromitavę. 
Daugelis jų už visokias suk
tybes dar sėdi federal iškil
me Leavenwortho kalėjime. 
Tiktai Sosialistų Partijos 
reputacija žmonių akyse y- 
ra šauni ir todėl, akyvaizdo- 
je to visko yra viltis, kad E. 
Debs liks išrinktas kongre
san. Jeigu tik už jį bus pa
duota 20,000, tuomet partija

se.
Tečiaus, kad vesti reika

laujamą agitaciją, reikia pi- 
• nigų prakalbom rengti, lite

ratūrą platinti.

NEW YORKO LEGISLA- 
TURA Už KARĘ.

New Yorko valstijos at- 
žagareiviška legislature 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
ji pasižada remti preziden
tą Wilsoną jo ginčuose, su 
Vokietija ir Mexika.
Yorko valstija esanti pasi
rengusi bile momente stoti 
Suv. Valstijų apgynime.

tt

ir rusų valdžia.
Vokiečiai nežada 

nusileist

Ke lietuviu atstovu susiva
žiavimo paaiškėjo, kad Sibi
re ir kaikuriose Rusijos vi

iiiinistracija stengiasi lietu-

džius ir

mūsų išeivius

MIRĖ MARŠALAS VON 
DER GOLTZ.

Turkams vėl smūgis. Mi
rė komandieras pirmosios 
turki! armijos, žymus 
togas von (įer Goltz, 
sirgo tik 1 
turėdamas 
žiaus.
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siog per savo kvailystę ir 
ua leistu vystę nebenori pri
sipažinti esą lietuviais, bet 
sakos esą gudais, ypatingai 
norėdami gudėms mergoms

kai p sužino, kad tie ateiviai

ti. Tuos gi, kurie pasisako 
esą lietuviais, skaito lietu
vių laikraščius, visi labiaus 
gerbia ir jais labiaus pasiti
ki. Tarp lietuvių kareivių 
taipogi yra labai dorų, susi
pratusių vyrukų, kurie ne
užmiršta kas jie tokie yra, 
bet yra ir palaidūnų,kuriem 
rūpi tik paleistuvystė ir

skatikėlius. Iš pabėgėlių 
lietuvių mergaičių taipogi 
atsiranda lengvapročių, ku
rios prie svetimų palaidūnų 
limpa, kaip musės prie kli
jų, paskui pačios nebežino, 
kur šaukties pagelbos. Lie
tuviams išeiviams Gudijoje 
reikia spiesties krūvomis, 
nesimaišyti su svetimais, 

New veltui laiko negaišinti,steig
ti dirbtuves ir ruošties iš- 
lengvo ant namų.

MOBILIZUOJA INDI- 
JONUS.

Generolas Obregon mobi
lizuoja Mexico City apygar
dos indijonus. Išviso bus 
sumobilizuota 30,000 indi jo
nų.

Tai vis prieš Ameriką ir 
“gringoes” (amerikiečius).

SUSIŽINOJIMAS SU LIE- 
POJUM.

Daugybė pabėgėlių, išbė
gusių iš Liepojaus ir paliku
sių ten savo pažįstamus, gi
mines ir k. labai norėtu ži- t 
noti, kas ten darosi ir kaip 
jie, pasilikusieji, dabar be
gyvena. Šiuo tarpu pradėjo 
Lįepojaus pabėgėliai gauti 
iš Liepojaus savo pažįstamų 
laiškų, prašančių siųsti pini
gų. Atvirutėse rašoma,kad 
dėlei atsako reikia kreipties 
į ispanų konsulą Danijoj. 
Laiškai iš Liepojaus ėję 
25—50 dienų, ant kurių pa
sirašyta ispanų konsulo Lie
pojoj, Perekalnio. Daugy
bė pabėgėlių kreipiasi į is
panų konsulą Revely dėlei 
nusiuntimo jų laiškų Liepo- 
jun.

TARPE CARRANZOS IR 
OBREGONO DIDELI 

VAIDAI.
Mexikos vadovai nepaliau

ja tarp savęs kovoję. Pir
miau Carranza ir Villa bu
vo geri draugai, bet paskui 
pasidarė didžiausi priešai. 
Dabar laikraščiai praneša, 
kad tarpe Carranzos ir ge
nerolo Obregono, kurie iki 
^iol išvien ėjo, kilo dideli 
ginčai, kurie gali užsibaigti 
revoliucija.

II i lt. artmAiiWhtfi - ■', ...... . .... -.v.-.. .^. ....

iš priežasties rusų pribuvi
mo. Žinoma, tame atsišau
ki me jisai prisako begales 
komplimentų Rusijos armi-- 
jai.

Tvirtinama, kad tie rusų 
kurie pribuvo 

yra rinktiniai:

su kariumenei.
Marseille gyventojai tai

so ovacijas rusų kariume
nei. Marseillin pribuvo daug 
žymių francūzų generolų ir 
rusų dipliomatų.

Laikraščiai nurodo, kad 
Rusijoj yra daug tūkstan
čių kareivių, kurie lavinasi

gia didelį npanifestą, kuria
me jie išrei
greitą karės užbaigimą. Po 
manifestu pasirašys Henry 
Fuss, Christian Cornelissen, 
Jean Graves, Hussein Bey,

pre *Atą prieš

am-
Manifeste

municijos.
Kas kita Francijoj. 

nais ammunicijos yra 
Lėktinai ir rusus pilnai

uz-

Vokietija 
Franci ją. 
diktuoti ta 
vėliaus, k;

sakoma, kad 
nori pavergti

o

rastos svarbos krizis.
Vokietijos laikraščiai; 

veik vienbalsiai šaukia, kad 
Vokietija negali nusileisti 
Amerikai. Nekurie laikraš
čiai stačiai grasina kaizerio 
ministeriams ir sako, kad 
jeigu jie nusileis, tuomet 
Žmonės sukilsią ir patįs vie
ni kariausią. Bendras šauk
smas eina per visą Vokieti-

pimo Fondas susineštų su 
Rytprūsių Šelpimo Fondu, 
mažu, tai išeitu ant naudos 

f v
ir jiems ir mums. Užmegz
ti su tuo Fondu artymesnius 
ryšius turėtų pasirūpinti 
Lietuvos Šelpimo Fondo pir-

Petrogradas, 23 d. balan
džio.—Rusų oficiališki pra
nešimai skelbia, kad vokie
čiai bombardavo Dvinską. 
Kokios to bombardavimo

FRANCūZŲ ORLAIVIAI.
Francūzų o r 1 a i v i n i nkai

Rusų karės ofisas, pra
nešdamas apie rusų išsikė- 
limą ant Francijos žemės, 
sako, jog tai esąs naujas 
davadas, kad tarpe francū- 
zų ir rusų esą geriausio 
draugiškumo ryšiai.

Kaip tyčia, pribuvus rusų 
kariumenei Francijon, mū
šiai ties Verdunu aptilo ir 
francūzai, po truputį, pra
deda atstūmti vokiečius.

Vėliausios žinios skelbia, 
jog rusai kareiviai jau ga
benami per Lyoną į tranšė
jas ties Verdunu, kur jiems 
reikės susitikti su vokie
čiais.

sis, kad pavergti visą pa
saulį. Todėl viršpaminė- 
tu anarchistu nuomone, da- t. C Z

bar visai ne laikas kalbėti 
apie taikai su Vokietija. 
Reikia kariauti ir apgalėti 
V okietiją.

Gerai būtu, kad tie an a r- 
chistas, ažuot pasakas pasa
koję, tuojaus imtų ir įsira
šytų kariunienėn
savo galvas guldyti už “te- 
vynę”.

SUŠAUDĖ ORLAIVJ.
Austrijos orlaiviai buvo 

užpuolę ant Tarnopolio, bet 
rusams pav 
nuvyti. Vii 
šaudė.

ir eitų

Vienas vokiečių laikraštis 
•stačiai tvirtina, kad daug 
geriau būtu, kad Amerika 
virstų atviru priešu, negu 
dabar ji yra pasalingu drau
gu.

Vokiečių ambasadorius 
von Bernstorf f yra taikos 
šalininkas. Jisai yra gabus 
politikierius ir, rodosi, re
komenduoja savo valdžiai 
nusileisti.

New Yorke 
jau prie karės, 
ammunicijos
uostuose, maisternėse į- 
steigta ypatingos priežiū
ros režimas. Pašalinėms y- 
patoms nevalia įeiti. Val
diški namai ir fortai budriai 
saugojami.

ltonas 
neseniai

kuris Salonikuose bombardavo se- 
pribuvo iš Petro- kančius _ . 4
Brooklyną, mano Strumica, Podgorica ir Ne
didesnę agitaciją! garci. 

naudai tai’]) e a n g- 
Jo

A. M artu s,
bulgarų miestus:

yko užpuolikus 
ena orlaivi su

pradėti
Lietuvos
liškai kalbančiu žmonių, 
straipsnis apie Lieti 
vargus, tilpęs “Tėvyni 
yra pasiųstas veik į visus 
didžiojo New Yorko laik
raščius ir vienas iš jų “New

RENGIASI APLEIST
VOKIETIJĄ.

Amerikiečiai, kurie gyve
na Vokietijoj, ypač biznie- 
iiai;skubiai baigia savo biz
nio reikalus ir rengiasi grįž
ti Amerikon.

KAIZERIS IR SOCIALIS
TAI.

Kopenhagen, Danija.
Kaizeris ^Vilhelmas, pirm 
vykimo į.Verduno frontą, 
priėmė audencijoje Pottsda- 
mo palociuje socialdemokra-

Karės vejami.

rengiamasi

Kaizeris pasa-

—Paskiausios

išvažiavo Verdunan.
kas Falkenhayen jau užbai-

kietijos imperijos kancleris 
Dr. von Bethmann-Hollweg

res pavojų, sukruto agituo
ti, kad neprilcidus prie ka
rės. Kongreso atstovai kas

kų, kuriuose iš jų reikalau
jama, kad panaudotų visą 
savo įtekmę karės 'išvengi
amu!.

VOKIETIJA SURENGĖ 
SUV. VALSTIJOM 

ATSAKYMĄ.

LATVIŲ BATALIJONAI.
Latvių batalijonuosna bū

mą, kurį tuojaus perduos 
Suv. Valstijų ambasadoriui.

ištraukas iš to straipsnio. 
Ponas A. Martus dabar su
sirūpinęs tuo, kaip organi
zuoti Amerikoj siuntimą 
Lietuvon maisto produktų.

dirbtuvėse,

KIEK KAŠTUOJA ARMO- 
TŲ ŠOVINIAI.

AMERIKOS VOKIEČIAI 
SUKRUTO.

Amerikos vokiečiai ir au-

mistiką, j kurias

lirnuchill. Latvių batalijo- įlls ]?į)erta jr Scheidemaną. 
nu vadas pulkininkas Vacie- jjsai kalbėjosi su tais soci- 
tis pakvietė majorą pusry-, aldemokratais apie karę ir 
čių,. papusryčiavus parodė •-tjiie skilimą socialdemokra- 
majorui visą batalijom! tur-Į^j partijoj. Kaizeris pasa
tą: kazarmas, svirnus ir t. t. kojo, kad jisai niekuomet 
Batalijonininkai rodė majo- neužsipuldinėjęs ant ekono- 
rui latvišką narsumą, gim-' miškų socializmo doktrinų, 
mistiką, j buriąs _majoras cktai cenzūravęs socialistų 
baisindamasis žiūrėjo. A])- judėjimą dėlei tūlų nepatri-

rūmo anuotai šovinys kai
nuoja 21 rub., 4,7 celinei — 
00 i’b., G celinei laukų armo
tai—93 rb., G celinei sunkia
jai armotai — 130 rb., 12 ce
linei mortirai (netoli šauna
mai) G48 rb., 12 celinei toli 
šaunamai armotai — 1080 
rb., 14 colinei — 1734 rb., ir 
16 colinei — 2,600 rb. kai
nuoja vienas šovinys. Ju
damoji mina kainuoja 18,- 
500 rb., į kurią vienos

Kaizeris pasakęs, kad 
Marxas buvęs tiktai ekono
mistas ir dabar, kada soci
aldemokratai pasirodė esą 
patriotai laike šios karės, 
tarpe jo, kaizerio, ir social
demokratų nėra jau jūros, 
per kurią negalėtų susisiek
ti.

Kaizeris pasakęs, kad Vo
kietijoj darbininkams yra 
geriausia gyventi, nes jie 
turi pensijas senatvėje ir y-

mes atsitikimuose.
Ką kaizeriui atsakė tuodu 

socialistu — Laffan News 
ras, kuris paduoda šią ži
nią, nieko nesak



I

įžangos
Straipsnis.

Momente, kada męs rašo
me šį straipsnį, Amerikos 
tauta, kaip tas senovės Her- 
kules, stovi ant kryžkelių. 
Dar keli žingsniai toje link
mėje, kokioj veda profeso
rius Wilsonas Amerikos 
žmones ir męs atsidursime 
karės stovyje su Vokietija, 
kuri mums nieko blogo ne
padarė ir kuriai męs nieko 
blogo nepadarėm. Wilsonas 
žaidžia ugnim ir kuo toliau, 

■ tuo labiau įeina į karišką a- 
zartą. Jo reikalavimas, kad 
Vokietijos submarines liau
tųsi skandinusios prekybi
nius ir pasažierinius laivus, 
v ra veidmainiškas reikalavi- v
mas, todėl kad tas pats Wil
sonas tyli, kuomet Anglija, 
apskelbusi blokadą, badu 
marina Vokietijos žmones. 
Jeigu ponas Wilsonas ir 
Wall st recto siaubūnai taip 
susirūpinę žmoniškumo 
principais, tai tegul jie ap
skelbia karę netik submari
nu žygiams, bet ir nelegališ- 
kai blokadai, kuria Anglija 
apjuosė vokiečių žemę. Te
gul jie, pagaliaus kitaip pa
šneka ir su Anglija, kuri sis- 
tematiškai laužo tarptauti
nes teises 
neutrališkų 
pačtą.

konfiskuodama
1 vežamą;y 1;a žinoma, Hearsto gatvi- 

Bel to viso męs ne-L,iai didlapiai turi gar 
matome. Ponas Wilsonas ir cirkuliacija New 
jo politiški draugai tiktai j Bostone, Chicago j, 
sakosi giną žmoniškumo iri Angeles, Atlantoj ir kitur* 
kultūros teises. Gi ištikiu-. Hearstas išdavė savo laik- 
jų visa jų fronda prieš Vo- (ašč‘ “ ‘ 
kietiją yra tai tiesioginis pa- : ” " ' " * :
laikymas talkininku pusės,'kieti.ia. Ir jo laikraščiu re- 
tų talkininkų, kurių kariški 
užsakymai pripildo Ameri-, 
kos ammunicionierių 
nius milionais dolerių.

Morgano dinastija ir Wall 'apie taikos prakilnumą ir a- 
St. yra Franci jos ir Anglijos j pie žmoniškumą, bet keliom 
bankieriais. Amerikos am-' eilutėm žemiau šaukia ka- 
municijos fabrikai užversti rėn su “barbariška” Mexika. 
užsakymais Rusijos, Franci-*ragina nenusileisti, siųsti 
jos, Anglijos ir Belgijos ka- ^levikon daugiau kariume- 

Kaipgi šitokiam,rėš ir užimti visą Mexikos 
Amerikos politi-' respubliką.

I Didesnės veidmainystės ir

rėš ofisu, 
atsitikime 
kieriai nepritartų talkinin
kams ir kaipgi Wilsonas,to- humbugieriškumo jau ir į- 
ji lėlė mūsų kapitalistų ran- ' sivaizdinti negalima, o betgi 
koše, atsisakytų pūsti į jų
jų dūdą?

Kaip matote, tai dalykai 
visai prastai išsiaiškina. A- 
merikoj, šaly liuosybės ir 
lygių politiškų teisių, faktiš
kai šeimininkauja sauja pi
niguočių ir ta išrinktųjų 
saujalė veda užsieninę di
džios respublikos politiką. 
Slaptoji dipliomatija, kurios 
galviniu yra Wilsonas, prieš 
nieką neatsako ir niekeno, 
net paties kongreso, nekon
troliuojamas,Wilsonas tiktai 
praneša kangresui, ką jisai 
yra padaręs ir kongresui jau 
tuomet nei bėgti, nei rėkti. 
Vardan patriotiško “unaro” 
kongresui liekasi tik padėti 
antspaudą užgyrimo ant 
Wilsono neatitaisomų dar
bų. Taip ligišiol paprastai 
ir buvo daroma.

Bet Amerikos^ žmonės, A- 
merikos liaudis ar ji trokš
ta karės su Vokietija, ar ji 
norės guldyti galvą už Ang
lijos laivų savininkų kiše- 
nius? Męs turime ant rankų 
ganėtinai faktų, kad teisin
gai nusprendus, kokios nuo
monės yra plačioji Ameri
kos visuomenė.

Socialistų partija, kuri at
stovauja bent kelis milionus 
balsuotojų ir simpatizato- 
rių, nenori karės. Ji prie
šinga karei. Didelė daugu
ma narių Amerikos Darbo

sai pasisakė esąs šalininkas 
Zimmerwaldo konferencijos 
ir be jokio pasigailėjimo pa
smerkė paskalą, būk ši karė 
vedama vardan tautų išliuo- 
savimo. Jisai solidarizavo
si su Vokietijos ir Francijos 
s.-d. opozicija.

O visgi, jisai neįtiko drau
gei Liudmilai Štai...
Ji, matomai, priguli prie tos 
rūšies socialistų, kuri be- 

* grynindama Internacionalą, 
sykiu su pelais pradeda 

__ ____ _____ ___ ~ _____‘šluoti ir jo pažibą. Nedė- 
Federacijos ųenori karėsJkingas ir nevaisingas tai 
Dvidešimts milionų Ameri- * darbas. Pasaulio darbinin- 
kos vokiečių ir bent keli mi- kai didžiuojasi ir bolševikų 
lionai jų šalininkų priešingi ir Čcheidzės frakcijos ir nei 
karei. Milionai Amerikos vieną, nei kitą iš jų negali- 
farmerių, ypatingai gi vidų- ma kaltint dėl Aleksinskių 
rinėse vakarų valstijose, yra ir Mankovų.

nuoseklus taikos šalininkai. 
Milionai Amerikos airių, 
kaip tai paaiškėjo iš jų su
važiavimo New Yorke, a- 
naiptol nenori guldyti savo 
galvos už Anglijos laivų sa
vininkų interesus. Amerikos 
lenkai ir lietuviai dar nėra 

wilsoniniu patrio- 
jiems visai nerūpi 
submarinu veiki

mas. Jie gerai žino, kad tos 
submarines kariauja su An-

uzinu u

kaip Anglijos prekyba nori 
išardyti vokiečių prekybą. 
Pagaliaus, pačioje Wilsono 
partijoje, demokratuose, į- 
tekminga jų srovė, kurią at
stovauja Bryanas, eina prieš 
karę ir nori taikos. Nese
niai įvykusios Michigano 
valstijoje nominacijos ant 
prezidento, kur taikos šąli-, 

milžinišką balsų skaičių, 
taip-pat rodo ne ką kitą, 
kaip tą, jog Amerikos žmo
nės yra taikos šalininkai.

Jeigu taip, jeigu didžiuma 
Amerikos žmonių nenori ka
rės, jeigu >ie nenori kišti sa- 

ropos skerdinyčios, tai kam 
ta karė yra naudinga ar rei-

Wall streetui, Morganui, 
Wilsonui ir kompanijai.

šiame kritiškame momente. 
Kai jau mūsų skaitytojam 

Los

tuščiams paliepimą: kariaut 
su Mexika, taikinties su Ve

...t. ______ ___ bara
kiše-jir smerkia Wilsona už nesu- 

I tikimus su Vokietija. Kalba

'Amerikos čiutabakiai skaito 
j tą marmalienę ir vistik su- 
'geba pervirinti savo galvo
se.

Tūla “Rankpelnio” 
Į toja, Liudmila Štai 
straipsnyje iš Rusijos 
dangės sako:

rasy- 
savo 

pa-

“Čcheidze frakcijos 
darbininkai nelaiko savo 
atstovais durnoj. Maskvoj 
taip-pat žiūri (žiūrėk “So
cialdemokrato” N51): jų 
atstovai—Sibire”.

Išdidus žestas ir Čchei
dzės frakcija jau ne darbi
ninkiška, jau ne internacio- 
nališka. Kaip greitai tūli 
žmonės išduoda savo ver
diktus. Mums teko neseniai 
skaityt Petrogrado dienraš
tyje “Dien” draugo Čchei-

Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
1 i .................................

Mūsų klerikalų ir tauti
ninkų laikraščiai nei žodelio 
neprasitaria apie nepapras
ta socialistų laimėjimą Mil
waukee’j. Žinoma, visi jie 
būtų parašę ilgiausius įžan
ginius straipsnius, jeigu so
cialistai būtų pralaimėję.

Ir kurgi jie, tie mūsų ka
pitalistai nenorės tos Mexi
kos, jeigu ji—

hs sidabro produkcijoj;
2) Užima pirmą po Suv. 

Valstijų vietą vario produk
cijoj;

3) Yra šalis neišsemiamų 
žibalo versmių;

4) Užima ketvirtą pasau
ly vietą aukso produkcijoj.

Mūsų kapitalistai mirti
nai nusidėtų prieš aukso 
mamoną, nesuvalgę šio už
drausto obuolio.

Kun. Mockaus byla, už
vesta Baltimore, Md., kaip 
sužinojome, yra rankose 
state attorney. Tik nežino- 

lišką apkaltinimą prieš žmo
gų, kuris yra truputį kitos 
nuomonės apie panelę šven
čiausia, negu Balti mores ka
talikai. Visa bėda tame,kad 
kun. Mockus įžeidęs ne die
vą, bet jo motiną, kuri, ga
lų- gale, vistik neturi dievo 
kvalifikacijų. Už dievo 

atsitikime, jeigu panelė 
Švenčiausia ižeidžiama, Ma- 
rylando juristai nežino, ko- 

tarimo. Kad kaip, tai dar 

f a sėkmių ir tuomet alto
riaus apgynėjai gali gauti 
didelę nosį.

Bylai vesti aukų surinkta 
8 doleriai.

New Y
natas na įsų dauguma pri
ėmė billių apie kazokų ( kon- 
srablerių) įvedimą. Visi re- 
publikonai, kai]) vienas, bal
savo už senatoriaus Clinton 
T. Hortono sumanymą.

vuojančios darbininkų orga
nizacijos yra priešingos bil- 
lliui apie įvedimą konstab- 
lerių, bet darbininkų balso 
senatoriai neklauso.

Visai kas kita būtų, jeigu 
N. Y. darbininkai balsuotų 
laike rinkimų už socialistus. 
Tuomet jų politiška įtekmė 
būtų kur kas didesnė ir su 
jais daug rimčiau būtų skai
tomasi.

Socialistų Partijos sekre
torius Walter Lanfersiek 
praneša, jog kovo mėnesį S. 
P. turėjo reguliariškai mo-, 
kančių duokles narių 103, 
456.

Yra kuo pasidžiaugti. Bet 
vistik, pažymint tą staigi! 
narių skaičiaus augimą, no
risi pastebėti, kad tas suju
dimas partijoj, bent išdalies, 
rišasi su prisiartinančiais 
prezidento rinkimais. Ame
rikos politikoj paprastai 
prasideda rugiapjūtė, kuo
met, artinasi rinkimai. So
cialistų Partija nedaro iš
imties ir tame yra jos silp
numas. Po tokiam pakili
mui paprastai seka atoslūgis 
ir tas priduoda partijos dar
bui nermitą, sezoninį cha
rakterį.

ATEIVIAI IR ČIABUVIAI 
DARBININKAI.

Newyorkiskis “Novy Mir” 
atkreipia atydą į tą nuola
tini apsireiškimą, kaip čia- 
būviai darbininkai šnairuo
ja į ateivius darbininkus 
čiabuviai darbininkai išauk
lėti patriotiškoje dvasioje:

jiems priskįepyta bekritiš- 
kas atsinešimas į šios šalies 
įstatus ir institucijas.
mano, kad Ai 
teisingumo ir 
ir skersakiuoj

Jie 
noriką — tai 
lygybės šalis 
i į kiekvieną 

iteivį, kuris savo galvoje nė
jo n iškų minšioja revoliuci

čių sėklas. Amerikos Darbo 
Eederacija, ta didžiausia 

šiame

•ingėm pažiu-

i:

Eederacija, 
darbo organi 
krašte, yra užsikrėtus tom 
pačiom prieta 
tom į ateiviui darbininkus. 
Ateiviais neužsitikima, juos 
norima nusmelkti į pašalį 
plataus darbininkų judėji
mo.

Kur tik įvyksta streikai 
ir juose dalyvaują ateiviai, 
tai čiabuviai darbininkai ir 
ypatingai patsai konserva- 
ty viškiausias j 
airiai, paprast; 
pastoja kelią ;
jimui ir organizavimuisi. Jie 
netik nestoja pagelbon, bet 
labai tankiai liekasi • streik- 
laužiauti. Taip buvo laike 
streiko New Yorko Biscuit 
Co., taip yra cukerninkų 
streike Edgewater, N. J.,tas 
nnia rbi/lnai ii1 -Ir

i elementas— 
ai, visuomet 
ateiviu kovo- €

? ant
Hudsono.

Kapitalistai 
ir uoliai prisi c 

supranta
su savo

laisvu” v

išpiltus tą netiksi tikėjimą ir 
padidinus skerspaines. Ki- 
lūs kur nors streikui, kapi
talistų spauda šūkauja, kad 
net viskas traška, jog tai 
ateiviai sėja neramumą, jog 
tai ateiviai esą nihilistai,ne- 

inti šios šalies 
institticijų. Kapi

talistų spaudai tikima, tuo 
labiau, kad amerikonai dar
bininkai visuoipct turi šil
tesnius, geriau apmokamus 
darbuSjJęurių nenori palydė
ti streikų suirutėje.

Sunki kova ateivių darbi
ninkų, kuomet! jiems reikia 
kauties ne vierj su kapitalu, 
bet ir su tais pūčiais broliais 
darbininkais, kuriuos užža
vėjo amerikoniškas patrio
tizmas. Bet kito kelio nėra 
—reikia kovot 
Jeigu tos ateiviki minios, ku
rios dabar streikuose daly
vauja, gerai su 
liškai, turėtų bent šiokį tokį 
supratimą apie 
teises, tuomet ji 
čiabuviu darb

ir šviestis.

kalbėtų ang-

šios šalies

čiabuvių darbininkų būtų 
didesnė, o tuo pačiu ir pati 
kova už geresnį duonos kąs
ni taip-pat palengvėtų.

■ ' Į

KOMPLIMENTAS VOKIE
ČIAMS.

Pradžioj šios karės netik 
klerikalai, bet į r tautinin
kai, kaip amerikiniai, taip ir 
vilniškiai, pasakojo 
uėms tuščias pasakas, 
talkininkai vedą šią karę 
dėl mažųjų tautų išliuosavi- 
mo. “Lietuvos Ūkininkas” ir

zmo-

kariu menei,negirikus rusų 
“vienyjančiai Didžiąją Lie
tuva su Prūsu Lietuva”. Bet 
dabar tie dūmai pradeda 
sklaidyties ir Vi 
eivių
“Ateities

na vykusius

Iniaus pirm- 
atstovaš Amerikoj, 
” redaktorius, jau 

maino frontą, sakydamas: 
“Vokiečiai apie Lietu

vos likimą bent ima kalbė
ti. Tuo tarpu, iš “talki
ninkų” — rusų, anglų, 
francūzų—lig 
dime vien ga 
vokiečių prižti 
vimus, bet ką 
vergtosioms t 
skritai, o liet 
čiai siūlo—tai 
pasako.
sai tyli. Anglų (Jecil ir 
Asquith puikiai kritikuo
ja vokiečiu kanclerio kal
ba dailiomis frazėmis apie iii 1 • • •

automs ap
eiviams ypa- 

taip ir ne- 
Rusų valdžia vi- 
Anglų Cecil

bą dailiomis f

ką jie po ta 
ranta, kaip 
gybę įkūny- 
,sako. Lau

kia, matyt, dar didesnių 
smūgių ir galingesnio pa
čių lietuvių reikalavimo, 
paremto kitų panašių tau-

Mainosi laikai, o jiems be--sveikata, bile tik daugiau ju
sumainant, vieton šnekų apie 

slavų vainiką, mažu jau rei
kės užvesti šneką apie pro- 
zaiškus lietuvių lašinius,pri
dėtus prie prozaiškos vokie
čiu dešros. V

. CNATLYVOS ŠNEKOS.

giriasi, Kad 
‘Laisvė” turi

daugiausiai ska i ty to j ų. 
Pilnai tikime tam, bet tas 
tik kalba prieš juos. Juk 
visų tautų labiausiai išsi
platinę laikraščiai tarnau
ja gatvei, kuriems vienas

čiai. Juk turi am 
čiai “Eve. Journal” 
cūzai “Petit Jur.” 
“Birževka” ir t. t.

rikie- 
frari-

gatvei tarnaujanti tegali 
turėti daugiausiai skaity-

Tarnaujant kokiai nes. draugijas; tūlos jų

pasisekimo,
nes idėjinių zmo 
mažas nuošimtis”.
Išvedimas aiškiu 

O kuris turi tik ma-

vumo. lietuvių, Kaip ir Ki
tu tautų, minia nemoka ap- 

perlų. Reikia dar šimtą me
lų palaukti, kol mūsų publi
ka supras visą skaidrumą 
pono J. O. Sirvydo minčių...

O to svieto tuštumas ir 
marnastis! — gali 
“Vien. Liet.”, sykiu 
ralium Saliamonu.

su ka-

- Gal būti, ji gales susira
minti bent tuo, kad savo lai

tu vu lietuviu 
visuomenės.

AMERIKA LOBSTA.
Per aštuoniolika karės 

mėnesių sprogstančių me- 
užiagų parduota už $221,- 
854,000, kuomet paprastai 
per tiek-pat laiko jų būdavo 
parduodama tiktai už 
$9,235,000. Misingio išdir- 
bystėje (kuri tarp kitko ga
mina bombų ir armotu šo
vinių lukštus) biznis pakilo 
nuo $11,300,000 iki 64,550,- 
000. Batų ir balnų išgaben
ta Europon už $31,640,000, 

negu paprastu laiku. Tas 
pats ir su daugeliu kitų iš- 
dirbystės šakų.

O milžiniški pelnai karės 
reikmenų išdirbystėje prisi
dėjo prie atgavimo biznio ir 
kitose pramonėse. Taip kad 
rezultate viso biznio stovis 
žymiai pasitaisė. Komerci
jos departmento skaitlinės 
rodo, kad, dėl to biznio pa
sitaisymo, dar negirdėtu 
šios šalies istorijoje būdu 
pagerėjo Suv. Valstijų pirk- 

ki! Amerikos eksportas 
lprekių išgabenimas) viršy
davo jos importą (jgabeni- 
mą) $880,343,447 per pusan- 

eksportas perviršijo impor
tą $2,185,625,120. Ant tos 
sumos, vadinasi, padidėjo 
šios šalies kreditas prieš ki
tas šalis.

Taigi, Suv. Valstijos lob
sta, taip baisiai lobsta. Da-
bartinėje karėje jos bus per
galėtoju, o ne vokiečiai ir ne 
anglai.

(“Naujienos”) .

Apsaugos ir Pašelpos 
Draugijos.

Kada lietuviai pradėjo 
įverti pašelpines ir apsaugos 
draugijas arba draugystes, 
kai]) jos vadinamos, nedaug' 
buvo paisyta apie narių 

gantui. Susirašydavo net to

nojo esant ligoniais. Ir da 
stebėtiniau, kad, nežiūrint 
tokių lengvų mokesnių ir 
sulyginant didelių pašei pų 
ir posmertinių, tik kelintasis 
stodavo į tas draugijas. Ne
stodavo net pavojinguose 
darbuose (kur galima užsi- 

kurių taip vadinamos insu
rance kompanijos visai ne
priima; atsisakydavo į jas

Sakysite, čia daktaro kal
tė. Išdalies taip. Jei na- 
riai nutėmija, kad jis per
daug lengvai leidžia juos, 
nereikia iš to džiaugtis, o 
reikia pasirinkti kitą, nes ir 

ikiti tai]) lengvai išeina. Pa
stoti net seni ir abejotinos sitaiko, kad narys tyčia pri- 
sveikatos žmonės. Kai]) simeta liga, kad gavus pa
matote, ne žmonės jieškojo|selpą, ir vėl tokis paviršuti- 
draugijų,bet draugijos ture- nis daktaras užtvirtįs, jog 
jo jieškot bile kokių žmonių. I narys serga. Bet daktarų 

yra daug; galima pasirinkti 
tokį, kuris nuolankavimų 
nedaro. Ant nelaimės, už 
ta mokestį, kokią draugijas 
skiria daktarui, vargiai ga- • 
Įima yra atlikti atsakantį 
darbą. Mokama po 50c., ar
ba 75c., arba 1 dol į metus 
nuo nario, ir jis turi gydyt 
dovanai. Sakyčiau, da pu
sė bėdos būtų tas doleris, jei 
draugija skaitlinga, bet nau-

Apie daktarišką išegzami- 
navimą naujų narių ir kal
bos nebūdavo. Net ir pasta
raisiais keliais metais man

at
sisakė nuo reikalingumo 
būt išegzaminuotomis gydy

riau.
Iečiaus juo tolyn mūsų 

žmonės ką veikia, tuo į 
(iaugiau išmoksta. Daugelis i ji nariai jokiu būdu negali 
draugijų jau pakriko dėl'’ 
turto stokos; mat. daug sir
go ir daug mirė. Kitos da

tinėj baimėj, nes turtas ma
žėja. Jei ne baliai ir pana
gus parengimai, kuriais pa
lįs save išnaudoja, daugelis 
draugijų jau būtų užbaigę 
gyvavimą. Daugelis narių 
pradeda sirgti, da 6 mėnesių 
neišbuvę draugijoj; kiti ser- 
ga kiek vėliau. Šita lekcija 
vis labyn mokina mūsų 
draugijas būt atsargiom 
naujų narių priėmime. Jau 
didžiuma jų būtinai reika
lauja atnešti paliūdyjimą 
nuo paskirto arba bile kokio 
daktaro apie sveikatą. Nau
jos draugijos irgi pradeda 
nesutikti pradėti gyvavimo, 
kol neėra žinoma įsirašiusiu 
narių sveikata.

Šitokis judėjimas yra pro
tingas ir taktiškas. Jei 
draugijos nori gyvuoti, o ne 
tik susitvert, visi į jas sto
janti nariai turi būti sveiki 
arba jų ligos užrašytos, jei 
su kuriomis galima priimti, 
kad už jas narys negalėtų 
reikalaut pašelpos.

Nesveikieji žmonės gali 
skųstis, jog jiems nebus kur 
pašelpos gauti, jei tik sveiki 
stoja į draugijas. Jiems 
duosiu patarimą tvert savo 
draugijas arba jieškot kito
kio išėjimo, nes dėl nesvei
kųjų sveikieji negali leisti 
griūti savo organizacijom. 
Pašelpinės ir apsaugos 
draugijos nėra mielaširdys- 
tės įstaigomis. Gali jose 
apsireikšti ir tūlos mielašir- 

dalykas yra pilnai bizniškas. 
Žinojimas, kad negalės jstot 
i draugiją apsirgęs žmogus 
skubinsis likt jos nariu, ‘bū
damas jaunas ir sveikas, 
šiaip mūsų žmonės vis ati-

Tvėriinas pašelpinių ir 
apsaugos draugijų be turė
jimo daktaro narių sveikatą 

žaidimas. Nelabai toli nuo 
to nueina ir tos draugijos, 
kurios turi paviršutiniai 
darba atliekanti daktara. 
Teko man pačiam W. Lyn- 
n’e ir kitur įstoti į lietuviš
kas draugijas ir, kada nu
ėjau pas taip vadinama 
draugijos daktarą, jis tie
siog ir širdies mušimo ne
pasiklausė, netik kad smul
kesnį egzaminavimą būtų 

daręs. Davė raštelį, jog 
sveikas ir viskas. Taip el
giasi ir su kitais nariais. 
Tūli gali džiaugtis iš to, bet 
žmogus, kuris jaučiasi svei-. 
ku, kuris ateina draugiją 
remti ir nori žinot, ar tei
singai nariai priimami, jau
čia, jog išmetė dolerį ant 
daktaro bereikalingai ir jog 
draugija nėra stipri, nes ir 
ligoniai gali į ją stot, ka
dangi daktaras neatlieka už-

1 ūt nors kiek pilniau išegza
minuoti nei už 50c., nei už 
dolerį. Yra būtinas reikalas 
išegzaminuoti šlapumą, ar 
jame nėra cukraus, albumi
no ir kitko. Kartais žmo
gus išrodo sveiku ir nieko 
negalima blogo jame rasti, 
bet šlapimas parodo pavo
jingas ligas, kuriomis žmo
gus ims sunkiau ir sunkiau 
sirgti ir jo amžius bus trum
pas. Aš noriu tikėt, kad 
šlapumo nepaliečia veik nei 
vienas daktaras, kuris iš
duoda paliūdyjimus žmo
nėms stot į mūsų draugi
jas ir susivienyjimus. Krau
jo spaudimas yra kitas 
svarbus dalykas. Paklaus
kite, kuris vartoja kraujo 
spaudimo aparatą ant no
rinčių į draugiją stot 
žmonių. Kraujo ištyrinėji
mas irgi duoda daug supra
timo apie žmogaus sveikatą: 
syphilis, naujų mėsų augi
mas, kraujo ligos gali būti 
atrastos, jei kraujas yra pa-' 
imtas iš žmogaus ir labara-^ 
t ori joj išegzaminuotas. Šitie 
ir keliatas kitų reikalingų 
išegzaminavimų paprastai 
apleidžiama, todėl į mūsų 
draugijas įstoja didelis 
skaitlius ligonių ir tų, kurie 
turi palinkimą prie tūlų li
gų. Insurance kompanijos, 
kurios net apgavingom tan-j 
kiai pasirodo, brangiau ima 
ir mažiau moka, tokius žmo
nes atmestu.

Gali būti užmetimas, kad 
pilnas išegzaminavimas per- 
brangiai atsieitų ir todėl 
reikia pasitenkinti paviršu
tiniu. Paviršutinis tankiai 
tik tiek reiškia, kaip ir jokio 
nebūtų. Pigumas pradžioj ' 
brangiai atsieina draugijai 
paskui, kada nariai ima 
sirgti ir mirti.

A. Montvidas.

“Vien. Liet.” sako, kad tik 
gatviniai laikraščiai turi 
daug skaitytojų.

Leiskime sau, kad tai tei
sybė. Tuomet darau išve
dima.

“Ateitis” seniau turėjo 
mažai skaitytojų, o prie 
Rimkos turi daug daugiau. 
Sulyg “V. L.”, “Ateitis” da
bar jau artymesnė prie tipe 
gatvės laikraščio, negu buvseniau.

Ar ne juokai iš tokios lo
gikos.

Zeceris.



Nekfarie mūsų laikraščiai 
susirūpinę, kad kun. Ma- 
iia^ęVtas surinkęs pinigus 
“Vilčiai” po pretekstu ba-

svi
ARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

naudos tuos pinigus išleidi
nėjimui “Draugo”. Viena, 

. tie, kūne davė “Vilčiai”, bū
tų be abejonės, davę ir 
“Draugui”, o antra—koks 
skirtumas pažangiajai 
suomenei?

*
♦ *

Kaip praneša žinios, 
gočius ir Šliupas sykiu
bėjo Waterbury ir New Bri
tain. Ka tas reikštu: ar 
kad Bagočius perėjo į tau
tininkų abazą, ar kad Šliu
pas pamate, jog socialistai 
nėra “baužėmis” ir perstos 
juos keikęs.

rūpi “Naujoji Gadynė”.Taip 
rašo tūlame laikraštyje tū
las korespondentas.

Well... dar vienas paliū- 
dyjimas, kad mūsų kores
pondentai viską žino. Jis 
tik užmeta akį ir viską ma
to, kas dedasi šiapus ir ana
pus Hudsono upės.

Palaiminti daug matanti, 
nes jie moka savo artymų 
griekus surokuoti!

, *
* *

Romanas Karuža tuoj bus 
Švedijoj. Tenais jisai galės 
gauti kelias lekcijas nuo Y-

ištaigą uždyką ir stengiasi 
kogreičiausiai išgydyti. To
kiu būdu susirgus darbinin
kui negręsia tokis pavojus, 
kaip Amerikoj ir darbininko 
šeimyna neatsiduria tokiose 
baisiose gyvenimo aplinky
bėse.

Suv. Valstijose apie dar
bininkų apdraudimą laike li
gos iki šiol niekas nei nesap
navo. Gerai, jeigu darbinin- 

1 kas priklauso prie kokios 
nors savitarpės pašelpos 
draugijos, tai susirgęs gau
na pašelpą, bet klausimas, 
kiek darbininkų priklauso

Laisvoji Sakykla.
NEUŽMIRŠKIME savo 

MOKSLEIVIŲ.
Mūsų moksleivių likimas 

labai apverktinas. Męs tik 
jau tada rūpinamės jų liki
mu, kada jau yra pervėlai. 
Mūsų mokslo žvaigždės gęs
ta vienos po kitų. Dar ne
spėjom perskaityt žinią, kad 
mirė draugas čerkevičius, 
mūsų žymus karžygis, kovo- 

prieš kapitalistišką 
tvarką, kaip štai ateina šir- 

jog mirė 
draugas,

toj as

Gui de Maupassant re tikėdama, užklausė

Ba- 
kal-

*
* 

lietuviai
*

Amerikos
“Institutą Lietuviškų Begė
džių ir Nepraustburnių”. 
Instituto lavinimosi ruimai 
yra “Draugo” ir “Darbinin
ko” redakcijose, o “Vienybė 
L.” ir “Lietuva” tarnauja 
kaipo “Institute Extension”.

*
*

Jeigu jau jisai be lekcijų 
susiuodė su Newark o klebo
nijos gyventojais, tai po tų 
lekcijų ir p. Sirvydas bus 
jam per kairus.♦

* ♦
Prisidėkit prie Literatū

ros draugijos—siūlau vie
nam socialistui.

—Man rūpi tik savas biz
nis—atkerta jisai. Aš palin-

Barnieji “apsišvietę” darbi
ninkai, o “tamsuoliai” prie 
jokių draugijų nepriklauso. 
Jeigu įstatymais būtų ver
čiama kiekvieną darbininką 
apdrausti, tuomet ir “tam-

Dabar j New Yorko vals-

turi
manymas, kad išleidus įsta
tymą, pagal kurį kiekvienas

dį verianti žinia, 
visų gerbiamas 
dramaturgas B r. Vargšas- 
Laucevičius. Po kiek laiko 
vėl nauja žinia ateina. Mirė 
Z. Vitkauskas, publicistas; 
tą žinelę jau pradėjom pa
miršt, kaip gaunam vėl liūd
ną pranešimą: visiems gerai 
žinomas moksleivis, medici
nos studentas, A.Montvidas, 
neteko savo prig m tos akių 
šviesos, kur turi dabar ap
sistoti dirbęs visuomenės la
bo dėlei ir įydyti save. Y-

ivo prig

juk, tu, broli, prieš kelis 
metus sakei, jog tau rūpi 
tik žmonijos gerovė.

sidavadyt, kad rūpinanties 
savo gerove, neužmiršt 
žmonijos gerovės.

ir

tas nuo, ligos ir kuomet jis 
numiršta, kad būtų išduoda
ma posmertinė ant palaido
jimo. Rodosi tokiam suma
nymui kiekvienas turėtų

talistai baisiai nusigando ir

viii, medicinos studentų, 
draugo A. Karaliaus ir A. 
Montvido, męs turime nie
kad neužmiršti, nes tai mū
sų tikri, kovotojai už geres
nę ateitį ir sveikatos apsau-

Seserįs Rondoli
Vertė švenčioniškis.

persiskirti, bet gaila buvo ir Prancišką pa
likti, nes prie jos taipgi buvau prisirišęs. 
Juk žmogus silpnas ir kvailas, greitai ir 
lengvai prisiriša prie mylimų jam daiktų 
ir nenori nuo jų atsitraukti,kuomet jo jaus
mai ^suerzinti ir pakilę iki augščiausio 
laipsnio. Nepaisant į tai, kad ji visuomet 
tylėjo ir išrodė amžinai neužsiganedijusia, 
buvo man meili, brangi ir aš jaučiau prie

ius ir liūdnas veidas ir išpūstos lūpos, aš 
mylėjau jos lėtą judėjimą, prie visko šaltą 
atsinešimą ir net šaltą meilę. Paslaptingas 
prisirišimas, gyvuliškų jausmų prisiriši
mas, kuris neturi rubežių ir niekad nepri
sotinamas, mane laikė surišęs su ja. Apie 
tai aš atvirai prisipažinau ir Poliui. Jis 
išvadino mane kvailiui ir pridūrė:

—Tai vežkis j.ą su savimi.
Bet ji, nepaaiškindama jokiu priežas

čių, griežtai atsisakė kur nors važiuoti. Aš 
dėjau visas pastangas: maldavau, daviau 
visokius prižadus, kad tik ji su manimi va
žiuotų, bet niekas nepagelbėjo. Tokiu bū
du ir man prisiėjo pasilikti.

Franciška, visuomet nuliūdus ir neuž
siganėdinus, greičiausiai gyveno, ne su ma
nimi, bet sale manęs, nuolatos atsakinėda
ma į visus mano maldavimus ir pasilyji- 
mus “Che nrifa”M

jūs ateisite mane pasiimti?
Aš atsakiau:
—Suprantama, kad ateisiu! Tik kur 

reikės eiti?
—Pirmiausiai reikės eiti Viktoro Em- 

manuelio gatve, paskui per Falkoną ir į 
Sant Rafaelio skersgatvį. Tuomet reikės 
įeiti į kiemą ir kampe bus namas. Dešinėj 
pusėj paklauskite ponios Rondoli. Aš 
būsiu.

Paaiškinus, kaip reikia eiti ir kur 
rasti, ji išėjo, o aš palikau nusiminęs.

Kada Polius pamatė mane vieną, 
nusistebėjęs užklausė:

—O kur Pranciška?
Aš jam išpasakojau visą istoriją.
Jis linksmai sušuko:
—Drauge, labai puiku, tik dabar pasi

naudok proga, kad kogreičiausiai iš čia iš
sprukti. Pagaliaus, jau mūsų vakaciju lai
kas taipgi pasibaigė. Nieko nekenks, jei
gu męs iš čia dviem dienom anksčiau išva
žiuosime. Važiuojam, kogreičiausiai va
žiuojam! Krauk savo daiktus ir tuojaus 
važiuojam.

Aš jam atsakiau:
—Mielas drauge, juk aš negaliu palikti 

ją, kuomet su ja praleidau tris savaites lai
ko. Aš turiu su ja atsisveikinti, suteikti 
jai ant atminties kokią nors dovaną, kitaip 
aš nedorai pasielgčiau, mane paskaitytų ne
doru žmogumi.

ten

šu

tai

♦
redaktorius 
jokiu būdu

“Nau-

* *
Jau pusketvirto meto su

Balutis negali 
užmiršti ir dovanoti 
jienoms” kad šios talpina 
daktarų apgarsinimus. Tie
sa, tikra kiaulystė: garsin
tojai visada garsinas “Nau
jienose”, kurios spausdina 
12,000, o aplenkia “Lietuvą” 
su 2,500 skaitytojų!

VlStl
mo.

* *
“Laisvė” rašo,1 kad 

Ramanauskas, tai didelis 
tautininkų lyderis”. Eikit, 
eikit, neužilgo “Laisvė” ir 
musmirius pradės “tautiš
kais pilioriais” vadinti.*

* *
Yčas nei su kuom kitu te

legrafiškų susinešimų Ame
rikoj neturi, apart Balučio. 
Būdamas netoli nuo Puriš- 
kevičiaus ir 
čas žino, kas 
lietuviu v ra 
ski”.

truhelio nesukėlė. Ir jam 
geriau ir visiem geriau.*

*
Tautininkai ir klerikalai 

labiau susiklauso savo tarpe. 
Kas kita socialistai. Jeigu 
socialistai taip susiklausytų, 
kaip jų priešai, tuomet jų 
įtekmė būtų dvigubai dides
nė.

kio įstatymo? Mat, įnešime 
pasakyta, kad padengimui 
apdraudos išlaidų šeštą dalį 
ima valstija ant savęs, o

t: lygiai išdalintos tarpe 
darbininku ir darbdaviu. 
Reiškia, darbdaviui kas sa
vaitė reikės po kelis centus 
mokėti nuo kiekvieno darbi-

iš Amerikos
Istinno Rūš

♦ *
Rusijos Dūmos pirminin

kas sako, kad po karei Ru
sijoj bus liuosybė.

Pilnai tikiu. Monopolkos, 
žinoma, atsidarys.

*
* *

Šliupas labiau pradėjo 
darbuotis tarpe svetimtau
čiu ir apie benkartus dau
giau ne’igirdi.

Gal civilizuosis nors am-

per tai jie labai ir nusigan-

badu stipti, nes tuomet dar
bininkams bus suteikiama 
uždyką mediciniška pagcl- 
ba. Mat, tuomet ir dakta
rai negalės taip darbininku

Duok didis Jupiteri, kad 
D. L. D. pirmo leidinio buv 

een

ėjos aro-'i, geriau 
n. Ijio tose įstaigose 
i. I gaudami mėnesinę 

iii Kilimo 1.

•asaKiu 
taniau

kain ‘ 
mas”!

ir
ginu, negu tautininkai.X. A ’ < ’

tu-

prantama, negales taip dar-
In memo i ia m: Kudirka,

nas, Sasnauskas! Nusigando.
kevičius, Vargšas, Vitkau 
kas. Kas sekantis? džiaueiasi gerais

* * i
Kada mūsų Amerikos kal

bėtojai pripratino minias 
prie griausmingų prakalbų, 
Bulota ant pagrindų, kalbė
damas nuosekliai ir šaltai, 
jaučiasi kaip ir ne namie.

■ * >
♦ *

Pabrango kiaušiniai! Ne
žinia, ar kariaujančios pu
sės vartoja juos bombarda
vimui savo priešų, ar mūsų 
Kemėšis įvedė vėl naują ma
dą vartoti juos ant socialis
tų ir laisvamaniiĮ kalbėtojų.

nes, džiaugiasi technika ir

bininkus išnaudoti. Jeigu 
męs sakysime, kad su pra
mone ir technika Amerika 
neatsilieka nuo Europos ne
kuriu valstybių, tai tuomet

bai atsilikus darbininkų 
klausime. Nei vienoj tain 
vadinamoj k u 1 tu r i š k e- s- n ė j

i nas ko b j a u r i a u si as.

Jeigu šis įnešimas bus pri
imtas ir taps įstatymu, tai 
\isi darbininkai, gaunanti 
mažiau šimto dolerių į mė- 

;i esi algos, po prievarta bus 
’apdraudžiami nuo ligos ir 
kitokiu nelaimingu atsitiki- 
•mų. Po šiuo įstatymu ne
įeina darbininkai, dirbanti 
federališkose įstaigose ir 
tie, kurie gauna viršaus 
šimto dolerių į mėnesį al
gos.

nešima

Dabai

*
* *

Numirė ksiąndz biskup 
Ortynski, kuriam kadais 
sekretoriavo epyseopos pre- 
sbyteros Delianis.

Paskutinė vilties žvaigž
delė užgęso.

Geri žmonės, pagelbėkit 
Delioniui “Christa radi”.*

* *
Ketvirto rajono socialis-

jo rankos raumeningos, tai 
jis geras kapitalistams ir 
valdžiai, bet kaip tik susir
go, tuomet ji išmeta ant gat
vės ir niekas nesirūpina jo 
likimu.

Kitose viešpatystėse visgi 
to nėra. Pavyzdžiui, Angli
joj, Vokietijoj ir kitur yra 
įstatymai, kad kiekvienas 
darbininkas būtų apdraus
tas nuo ligos. Ten jeigu 
darbininkas suserga, tai jis 
gauna pašelpą iš> apdraudos.

a • • n n *«

ra parodo, Kad susirgus, 7;> 
nuošimčiai darbininkų krei
piami prie visokių labdarin
gų įstaigų, prašydami pa
gelbės. Reiškia, 75 nuošim
čiai darbininkų gauna to

negali susitaupinti ir susir
gus negali už gydymą už
mokėti ir neturi kuo mai
tintis. švenčioniškis.

BROOK LYNO IR APIELlNKftS 
AT YDAI.

Lietuviškai! Kontraktori««.
Padarome viRokj darbą prie nanjut 

namų statymo ir nonų pataisymo. Ii- 
plastavojam, išccmentuojan^lr tt. ■- 
•sant reikalui, kreipkite s past

P. GRAŽYS

lietuvių gydytojų, bet nei 
vienas (išskyrus Dr. Matu
laitį) neina viešai į visuome
nę su savo žinojimais medi
cinos srytyje. Neivieno męs 
nematome pamokinimų, pa
tarimų, kaip sveikai užsi
laikyti save nuo ligų. Mūsų 
gerbiami draugai A. Kara
lius ir A. Montvidas, galima 
drąsiai pasakyti, 
žvaigždės. Mes rhatome ir 
skaitome su didž 
da jų straipsnius, 
mus, patarimus kiekvienam 
pirmeiviškam šoc. laikraš
tyje. Kiekvienam veik nu
mery “Keleivio 
ir “Kovos” ari 
vieno ar kito iš

tai musų

ausia a ty

”, “Laisvės” 
“Naujienų”,

arba dar tankesniu “mi-
. Mano draugas vis labiau siuto. Ant 

kiekvieno jo užsikarščiavimo aš atsakyda
vau :

ir liūdna, tai

Tuomet jis pradėdavo mane kolioti, da
ryti visokius pastebėjimus, išmetinėjimus

—Ir kur tu nori, kad aš dabar išvažiuo
čiau? Męs čia nutarėm būti tris savaites 
ir jau dvi praslinko. Nelaikąs važiuoti 
tuomet, kuomet pasiliko tik viena savaitė.

kitus miestus? Bet tu turi atsiminti, kad 
tas tau labai brangiai lėšuos, daug bran
giau, negu tu sau persistatai! Juk negail

gatvine itale.
Jis visą laiką šėlo ir nepaliovė manęs

gyvcntojai, kuriomis vaikščiojome, o juk
nenuilstančių draugų telpa nebuvo tokių gatvių, kuriomis mes nebū-
pa mokinimai kūrimai a- tume vaikščioję, 

francūzų, kurie 
edirbdami, j mus, pažindami

Tankiai susitikdavome 
ustodavo ir žiūrėdavo į 
•avo tautiečius ir stebė-

Jau vienas nusiskun-1 l::a, nnm mergina.

•<avo, i 
menės

’ Y 1 ,1
Jirho perdaug dėl s:ki 
labiausia del visuo-■ uici

nuos. ėjo svkiu su mumis ir 
Kodėl ji gyveno su manimi, 
.mteikė malonumo? Kas ji 
ur ji? Kuo ji užsiima? Ar

—Ceriu viciu,
ii draugus i manimi ar tik gyveno, kaipo su pirmu su- 
^aucevičių, | ^įtikusiu vyru palui, pakol kitas nepasitai- 
s be laiko, kys? Aš stengiausi ta viską suprasti, sten-

L.unystej į džiovos nagu

Aš čia paduočiau samany

Juo ii
man s

gyvenau, juo labai ji

moksleiviams (Irau J kinta kokio nors turtuolio,

Ilandy ki me tam
į riešui—džiovai ir

Juk ji visai nesi-

K»a nors nau-
min čerkcvičiu

tinkamas gyvenimo sąlygas. 
Ar būtą miręs Laucevičius

ta gyveno. Mes tik tada 
apgailestaujam savo moks
lo! via.kada jau jų nėra mūsų

line, Kapitalizmo tvarka su 
■"iromis savo baisenybėmis, 
išrauja mums gabiausią ta

vienas pradėkim yeikti, pra
dėkim rūpintis inoksleiyių 
likimu. Męs lengvai galime 
suorganizuoti kelis šimtus

sutverti tokia

unt menesio.. Kuopeles ga
lim tverti kiekvienoj kolioni- 
joj, kur tik randasi dau
giau ar mažiau lietuvių, 
centru, kaip pan

su
šiai ir L.

, kad šitąBūt labai gerai 
dalyką plačiau apkalbėjus

J. A. Janušionis.
Newark, N. J.

užvesti kalbą apie jos kūdikystę, 
šeimyna,bet ji man nieko neatsakė

rištas kūnu,

vau pririštas prie jos dailaus kūno, augs 
tos, kietos krūtines, stipriu jaunu raumenų

■iartino pabaiga mano vakaciju,

žiu.
nove manęs Koiioio<. As gi omaiievos gal 
vėjau. kaip smagiau ir linksmiau praleido:

ir savo mylimai.

Mums beeinant medžiais apaugusiu takeliu.

lineli, nes eisiu aplankyti savo giminių.
Ji nutilo, o aš nesistengiau smulkiau 

klausinėti, nes buvau persitikrinęs, kad ji

anksti.
Kadangi aš iš lovos nelipau, tai ji atsi

sėdo ant krašto lovos ir nedrąsiai, tartum

Jis visai neklausė mano pasiaiškinimų, 
lindo prie manos ir kūrstė kogreičiausiai iš
važiuoti, bet aš nepasidaviau. Visą dieną 
neišėjau į miestą ir vis laukiau sugrįžtant 
Franciškos. Ji nesugrįžo.

Vakarieniaujant, Polius iškilmingai

—Tai ji, mielas drauge, nuo tavęs pa- 
), tave apleido. Ar tai ne juokingas at-

sitikimas, a?
Turiu prisipažinti, kad aš buvau nusi

minęs ir pradėjau liūdėti.

čiotis:
—Labai gerai sugalvota: lauk manęs, 

o aš sųgrįžšiu. Na, ar ilgai tu jos lauksi? 
Kas gali užtikrinti, kad tu nenueisi jos jieš- 
koti, Juk ji tau suteikė adresą — ponia 
Rondoli, jeigu norite žinoti! Aš aiškiai 
matau, kad tau norisi eiti ir susijieškoti po
nia Rondoli. Na, eik!... A

—Klausyk, aš aštuntoj valandoj va
žiuoju greituoju traukiniu. Laukiau dvi-

im, mano sąžinė rami.
Visą vakarą praleidau nusiminęs, bu

vau nerviškas ir liūdnas. Ištikrįtfų man 
širdį pradėjo skaudėti. Apie dvyliktą atsi
guliau. pažadinau Poliu, susikrovėm savo 
dni lūs ir ni’sslirlois dviem valandom iš- 

ivom i FranciH.
ir.

Atsitiko tai]), kad praslinkus metams 
o, aš vėl apsirgau 
l ad važiuoti į įta
isus sumaniau va

ta pačia pormdiN'a liga, 
liją. Nieko nelaukęs tuo, 
/‘noli, nes anlankvmas t 
Florencija, Ryma? ir Ve i ja. Įeina Į ap-

Apart to. tas sT'M.in daugvho Įvairiu te
mo ir paskui gali Po paliovos pasakoti vi 
kins kclioniii nimtikius, nieko bendro netu
rinčius su teisybe, vienok skaitomus už tei-

šiuo sykiu išvažiavau vienas ir atva-

pereitais motais, tik be jokiu nuotikių. Ap
sistojau tame pačiame viešbutyj ir netikė
tai gavau tą patį kambarį. Nespėjau atsi
gulti i lova, kaip pereitų metu atsiminimai 
apie Prancišką pradėm mane kankinti. Ne- 
ž;nau ar mms prisiėjo kovoti su tomis 
mintimis, kuomet praleidus tūla laiką su
grįžti i tas vietas, būvio m jūs mylėjote mo-

Tai '’iena sunkiausiu valandų, kokias 
aš tik turčiau sava gvvenimo. Rodosi, kad 
tu ja tuojaus numatysi 
• •ari. maloniai švpsnj

ii i ei n a i tavo kam- 
ispiečia rankas ir 

las. nors neteisin-

kis pra(

įausmus

i-a u rį žt a ir išnyksta, 
šnekia, neima į savo

jaut i
Pu ją matai,

suteikia saldų

džia jos minkštas, švelnus kūnas. Bet tu 
vienų-vionas, tą gerai supranti, todėl ta
xi1 dar labiau pradeda kankinti tas vaidini
mą si 
sis ir rodosi, kad tu esi ant visado

Tavo apima sunkus ir baisus liūde

Visi daiktai, kuriais tu esi

kad daugiau nebandykite antru kartu 
grįžti Į tą miestą,į tą namą, į 
tą gojalį, į tą sodną, kuriame 
kete glėby mylimą moterį ir n

me



l&AĮ

Ignas šeinius.

Pirmą kartą važiuojant užsienin, tas 
užsienis vaizdinas taip keistai, pasakingai 
Rodos, tenai visai kitoniškas pasaulis. Ma

daiktą, kur dangus nusileidžia j mišką, pa
matysi ten ir dangų ne mėlyną ir debesis 
kitaip plaukiančius. Gal dangus ten žalias, 
debesys geltoni? Gal vanduo tenai, kaip 
gyvas sidabras, upėse ir vėjas gal ne taip

Pro langus matyti balta, balta. Baltu
mas net skaidriai mėlynas, šalčio iškausty- 
tas. Eglaitės nedidelės, išvien nustojusios 
laukus, vos paneša sniegą; šakų nebematyt. 
Rodos, kad paukščiai plunksnas išpurinę 
miega užmigę. Visą žiemą miega.

Tikra sniego viešpatyste. Čia sniegas 
džiaugias. Kai vėjas užeina, jis eina su vė
ju, maišos su dangumi, miegančius paukš
čius lenkia prie žemes, sukas, kaip nori.

Eglaitės vis mažos, visos lygios, tary
tum tingi augti. Žiūri toli, toli per lygumą

Užmušti, sužeisti ir be 
žinios dingę kareiviai 

Kauno gubernijos.
J. J. Meškauskas, Panevė

žio pav., Naciūnų valsčiaus
K. Bukelis, Pan. pav., Na 

ciūnų valse., Vitkos mieste

Nori pagalvot, kad priešinies, kad ir 
ten ne kelias bėga, kai žmogus važiuja, ir 
kad naktį medžiai vis tik negali persivogt iš 
vienos vietos kiton.

Ne, vis tik prieš išvažiuodamas kažin 
kokius keistai varsotus sapnus sapnuoji. 
Ir rodos, kad ten žmonės, kaip šešėliai, oru 
laipioja ir kad namai ne stovi, bet pakrypę

žiuoja.
Kad nors kuris kitas kraštas, ne Šve

dija. Jos visa praeitis—žydron baltumon 
nuskendusi saga, dabartis—kaip iš akmens 
iškįla drąsiu, gilumu dvasios. Jos menas, 
jos siela, kitonišką visai Europai dainą dai-

nų atskirta, nusitraukusi i sniegynus. Ir 
taip mažai žinoma, vos beįmatoma pro Eu
ropos vaizdą, pro Europos ryškų margumą.

• liau.
Irkerėte keri įdomumas, kas gi ta Šve

dija ;įeiti į ją, pamatyti.
—Privažiuosi Švedijos sieną ir pama

tysi didelę didelę sieną, augštesnę už dan
gų. Privažiuosi, tai iškrapštys mažutę 
skylelę ir vėl užmūrys. O ten kad pulsi, 
akis prasivers net nieko nebematysi iš 
džiaugsmo. ' Tik jausi, kad kasžin kokie 
dideli dideli plotai prasiskleidžia.

Atvažiuojant jau į Bieloostrovą, žiūri 
—stulpai stovi ir prie jų kareiviai per miš
ką, per krūmus. Su šaudyklėmis vis. Juk 
dar čia tik Suomijos siena, nedidelė siena,

Traukinys prasmuko ir jau Suomijoj. 
Trini akis, krūtinėje kažin kas kelias—nau
ja šalis, neregėtai nepažįstamas veidas.

Traukinys lekia, žiūri i namukus, vie- 
nasėdžius, išblaškytus ant kalniukų, tai-p- 
krūmiais. Jau ir trobos kitoniškos, ir žmo- 

ir eina ne taip. Dar sunku įžiūrė
ti, kame tas visas naujumas, tik junti, kad

Viborgas. Jau kur kitoniškas, neg matyti 
rchitektu-amu

ros stiliui duoda pam

augumas neskubąs ir kietas. Tik viršuj 
vainikuoja jų išlengvą kilimą šonu išlauž
tas stogas—ir stogas savo šelmeniu ne iš 
karto susimeta—ir i<> kertėse lenirvi Dailei.

bokštukai.
Niunrbergar

Ir ne gotiško ir ne Viduramžiu 
paprastumu ryškus

tis. Tai tas pats stilius 
linijų. Porines linijos s

tu suporintų

tarp jų kelius kart didesni tarpai. Siauri,! 
kaip plyšiai, langai ir jų šviesa nesunaikina 
trobos vidaus sistemos, tik prasiskleisdama 
jungiasi su ja—supina rimta, glūdantį jau

me šviesa nedrąsiai paliečia niūkias sienas. 
Norėtum pabūti čia, čia neužgaus joks.stai
gu m as.

mas nuo žemės, toks, kaip suomiu uolos, 
apglaustos tiesiu eglių pavėsiu. Iš to pa
vėsio nežymiai ir’šaltai šviečia rusvas gra
nitas.

Matant man šitą stotį pirmą karta do
mėjos, kaip vidus jungias su oro išvaizda. 
Lyg rūmas nieku neatsimaino būnant ja
me, išėjus iš jo. Vidaus skirtumą visuomet 
labiausiai sudaro rakandai, o Viborgo sto
tyje viskas padaryta taip, kad tarytum jų 
visai nėra. Ir aš dabar nemenu, ar mačiau 
tenai kur nors kėdę.

Važiuodamas susitinki, įsižiūri į suo
mius------žmogaus vidus išklotas sniego bal
tumu, dėmėtos tik šešėliais, ir šaltas; lietu
viui grubus koks tai. Jų gestai sunkus, vei
das pesimaino ir kažin, ar juda jų akys. 
Juntamas koks tai nepaprastas vidaus pa
stovumas. Kaip įsižiūri, griežtai svetima 
viskas.

Suomis toks, kaip Suomijos laukai, ku
rie retai kuomet nušvinta. Jis sklaistosi 
su pačiūžomis per tuos laukus ir iš lėto pa
rvarydamas iš lengvo galvoja. Daug plo
tų reikia jam išvažinėti, bet ir žiema ilga.

Nubundu naktį pramiegojęs. Po treje
to valandų privažiuosime prie Uleaborgo. 
Tuoj baigias Baltijos jf ų ilguma.

Upikštenų valsč
M. Bekevičius, Kauno p. 

Peliamontų miestelio—su 
žeistas.

B. Melnikas, Novoalek 
sandravo pav.,—dingo.

A. Jaškevičius, Pan. pav. 
Naujamiesčio valse.,—sužei

Laisvės

PADĖJIMAS EM? 
IR APAŠTALŲ R 
I’arašė Z. Aleksa.

lyg miškas iškįla, augštas, stiprus. Pava
žiuoji artyn—tai nuolaiznus kalniukas eg
laitėms nuaugęs. Ir viršūnėj dar išplikęs.

Važiuoji, važiuoji, niekur niekas negy
vena. Tik ne tuoj pamatai kur pakelėj pi iš
kinkę. Bijodamos toli eiti ir kitos stovi už 
krūmų prisigūžę. — Ir kam čia jos atsisto
jo? Ar dėl to, kad geležinkelis pravestas, 
kad ir jųvakarais galėtų žiburiai tolumon 
žibėti ir rytą dūmai kilti?

šituos plotus? Per visas dvi dieni mačiau 
tik dvi Šarki. Ir skrido jos taip greitai, 
kaip šarkos nei neskraido.

Saulė retai čia kuomet ateina. O jei 
ir iškįla kada, praeina žemai pasilenkus.— 
Juk kam ji čia švies? Dėl ko vaikščios?

Sutema. Dangus tylus ir juodas. Bal
tas Torneo upės klonis. ‘Iš anapus žybčio
ja ugnikės. Žiburiai kitos šalies, kitų žmo
nių. Ir rodos, kad jie nešviečia į čia, ne
pereina per sieną, o žiūri ten, Švedijos gi
lumom

—-Čia siena 
siena. Tokia šit
žmogaus. Niekuomet jos nepereisi tikrai,

nematoma

Įsėdau į roges. Paskutini kartą atsi
grįžęs žvilgterėjau į rusų valdininkus i- ru-

čiai, toli į rytus nusitiesusią Rusiją.
Jau ant sienos ledo. Ypatinga

Aidas

sniego išaugę, vaikščioja balti švedų karei
viai. Ir vaikščioja jie taip ramiai, lyg čia 
ir ne siena. Pravažiuojant nei nežvilgterė
jo, kad čia žmonės važiuoja. Eina žings
niuoja, augšti, laibi.

Važiuoju Haparandos gatvėmis. Keis
ta, užsienis ir aš važiuoju. Net negaliu su
prasti, kaip aš sėdžiu rogėse. Kažin kas ir 
kitaip, ir gera lengva. Norėtum pamatyti 
pro namų sienas, kaip ten žmonės atrodo— 
iš viršaus, iš sielos. Žmones—ten rusai, čia
švedai.

Laukiau, kad Haparandos stotis įbus 
didelė, su daug žiburių, o čia mažutė trio-

abejoju, kad stotis. Vaikščmju, žiūrinėju. 
Radau galop tarytum salioniuka stoties

ne stotin atvažiavęs, o į ką nors svečiuos 
na.

... Ir kasa bilietams radau. Ir įi toki;

iio žmonių niekaip negali jų atskirti. Ro

Rimtai, net neūždamas, pavažiavo 
traukinys. Einu žiūrėti, koks jisai. Gar-

vieno 
žalio, nei vieno mėlyno. Varsos neryškiai 
įimtos; naktį ir nepamatysi kokios.

žmonėms, mums su draugu, kupė. Aš nei 
nemačiau, kad ir pirmos klesos toks kupė

tektų. Gražu, jauku, ir kad norėtum, netil 
dulkelės ir plyšiuko nerastum. Divonas ii

ko, kuriam niekuomet niekas negyvena.

—Stengiuos užmiršti,kad atsinešiau su sa
vim daiktus. Tuoj juos slepiu. O ir pa-

Sėdžiu, pažiūriu, pažiūriu ir taip jau
kai! jau esu kitoj žemėj. Nors trau-

lango taip pat suūžia, tečiau pažiūriu į du
rti rankena, i lubas, viskas kitaip. Net

Derlių kaimo, užmuštas.
F. K. Jaškevičius—Pane

vėžio pav., Naciūnų valsč., 
—užmuštas.

K. Valentėlis—Panevėžio 
pav.,—užmuštas.

J. Plačakis, Panevėžio p., 
Naciūnų valsč., Budnikų 
kaimo—užmuštas.

M. Seleznevas, 
pav., Kalnagalių 
užmuštas.

P. Balčiūnas,

B. Dulcvičius,—Panevėžio 
valsčiaus, Kravių kaimo —-

A. K. Jankauskas, Šiaulių 
pav.,—sužeistas.

T. Leiša, Novoaleksand- 
ravo pav., Breslavo valse.,

MOTERŲ 
GELIJOJ 
TUOSE, 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apšatalal 
r pats Kristus, kurio mokslų 

skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač patartina jų 
perskaityti moterims. Kaina 20*

SOČI J A LIZAI AS — KUOMI JIS

Panevėžio 
kaimo —

Panevėžio

rik kaimo—užmuštas.
V. S. Ostrovskas, Panevė

žio pav., Pompėnų valsčiaus 
ir kaimo—užmuštas.

žio pav., Gulbėnų valse, ir 
k a i m o—u ž m u š tas.

P. M. Gausis, Panevėžio 
valsčiaus ir kaimo—užmuš-

A. K. Bieliackas, Pane
vėžio miesto—sužeistas.

J. Piradis,Panevėžio pav., 
Skrabėnų valsč., Bergenu 
kaimo—sužeistas.

B. Markevičius, Panevė
žio miesto,—dingo.

A. Miliauskas, Panevėžio 
miesto—dingo.

J. Židonis, Panevėžio mie-

T. šadeikis, Novoaleksan- 
drovsko pav., Tau ragių vai., 
Drobiškių kaimo—dingo.

P. Marko venas, Panevėž.

^RA IR KAIP JI IKONYT?
Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi resocijalistą 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 ..............

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
TIN IR ALISSELBURGO BAS
TILIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, 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 
drą.-uinu mūsų draugai eina 
ant mirties. Kaina .. 20e

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apy-akaitr, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaites. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa-' 
kaitės, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ..

GYVAS GRABE. Parašė Senas 
Vincas. 'Jai 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 .......... ..............................
LEKI ĮJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENK LIS. I ’ąrašė A. Montvi-

das. 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 ......................

Žcnyha ir žmogaus gyvenimo sie
kinys .................................

Paslaptis .....................................
Gyvenimo Banga ...........................

j Revoliucijos Atbalsiai ................ ..
jell’ll Kontrobandninkai ...........................

li-iiv I IšAOjįiinas iš Paviako 10 kalinių 
. i rilenieči.ii ........................................

kurias girtuokliai SU- į Rutvilė. Žemaitijos mergelė .... 
4 • i i • i - I IŠ dvasišku’ tėvelių gyvenimo ..., tai kokia skaitline istorija . .....................

J. Mulevičius, Pan. pav., 
G i rsė i 1 ų v alse.,—sužeistas.

J. Judis Kauno pav., —už
muštas.

ANT KO SUV. VALSTIJŲ 
GYVENTOJAI DAU

GIAUSIAI IŠLEI
DŽIA PINIGU?

Prezidentas draugi jos,ku-
ri rūpinasi lytiška hygiena, 
pagarsino, kiek ir ant ko 
Suv. Valstijų gyventojai 

n. , v. daugiausiai išleidžia pini- Rimkus—Siaubui T> . > < { .., . ... “igu. Pagal paduotas skait-• k ‘ii m m___ t i n rrn ' - •’ 1

K. Morkūnas, Pan. pav., 
Gulbėnų valsč. ir kaimo —

Pompėnų valsč. ir kaimo — 
dingo.

O. Stankevičius, Novoa- 
leksandrovo pav., Drisv 
valsč., Bretunų kaimo, 
užmuštas.

K. B. Vcloška—Tel

A. J. Kupstis, Novoalek- 
sandrovsko pav., Antuzavo: 
valsč., Mcškiniškių kaimo—i

Pasuolių miestelio, kaimo—dingo.

tojai per metus išleidžia ant 
svaiginančių gėrynių $2,20- 
0.()0(),()00, ant tabako — 
$1,200,000,000, ant įvairiu 

' blizgučių ir brangakmeniui 
—$800,000,000, ant automo- 

, biIi 11-r- .$500,000,000, ant baž- 
nyčiii—.$120,000,000, ant ar
batas, kavos ir kitų — 
—.$100,000,000, ant skrybė
lių—.$90,000,000, ant įvairių 

j patentų ir medicinos—.$80,- 
■ 000,000, ant kramtomojo 

. s gurno—.$13,000,000, ant įvai- 
Giii-imi ■;.,,( kjispinų _ $12,000,000’

15v

sčiaus ir kaimo—sužeistas.
J. Kuku ras, Panevėžio 

pav., Naujamiesčio vals
čiaus ir kaimo—sužeistas.

B. Katilevičius, Panevė
žio pav
—sužeistas.

F. Šulskas, Panevėžio pa
vieto, Naujamiesčio valsč., 
Kemekų kaimo,—sužeistas.

M. Bukauskas, Pan. pav., 
Rempolių valsč. ir kaimo— 
sužeistas.

Joniškiu miestelio—sužeis-

J. K. Jankauskas, Pan. p..
Gulbėnų valsč., Daubenų

aunu p.,| Kaip matote, tai daugiau- 
hagonny sjai išleidžiama ant svaigi- 

. TZ T_ . . . v. .. nančių gėrynių. Daleiskime,
A. K. Kieideris,^ Šiaulių jeigu Suv. Valstijose dabar 

iav., Žagai ės valse., su-įy^ milionų gyventojų, 
cistas. • ant kiekvieno gyventojo
J. I otraus. .as,^ Novoalek- išpuola po .$24.41 pragertų 

androvo pa\., Cadesų vai.,1 pinigų. Jeigu šeimyna susi-

Kuršėnų
io«

A. K. Narcvičius, V ilk- metus vidutiniškai
— i i v i

yalsč, Daubenų dvaro-su-j M. MežukciiS; Vilkmergės
žeistas.^ pav, Taujėnų valse, Čebo-

. čižas, Gulbėnų valse, [arjnu Rainio, dingo.
ir kaimo—-sužeistas. | A. ' Černiauskas, Vilkiu.

tarimi kaimo—dingo.

znionc
kiek 
svai-1

nu

merges pav,, 
čiaus ir kaimo -sužeista

Pan. n

J. Zubas—Panevėžio va1., 
Sokolų kaimo — be žinios 
dingo.

nios dingo 4'
P. Geišas, Pan. pav., Gul-’ 

beini valsč. ir kaimo—sužei-1

M. Grigaliūnas 
miestelio,---dingo.

—dingo.v9

an.

no pav., Lemi kaimo — din- L z t-

go.V J v

J: Jezolas, Pan. pav., Bru
ną u š i u kaimo—din g<>.

J. Penrikas, Pan. pav., 
Va ra novo kaimo—dingo.

M. Bagdanas, Pan. pav., 
Upenų valsč., Niurki! kaimo

nikiu kaimo—dingo.

J. Blėsimas, ran. pav., j 
1 Maldenių valsč. ir kaimo — į 

dingo. A

Kabliukai sienose ir tie kokį tai kitokį 
įspūdį gimdo. Kad jie geltoni, misinginiai, 
kad čia viskas iš misingio, rodos nepapras
ta tame reiškė.

Nutyli, ramu. Ir kokios mintys ateina, 
apie ką galvoji, net pasakyti sunku. Ir jau
ti, nei pats nežinai ką.

Nubundu, jau šviesu. Medžiai, augš- 
tos, tęvos, plonašakės eglės, tik švaistos pa
lei langus.

(Toliaus bus)

rūkymo. O 
visko pridėti

mo—dingo.
J. Petraida, Pan. pav.,Rc- 

migalos valsč. ir kaimo — 
dingo.

K. Šalučka, Pan. pav., 
Pompėnų valsč. ir kaimo — 
dingo.

M. Daugis, Pan. pav., Pa- 
biržėnų valsč. ir kaimo — 
dingo.

A. Andriulis,
Girsadų valse., 
kaimo—dingo.

Pan. pav., 
Unčiškių

10c

15e 
15e 
15e 
15e 
20c 
20e 
35e 
40e 
25c 
lOe 
20e 
10c

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

adresuoki^

• įminei pasidarytu ?Lai apie S.cijaldemokratų Mokslo Pamatai 
tai pagalvoja

Blais Įninkąs

NARIMANTAS
DIDIS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS SC ENOJ 

Drama ūse aktuose

Po teatrui bus link: m i šokiai.
ĮŽANGA: 75 c., 50 c. ir 35c 

loširdžiai kviečia L. S. S. 71 Irnoii

Tarp tautiška Darbininkų

Rand School of Social Selenes iš prie- 
žasties 10 m. sulcktuvią jes įjvtv iro »CENTRAL OPERA HOUSE

East 67-tos gatves, New Yorke

Balaudžio-April 28, 29, 30 ir

Gegužes 1-mą
Lietuviai darbininkai kviečiami atsilankyti. 

Tokios parodos New Yorke dar nebuvo.

I'rasikaltimai ir Prasikaltėliai ..
Steponaičio Raštai, kaina $1.00, 

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

Re ikalaudami knygų 
taip:

“1. MSVĖ”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y»

DIDELE proga.
Parsiduoda 2 namai labai

Ipo 11 ruimų. Vienas mūri
nis, kitas medinis. Abudu 
gražioj vietoj ir su visais 
Įtaisymais. Kreipkitės pas

PATARMES MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus 

■ *
F/Xr?AŠC M. H. SANGER 

f-'ii p.ix< ik«l.i:s ‘

LABAI XAVPINGA IK PAMOKINANTI.
KNYGA. Kaina 50c.

Reikalavimus ir pinigus siųskit Aiuo adreau
J, STROPUS, <

6 Loring St„ So. Bocton, Maut
•-- T -t- . t -.-VAB'/Jm,

,Pinigus gvriauniai niuxt money orderiu, bet
kam taw neparanku, gali niųit pai'toa markėmia.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Katik išėjo iš spaudos pirma lietu
vių kalboj knyga, iš kurios kiekvie
nas gali lengvai išmokti fotografys- 
tės amato. Prisiųskite $1, o gausite 
šitą knygą. Siuntimą apmokame,Afi
šuokite :

NORTH END PHOTO CO.
*376 Selkirk Ave., Winnipeg Mo*.
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Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GI 

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI

jūs dirbkite savo dar

At-

Greitu laiku manoma at-

HENRIKAS C. Z ARO , Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

GUBEH 
VOKIEČIAL

Per mQbu bank* galit* pagelbėti **▼• giminėm* b*J pa- 
tįatanaUma užimtos* visto** vokiečiais. Mę* turim*

8UTARTJ SU VOKIETIJOS KANKA

Barlin*, todėl galim* p*r*Ių*ti pinigus | tas vietas aat ***** 
aeaugičiau 800 markių (apie S26 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRI1- 
HURĄ. TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami gauti daugiau infermacijv krei^kitls ypatffr- 
cai ar raiykit* laiik* pas

C. Storubiui, Saginaw, 
Mich. — Apie tą atsitikimą 
pataiĮ)inome anksčiau gau-

>c ' Viso Per “Laisvės? Re-
pasiusti’ pbikciją pinigus.

' j 4 Taipgi siunčiame be-

o ^<5

nu tarė tuo jaus parengti 
koncertą. Nors choras jau
nutis, bet jau sudainuoja

Mockus, tai daugelis p: 
jo abejoti, ar tik nebu

i lliovus siuntinėti į Lie-
i 5tuvą pinigus. Dabargi

i oi nn. t qi.i , i i pranešame savo gerbia-nauskas—po 81.00; J. Skla- Į1 . i • i j .i.,., v T.„:nCi...>e \ An.i'Amiem skaitytojam, kad
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Dievo Vaikas.

generolas K. Pakštas. Kai- • deklamacijų, dialogų ir dai-
U
I

I
nori

WORCESTER, MASS.

komis Prie choro priklauso apie (>0

ti, ką socialistai yra gero
, bet

nume išstųmė laukan.

vy-

kad CINCINNATI, OHIO.

A. Dovidaitis.

ant nelaimūs, kalbėto-
dėl I

mažai
(Jaugiau nemokė

SUSl- nori

4c

dar ne-Mašinistu
vo Mockus su savo biblijom Skla dieno,

kuriene-
J. D. Bcndokaitis

SAGINAW, MICH.
jog nėra

—po 50c.; S. Ovcinikas,‘U.1
jo. Paskui Mockus pranešė,

*

Jeigu

M. Matukaitis.
pijonai nusigando ir griebė-. tojum kviečia

• i . • V • i J _ ’
Č ran toną. ligonę.

nežinoma.mūsų veikimą.V V
Cal. Verksmas'senu ir mažu

T
A
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MONTELLO, MASS.
16 d. balandžio buvo pra

kalbos vietos L. Š. F. sky-

kų. Valdžia palaiko kapita
listų pusę.

Kadangi ant tų pačių pa
garsinimų buvo pasakyta,

j lieka slaptybėj.
Kaip matot,(tai ir męs ne

Žmonių buvo 
Pertraukomis

draugai 
paremti.

nie- 
Pe- 

nuo

ROCKFORD, ILL.
16 d. balandžio buvo pra

kalbos vyčių. Kalbėjo.vyčių

singa, bet aukos tokioj for
moj mums buvo priduotos. 
Kiek išviso surinkta nebuvo

rengti pietus davė $77 pel
no. Iš tos sumos paskirta 
$19 Žiburėliui, o $55 L. Š. F.

bažnyčia. Dabar tūlas lie
tuvis paaukavo didelį kam
barį, kuriame įtaisė al tore- 
Ii ir lietuviai susirinkę mel-

RET). ATSAKYMAI.
Petrašiūmii. (Eli

Šventakupriui, Dorrisville, 
III.—Su “Draugo” korespon
dentais męs jokių polemikų 
nevedame. Polemizuoti su

rinko pilna svetainė. Moc-

žvalgų žmonių prakalbas, 
bet dar tokiu keikūnu ir be- t €

ninkai, netekę k: 
ant žūt būt išėjo i

visgi per maža vieta.
Kas metai prieš Velykas

“cicilikai” esą vagįs,

ir kt. draugijos susivienytų 
su Kliubu.

Viską Girdėjęs.

Buvo renkamos ir
Aukavo šios ypatos:

UNION CITY, CONN.
15 d. balandžio buvo pra

kalbos, kurias parengė

eiti iš svetainės. Aš parei
kalavau, kad man leistų at

J. M. Mažiukna.
A. P. L. A. centro sek r.

Bulotai 
apy- 
kuo- 

ku-

kuopa su
rinkimą dėl parėmimo soči-!

ką tėvelį, kuris išklauso au
sinės. 13 d. balandžio, kad 
atlikus ausinę, parsikvietė 
iš Brooklyno kunigėlį. Ku-

šė “daktarą” ir ligonę. 
Tai matot, kaip mūsų 11

Putinas.
Nuo red.—Dar pirmą sy-

u įvairiais pamarginimais. 
Kalbėjo Geležėlė ir susitvė
rė* I. \V. W. unijos kuopa.

ži no 
| kainą. Teisėjas irgi nusilei- 
į (b) ant dolerio.

Lietuviai dirba prie para-

Tokiem 
bučiuos 
čių.

gaivinus Tūli
atgaivinti ir T. M. D.

lionis, E. Tąmulionienė,

no-1 
tai

kurių yra vienokias tikslas, 
kad susivienyti į vieną, nes

nančių gėrynių, o blėdies 
daug. Publikos buvo apie

skiūtė ir kiti. *
*

. t. Kada jis 
lykščiausius žo

žmoniškai pigus apmokėji 
mas, iš kurio jokiu būdu ne 
galima pragyventi. Darbi

Aukų surinkta

ma klausimas: “Gert, ar ne
geri ?” Klausimas apkalbė-

mui nuo karės nukentėjusių 
lietuvių. Aukavo šios y p a-

MONTEVIDEO. URU
GUAY.

*
bus koncer

tas Lietuvių Beno.

kino ir atsigulė. Timm tar
pu vienas svečiu sumanė L

' .^1
/T" r-'V - ---- -- - •J- - - ------ —

kalba, tai tas gaus $100., Po 
prakalbi! Mockus užklausė, 
ar atsiranda žmogus, kuris 4 f (

ritmas, J. Abromaitis, J.

Pašelpinis Liet. Kliubas 
nutarė gegužio mėnesyje

Montevideo darbininkai.

ir
aš

Vietos lietuviai pradeda 
^markiau darbuotis. Pas-

Laikraščių pareina, 
plsokių, bet didžiuma geriau 
simpatizuoja bačkutėm, 
gu laikraščiam.

A ugūną iš 
Brooklyno. Kliubas dabar 
yra viena iš didžiausiu 
draugijų. Narių turi suvirš 
100. Kliubas nutarė kviesti

keikia pažymėti, kad tūli 
labai vietos lietuviai tankiai daro

už-1 darbininku labo.
J. Orinikaiti

šauktų taikos konfcrencij;! 
užbaigimui Europinės ka-

Issyk tuštinta bačkutes ir 
keikta bedieviai. Bet paskui, r r r ... .. ... . ! . . . navicius, J. (<., iįskilo labai nesmagi istoi i-i t r

kusiej'i pradėjo išmėtinėti, 
kad rengėjai juos apgavo. 
Suprantama ir rengėjai jau

nuveikėte?” Tuomet aš at-1 pačią dieną balių surengei? 
siliepiau: “Meldžiu balso”. | Juk pirmiaus, kaip tik suži- 
Kaip tik aš paprašiau, kad nodavot, kad mirtiečiai ren-

KORESPONDENCIJOS
N. S. PITTSBURGH, PA. 

Apvaikščiojimas pirmos ge
gužės.

29 d. balandžio bus ap
vaikščiojimas su įvairiais 
pamarginimais pirmos ge
gužės, Moose Temple svetai
nėj, ant Penn Avė., tarpe 6 
ir 7 gatvių, Pittsburgh, Pa. 
Apvaikščiojime dalyvaus

cialistų Jaunimo skyrius,Mo
delinės Socialistų Mokyklos 
skyrius ir tarptautiškos so- 
cialistiškos draugijos. Įžan
ga 25 c. ypatai.

Lietuviai, ypatingai soci
alistai, turėtu neatsilikt nuo 
kitų tautų ir sykiu dalyvau
ti tose iškilmėse. Kalbės i- 
vairių tautų kalbėtojai. Bus 
ir lietuvių kalbėtojas.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
J. I. Alexis.

ATSIŠAUKIMAS I PITTS- 
. BURGO APYGARDOS 

DRAUGIJAS.
Dėl parankesnio veikimo 

A. P. L. A. centro komitetas 
nutarė atsišaukti i visas A.

guay respublikos korespon
dencija. Geistina būtų, kad 
iš Montevideo gautume dau
giau žinių, nes, kaip girdė
jom, ten gyvena pusėtinai 
lietuvių.

PAULSBORO, N. J.
Apie šį miestelį lietuviš

kuose laikraščiuose iki šiol 
nesimatė jokios žinutės. O 
juk čia lietuvių yra nema
žai: apie 50 šeimynų ir ge
rokas būrelis pavienių. Ne- 
kurios šeimynos jau po 15 
metų čia gyvena. Beje, gal 
pasakysite, kad męs nieko 
neveikiame, per tai ir jokių 
žinių nėra. Tas neteisybė. 
Męs veikiame gana smar
kiai. Tik pagalvokite, toks

jas, kad surengus 
maršrutą Pittsburgo 
gardo j. A. P. L. A. 
pos ir šiaip draugijos, 
rios prijaučiu tam sumany
mui, malonėkite prisiųsti 
delegatus į konferenciją, ku
rioje turės būti išdirbtas 
pienas maršimto. Draugi
jos savo delegatams turi iš-, 
duoti įgaliojimą, su kokio-1
mis išlygomis jų draugiją j n- puisimm^s rusvimi pnu- 
prisidės prie surengimo, gų, išvažiavo savo keliais, o 
maršruto.

Konferencija bus gegužės 
21 d., salėje ant All Nation 
banko, tarpe 12 ir Carson 
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

Konferencija prasidės 1

parapijonai nutarė parengti 
pasilinksminimą.

15 d. balandžio visi susi
rinko į bažnytnamį, atliko 
dvasiškus reikalus ir pradė
jo tuštinti bačkutes. Tūlas

p radėjo “šventinti” savo 
žmoną. Ta, visa kruvina, 

j išsprukus iš nanių, nubėgo 
i i bažnytnamį ir dar rado ke
pintą parapijom!. Pastarie- 
i ji patarė apskusti vyrą. Mo-

i , . v. . .i toki mušima daugiau nega
ilima mokėti, kaip penkinę.

3,000 ir skaitlius vis didina-j1
. si. Streikieriai reikalauja Į

8 vai. darbo dienos ir pakeli- •
f nio algų ant 20 nuošimčių. |(

ko. Darbininkai laikosi | s 
vienybėj ir energiškai kovo-;(l 
ja su savo išnaudotojais, i 
Y7ra viltis, kad darbininkai '• 
laimės streiką. Streiku va- L’ . ■ .
dovauja garsus socialistui, Kadangi pirmiau čia 
vadovas Dr. Frugoni. įbuvo jĄkios draugijos,

20 d. kovo uždarė savojiIs mėnesiai atgal buvo 
dirbtuvę garsus fabrikantas i p,an.vta sutverti ^ S. L, 
Villa del Cerro ir prisidėjo • ;'pie tai išgirdo 
prie streiko. Taipgi strei-iIS’ kuris patarnmija lie- 
kieriams pritaria krautuvių. Llv >1’J^incšė, ^jeigu 
ir restauracijų savininkai. ‘ ‘Ctuviai su4-

Net Argentinoj einantis: kuopą, tai j 
buržuaziškas laikraštis “La.f’iau nea^ 
Prensa” patalpino ilgąTn_e: 
straipsnį, kuriame nurodo- i L- ; 
ma, kad vietos streikieriai 1. 
laikosi vienybėj ir energiš-isl 
kai kovopa su darbdaviais, ^ę- 
streiklaužiais ir su policija.
Ištikro streiklaužių Luah i -v-.----------------------- ------ - -------------- -  “
blogas padėjimas, nes strei- juianevras, bet tas pa- 
kieriai labai įnirtę ir muša 
juos be pasigailėjimo, kar
tais net ir ginklus pavarto- /naudžiame, tik bėda, kad 
ja. Kaip iš streiklaužių,taip ”ėra gero korespondento,

sužeistų ir net užmuštų. 
Taipgi daug ir suareštuotų.

Reikia pažymėti, kad ka
pitalistai, norėdami strei- 
kieriams užkenkti, parsi
kvietė net iš Berisso, Argen-; 
tina apie 50 streikierių, ku- Union City ir Naugatuck 
rie susideda veik vien iš tur- draugijos tuo tikslu, kad pa

rinkus aukų sušelpimui nu
kentėjusių nuo karės lietu
vių. Kalbėjo Dr. J. Šliupas 
apie Europos karių baiseny
bes. Žmonių susirinko gana 
daug.
$31.80.

CLEVELAND, OHIO.
9 d. balandžio buvo vaka

ras “Mirtos” choro. Suloš
ta du veikalu: “Kontra- 
bandninkai” ir “Sugriauta 
Pilis”. Aktoriai savo už
duotis atliko gerai. Buvo 
ir pamarginimų, kaip tai:

bos turinys: “Buvo vergija, 
buvo baudžiava, užėjo ligos, 
pasauly cicilikų niekas ne
pripažįsta, atsirado kares 
atsirado žmogus 
ras katalikas, 
ko nesuprantu, 
simistas, cicilikai
motinu atimti kūdikius, ei- 
cilikų merginos nudėvėtos” 
ir t. t. Antras kalbėjo Al. 
Račkus, “Draugo” darbinin
kas, temoj “Keikimas”. Kal
bėtojas sakė, kad visas pro-

ti ir apšvietus dirvoje. Da
bar turi kiekviena draugi
ja veikti atskirai tokį pat 
darbą, o kada susivienys,tai 
bus mažiaus paprastų susi
rinkimų, o daugiaus laiko 
atliks kitiems naudingiems 
darbams. Linkėtina, kad 
šv. Juozapo, Liet. Dukterų

nų. Publika užsilaikė gana 
ramiai ir verta pagyrimo.

Rėikia pažymėti, kad mū
sų draugai darbuojasi gana 
smarkiai ir visai nepaiso, 
kad dvasiškas tėvelis deda 
visas pastangas, norėda
mas jų darbui . užkenkti. 
Pirmiau kunigėlis pats 
darbavosi, bet pamatė, kad 
nieko negali nuveikti, tai 
pasižabojo vyčių organą 
“Santaiką” ir su pagelba to 
organo kenkia mirtiečiams. 
“Santaikos” N15 visokiais

liaus, kalbėjo Bulota, Bu
lotienė ir Žemaitė. Prieš 
prakalbas vietos choras, po 
vadovyste M. Petrausko, su
dainavo keliatą dainelių, 
paskui dainavo vaikų cho
ras. Pirmiausiai kalbėjo A. 
Bulota, paskui Al. Bulotie
nė ir Žemaitė. Tarpais bu
vo pamarginimų. Aukų su
rinkta L. Š. F. $344.52, Ži
burėliui—$65.69. Viso
$410.21.

Ant galo A. Bulota kalbė
jo antru kartu ir klausė, kas 
turi kokius nors klausimus. 
Užklausimu buvo labai ma
žai.

Kadangi diena buvo dai
li. tai žmonių prisirinko pil
na svetainė. Labai smagu, 
kad vietos lietuviai maloniai 
priėmė svečius ir gausiai 
aukavo sušelpimui nuken
tėjusių nuo karės lietuvių. Rochesterio Lietuviams!

Mos norimo atkreipti jūsii a1v<la, kad dabar yra tik viena 
VAISTINYčJA (DRUG STORU) YALOWK H BROLIŲ, Rochestery, 
kuri raudasi po numeriu

390
Mos

Trincrio
išvadinta vagimis, nedorė
liais ir kitokiais žodeliais. 
Tas laikraštukas sako, kuo
met visas svietas miega, tai 
mirtiečiai rengia balius, no
rėdami pasipelnyti. Bet ko

gia kokią nors pramogą, tai 
t:i pačią dieną ii* jūs sureng
davo! savo balių, o kunigė
lis per pamokslą pasakyda
vo, kad katalikai neitų į be
dievių pramogą, nes savą

Tik gaila, kad jūs visuo
met pralaimėdavot, o mir
ti ečiai laimėdavo. Pagal
vokite, broliai (koki jau jie 
ten broliai! — Red.' 
čia i, kodėl taip yra? 
tik nebus priežastįs,
jūs tą ant keršto - daryda
vo!? Ar ne laikas susipras- 

ir pradėti žengt ])irmyn,

SCRANTON, PA.
Kun. Mockaus Misijos.
2 d. balandžio buvo pa

garsinta, kad kalbės kun. 
Mockus. ’ Nors buvo paskir
ta įžangos 10c., bet žmonių

dovanas. Kalbėjo apie pek
lą ir kaip ji toli nuo Scran- 
tono. Po prakalbi! nulipo 
nuo steičiaus su šimtine,ku
rią turėjo pasidėjęs ant sta
lo.

Publika užsilaikė ramiai, 
išskiriant vieno Kuro para
pi jono, kurį reikėjo praša
linti iš svetainės.

Proletaras.

*

* .+

30 d. balandžio bus kon
certas vietos L. š. F. sky
riaus. Koncerte dalyvaus

bos ir balius kuopos.
„ 16 d. balandžio susitvėrė 
choras ir pradėjo mokintis 
dainuoti. Tik gaila, kad čia 
mažai randasi merginų, ku
lias galėtų prisidėti prie 
veikimo.

FITCHBURG, MASS;
11 d. balandžio buvo 

prakalbos, kurias surengė 
vietos L. Š. F. komitetas. 
Kalbėjo Bulota, Bulotienė 
ir Žemaitė. Kalbėtojai gy
vai nupiešė karių baiseny
bes ir nurodė, kaip pabėgė
liams reikalinga pašelpa.

JOSEPH AVE., kampas HERMAN^ST. 
turimo visokių S< voros ir Groblewskio išdirbtų vaistų.

Vynas nuo dabar bu.- parduodamas po 75c bonka.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
MĘS T! RIME SKYRIŲ SI VIENA l'Ų VALSTIJŲ I’AČTO (No. 22).

Ir galimo siusti laiškus j Europa ir į Lietuvos dalį, kuri randa
si po vokiečiu. Męs gvarantuojam laiškų prisiuntimų per valdžios 
išduodamą kvitą.

Pasiliekam su guodonc

Yalowich Broliai Vartininkai
CHARLIE YALOWICH IR MORRIS YALOWICH, Savininkai.

aukos. jo korespondentais, tai pa
žeminti savo laikraščio var- 

J. A. Samulėnas ir J. Mu- dą.
raška—po $2.00; J. Striu-lri, o 
žas, P. šimkiūtė, J. Murni- bą. 
kas, J. Kalkauskas, M. Ra
musis, A. Pekevičia, P. Kar-

l'ovilaitienė, G. Sieniūtė, A.!hani(‘ anksčiau gautą. 
Labanauskas, J. Jonaitis, S. įleiskite, kad negalėjoir 
.Antanaitis, V. Valiulis, J. I naudoti.
Migelionis, M. Tamulionie-( S. S. Bronišiutei, Akron, 
nė, O. Adomaičiūtė, B. šim-ĮOhio. — Tokios žinios skai- 
kiūtė, B. Katkauskas, A. 
Alažioliūtė, V. Pictiba, O. 
Urboniene ir K. Urbonas— 
po 50c. Smulkių

Kurių korespondencijos 
netilpo šiame “Laisvės”' nu
mery, tilps sekančiam.

PAJIEŠKAU kostumerc- 
ko kriaučiaus, kuris galėtų 

Darbas yra 
žiemą ir vasa
ras labai. Mei
liausiai atsi-

!, Gilberton, Pa.

karės, “Laisvės

ri i gus ir į tas Lietuvos 
vietas,< kurios randasi 
po vokiečiu. Kas turite 
antrašus nuo savo gimi- 

Andriū- f gyvenančių po vo- 
-i i kiečiu, galite drąsiai

* Austrija. ir fit* ’ ‘ • •<!iams į Rusiją
F persiuntimo kursas ko- 

žemiausias.

dabar per “Laisvės 
dakciją pasiskubina sa
vo pinigus išsiųsti į

“Gosudarstvennuju 
Sberegatelnuju Kassu”. 
Dabar, kada rusų pini

nyti.
“LAISVĖ

183 RoebHng Si, 
Brooklyn. N. Y



—Labai gailiuos—sako 
krautuvninkas—kad tamsta 
pasimilinot ir ne ton krautu- 
vėn įėjot. Męs to neturim, 
bet pas mus yra virvių, brit- 
vų ir revolverių.

Klaida.
Kartą ūkininkas pasiun

tė berniuką pakinkyti mulai 
i plėškę (šleją). Buvo la
bai anksti ir tamsu, o ber
niukas, būdamas prie tingi
nio, neužsižiebė lempos ir 
nežinojo, kad tame tvarte 
sykiu su mulu buve. ir kar
vė. Ūkininkas, ilgai nesu
laukdamas pakinkant, su
šuko :

—Hei, Ratilai, Ratilai, ką

Temykite LIETUVIAI!
KURIE TUŽEJ0TE2ARBA 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 KREIPKITfiS PRIE 
MANĘS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir Į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUIant 4% metama nuo šimte. 

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
■TEITO NEW YORK, užtat Jūs pinigai gvarantuojami

PARDUODU farmaa, lotus ir namui. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentua-raštua ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROM ATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—SIPKORČIŲ.

Kas nori parsitraukti save gimines iš seno krajaua, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus užganėdintas. 

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

s BANKER JOHN KOVACS
Jp ~ 1 c, . Filia: 155 CLINTON AVE.,
sE Grand Street, maspeth, l. i. n. y.
NEW YORK, Borough of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU If? 
MOTERIŲ.

Ar slinka Jums pluakal?
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? 

užkrėst i kol 
limpant i ,ii<-7

A!
nors no sveikumais ii

pliki

iluosti ut a

kurh >.)<■
(I ražų 

odos g;

_iu.su prigi •nitą

slinkimo

• ĮHcia listO 

plauko ii

t is . t ui'i-l I Kin ž.ius pl.iukiiH žili pl.iukuai 
- Ha rzila.-- i r lieka vdiics nuo iizgaiicuinli 
klięiu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs g-1 b-u n-

UŽSIRAŠYKITE TUOJ

ORAKULO PATARIMAI.
Klausimai:—
Gerbiamasai Orakule !Tan- 

kiai matydamas tavo atsa
kymus ant visokių klausi
mų, aš norėčiau klausti štai 
ko:

1) Kur męs būtume da
bar, jeigu Kolumbas nebūtų 
atradęs Amerikos?

Berniukas atsakė:

mauti, jo ausįs sušalo.
už

Gudrus ūkininkas.
Vienas ūkininkas, kuris 
rveno palei Senanilę, vi-

bar, jeigu Jieva nebūtų su
valgius uždrausto vaisiaus?

3) Kodėl merginos užsi
merkia, kada jas vaikinai 
bučiuoja?

Tai tiek šiuo kartu.

suomet laikydavo margus 
arklius. Kuomet viena iš tu 
margų arklių nuvedė ant jo- 
marko, priėjęs žydas klau
sia:

Mylėtojams Muziko* Ir Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

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

G. A. BARONAS 
MhKEES ROCKS, PA.

NAUJA KNYGA
Kokios dar nebuvo lietuviš

koje kalboje.

SVEIKATOS” 
ŠALTINIS

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

Reikalaukite greitai, nes gali 
pritrūkti.

Pinigus siųskite 
deriu šiuo adresu: „

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

Kaina tik 50c. .
money or-

k;: U

žilis pl.iiiku 
inarlo'ins ta i
Męs išsiiiei nu- Riekei' 11:1111 (l<>h‘rine <li'Ziil< 
Calvactira- <js 1 ir knj “Teisybe 
Apie Plaukus.“ Išpiatikcle žcmi.iu atspau
stų. kuponą ir siusk<-t<• šian<!<-i>.
Union Laboratory, L3<->x 545, Union, N. Y 
UNION LADOHAlORY,

Box 545, Union, N. Y.
Siiiėlu i ibil.'imtis to'c'iitn <lrl alinio-

1, . I . ....................... .

10 ei-lilu

MĖNESINI TEORIJOS ŽURNALĄ

“Naujoji Gadynė”
KUR GREITU LAIKU IŠLEIS L. S. S.

“NAUJOJI GADYNĖ”, tai liaujas gyvybės pulsas Ame
rikos lietuvių darbininkų gyvenime.

‘ NAUJOJI GADYNĖ” yra r,atarta leisti vien tik dėl su
stiprinimo kliasinio liaudyje susipratimo.

“NAUJOJI GADYNE” bus \ įsiems prieinamas ir visiems 
lygiai indomus ir svari s mokslo ir žinijos šaltinis, 
kaip menkai išsilavinus 
ligoniui.

“NAUJĄJĄ GADYNE” r^L 
tuvių socialistų rašytoji 
Grigaitis. Jam artimiai

m darbininkui, taip ir inte-

(?.»<•> nesą $

N. 1 ir ! 
<l‘:n i'i.-;,

J SUČĖDYK PINIGUS 
I IR SKAUSMĄ.

kartūno?
arklio

— Prašau į kromą, tai su-

i> k I kurrą \\ ominiu Medo.*.
Col!ęi_«. Baltimore. Aid.

futicktnuiKni atlieka navo dtirba orte 
gimdymo, taipgi i-uteikia vIhiHro rcx.lnn M 
oaKelbf* inva<rkw< moterų ligose.

F. Stropiene,^^;
Atsakymai:—

1) Jeigu Amerikos nebū
tu atradęs Kolumbas, tai bū-

Tikras atsitikimas.

<y 
*
ą
2)
M
ft
? v*a

dinasi, vistiek gyventume 
Amerikoj.

tai pas mus tankiai suva
žiuodavo daug kunigu sve- 
čiuosna. Mat, mano tėvo 
brolis Jonas buvo kunigu.

Ar Nori

įįįr rjžjSoįi

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

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

DR. J. LIEBERMAN
DANTISTAS

408—410 So. 2nd St,

valgius uždrausto vaisiaus, 
tai būtų jį suvalgius* Marė 
ir Orakulas vistiek būtu am 
svieto atsiradęs (Tiesą pa
sakius, tai Orakulą Marė ir

no dėdė Jonas buvo parva
žiavęs pasiviešėt pas mus, 
buvo surengta didelė puota. 
Tarp kitokių kepsnių buvo

3) Alergines užsimerkia, 
kuomet jas vaikinai bučiuo
ja todėl, kad nenori matyt 

asi “sarmata” n

Kada visi kunigai susėdo 
aplink stalą ir rengėsi val
gyt, vienas iš jų norėjo pa
juokaut iš mano tėvo. Pa
sišaukė mano tėvą ir sako:

— Na, Tamoš, dabar tu tū

Šauti DYKAI dvi /eras 4tukas 
“ tlidelj Kataliogą visokių ma 

VR gtAUii štukų ir kitokiu visokių 
dalykų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur lų gaut? Atsiųsk 

j savo pilnų ir aiškų adresą ir už 
f 6centusstempų dėl uždengime 
I prisiuntimo kaštų, o tnęs tuojaus 

tą Kataliogą ir štokas tau nusiu
si rn oyka‘, Adresuoki
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S. Haisled Si. Chicago, III

Ateik pirkti vyrišką aprėd&ią, 
kaip tai skrybėlių, marikiai^, 
kalniorių' ir tt. Pas Mano ta
rarai! garas ir kainai š«w.aa.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
( Arti Berry 8t.)

Y.

jam

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEK. A Jonas MATHUS

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

Juozas Garšva
GRABORIUS
(Undertaker)

.,<044?

Brooklyn, N 
balandžio via 
W. sorkiniukii

o
tai męs

i rysi m
paršui

i

ausi, tai ir

batas L. (1

dyką.
Waterbury, Conn. 

Įvyko nepaprastas : 
mas. Dr. J. šiltina s i> 
tono ir F. J. Ragučiu 
Bostono sutilpo ant 
steičiaus ir jautė-i vii 
litiosai. Dabar, po šio 
tikimo, wateiburiečiai 
no, kad ir visi zXmerikos so 
cialistai ir tautininkai long

likai už l.'i n<‘s;i ke/ , pa!
; tv tied 1 t ?’ Dl”ld
kabi r. Ii 
rio.

'(•ran

vieno 
-iš k a i

laeiuvos šelpimo ronue ir 
visiems būt užtektinai ard-
va.

So. Boston, Mass. — Mūsų 
miesto pirmeiviškieji laik
raščiai pirmutiniai pradėjo 
kalbėti apie reikalingumą 

L. Š. E. ir L 
C. F. Daugelis manė, kad 
tie jų žodžiai pataikys sta
čiai dievui į ausi ir... vieny
bė įvyks. Bet... žiūrime, tie 
patys laikraščiai pirmuti
niai susinešė dėlei minėtu

lūsu dide

r, n le- 
nnršo

is paršo vidu-

Pamūšiui dar

.Jis permainė.
—Vaikeli, dabar gavė

nios laikas, turi permainy-

.aip ligšiol,—sako kunigą 
usitikos vaikina.

nigėli, permainiau.

rmainci 
\ • 11 L-111 <>

išsiimi tinau pas kitą ga 
dine. M

Disku dios saliiine.

( .'Jutatrta® rr'-optu'i didžiMuaia 
Gtyda nežiūrint, ar tie receptai
' Li«Aavn« Auo«<rlkoB daktarą
s i ai vi*..',a!Iru llf tuviika aplieta
? Son+ou* <»• •hu'iettji valstijoj.
( .yduoilų -faiit g-tuL, kokio* tik p«-

'aidy yr.a vvriuj’inio*. Galit r/»l- 
a prisiųsiu

K. ŠIDLAUSKAS,
iekorL’a !r Salininkai?

Broadway, C Sticul
SOUTH BOSTON, MASS, 

Tek So.Beaton 2D814 ir 21^154.

Į GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
S, IR ŠVARIAUSIAS saliū- 
Y NA S VIS AME SO.J ’ BOSTONE. 
y Sveiki geriausios rūšies gėry- 
<Žįmai Ir užkandžiai. Patarnavl- 3 mprielankus. Atsilankykite.

» persitikrinsite

Ą JONAS MATHUS
(Lietuvi* Savininkas).

į 34.2— 344 W. Broadway 
JS So. Boston, Mas*.
■i (Dešimta žinginių nue Lietu^ię
4 Lnbdy.rystėz Draugijoj naaiu ) 1

Gcrku^’::s b (yj ik

•T .? i

LAIDOTI VIŲ DI REKTORl US. 
Gbalbanumtu ir laidoju numirusiai? 

imt visokių kapinių.
Par rtmdau Automobilius ir Kark 

hs \'f.-eiijornv, Krikštynoms ir šiaii 
pr.. i važi n ė j imams.

Y. C. Brooklyn, N. '
Tel. Grecnnoint

Tf lr-ohoio 7867 ?>h >

GERIAUSIOS FARMOS
. "““'’i

,5

1 GERA PROGA! |
Gramatika angliškos kal

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

Vaikų Draugas arba kaip 
mokintis nkaitytl Ir 
šyli be mokytojo

Naujas Būdas mokintis 
šyli be mokytojo . ..

Aritmetika mokinimais!
kandų, nu paveikslais

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

itio 50 inrii’ yra vienu :• niunyb 
naminių In lų pas kiuviiil.us ir

Tikvas Iii:’:.;', su pažvmėta marke

r Ui

I'irkitt

Arm rikoj. 
dėt i 1905 
m<

ra-
lSc

ra.

ro-
10c

X5c.

Viso $1.00
Xas atsiųs Iškirpęs šitą ap

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

, 1'. M1KOLAINI8
R. I'1. D., Route 2

. Hudson, N. Y.

t Al YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.

pas mus formas

25c. ir 50c. b-it<l:uk>i- nptiikoše arba
Si U'.O

1-. AK). UlCHIl.R & CO.
1-80 WAi'h'n'/ti.i, Sl-r'.l, New York, N.Y

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

A. SHRUPSKI
I’as num galite ’ gauti ska

niausio alutis, puikios degtinės 
Jr skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi
tikrinsite.

SI S. 2nd st, Brooklyn..

par

Ta kolionija yra mūsų už- 
metai.-, ir jau apgyvendino 

u 360 lietuviais farmeriai 
seninusi ir didžiausi farmų pur

iai lietuviai Amerikoje, 
uodame teisingiaus’u būdu, išduo 
pirkėjams warnnuiotus popierius 

ibstraktus be jokit? 
Męs turime šimtus 

iš
vais, su sodais 

derlingiau. ia 
mo’.i’., ir molis

JJe 
(Xi; r moko 
visekio didumo farmų parduoti: 
dirbu, su užsėtais j 
ir oiidinkais. '7. r.ič 
lygi, su judžctiHU ir 
su gera smielžeme.

ėystus 
ėių.

ir «lė! ganyklų. ” įtrim
<odų, pi«'

parduoda-

dėl 
vų 
mes neSdirblos, geros, kur 
nis visokio didumo plotais
$6.00 akelis ir brangiau, art lengv 
išmoki jimų. Kiekvienas i 
žemes pasiimti, ir dirbdan 
išmokėti, įgydamas 
riaušių farmų. l’a>
pirkti žemės nes ji greit eina bran 
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs už 

kad surasit farmų pa 
norų, ir už kų būsite munu

mieste
lokiu būdu gr-

< > 
b

iios žymiausis Amerikos lie- 
ir gilus teoretikas drg. P. 

ioje pageiboje bus kitas žy
mus publicistas ir nuosel lūs kritikas drg.V. Kapsukas 
iš Škotijos, dabartinis “t ocialdemokrato” redaktorius. 

‘NAUJOJI GADYNĖ” turo- dar keliata pagalbinių re
daktorių. Jbje bendradarbiaus visi žymesnieji Euro
pos ir Amerikos sociali. ;ų rašytojai ir publicistai.

GADYNĖ” ture skyrius iš visų svarbiausių‘ NAUJOJI
mokslo šakų; gvildens i isuomenės klausimus ir pla
čiai ai

“NAUJOJI
kins socializmo mokslo teorijas.
GADYNE” talpins daug gražių paveikslų, ka- 
j, dailės apysakų, eilių ir uoliai stovės darbo 

žmonių reikalų sargyboje.
‘‘‘NAUJOJI GADYNĖ” bus storas, didelio formato, 64 

puslapiui žurnalą.'- , spau. dinamas ant puikios popie- 
ros, papuoštas gražiomis “vinjelkomis” ir dailiai 
techniškai apdirbtas.

Nei vienas susipratęs darbinir 
nuo “NAUJO,SIS GADYN1 
kite,
greit administracijon atsišauks 1,0(10 
d y nei prenumeratorių, 
bus išleista.

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

reikalais rūpinties. 
‘NAUJOJI GADYNf 
. . .pusei metų—80c. 

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

neprivalo atsisakyti 
užsirašymo. Nelauk- 

bet užsiprenumt ruokite kuogroičiausia! Kaip 
Naujajai Ga- 

taip greit “Naujoji Gadynė”

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

Pavienis numeris—15c.

“NAUJOJI GADYNĖ“
229 N. 6th St., Philadelphia, Pa.

Telephone Yards 551 or 155

TIKRA LIETUVIŠKA A DTIET A 
chicagoje Ari ILK A

Męa užlaikome kuogeriausins falatna. Su didele etyda iipildom 
receptus kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimus per 
laiikua suteikiam dykai.

Savin’nkaa ir Provisorina
F. A. JOZAPAITIS

E601 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyveninio Telephone Drover 7781.

ČIA G Al. I MA ( Ž SIR A ^‘tTl “LAISVŲ

LIETUVIŠKA APTIEKA
Miuorr.i prarieda

-s.'oniil.. Pirkdami 
parduoti lietuviams 
>.ii{ vaistų: 1) M!ATI . 
iiems, bonka 25c. 
La ?5 Ir 50c 
ŽUVIES TAUKAI

.8 V uri A N C MED. 
x Įšok i ų C R E A M ’ I, dė

caug ia~. oro antsyk del dviejų aptiekų, galime 
•jgia” m gu kitur, i’as mue randasi iite- 
, la'iai geras nuo kosulio vaikams ir dlde- 

ORR.Al'fl’A8, Linitneotas d< 1 reumaGzmo. Bon- 
M. Tikra iieiuviaka TREJANKA, bak.-as 25 Ir 60e. 

reisikiingi del įvairių ligų žirnius laike. 5. fVAI- 
■’L ATAUGINAU’! 1'L.U nŲ ir TONIC’AS. «. 

įvairiau. paudi: .0, odekolonas, perfumoa Ir 
ridų. 7.1 UITI Git IONIC, vartotojas dėl vi- 

>nk.» $1.00. Mū?ų aptiek©- 
>a;. Tpdėl kviečiame atei
ki a mea. Siune'xnt laikku^

ks’b&ma lietuviškai, rusiškai ir lenki 
iuukytl. Vists persiuntimo lėšas apn ‘'k 
,sllm» siųsti nmigvs a-'bs timpomis.

I. SHAPIRO. Lietuviike* Apikkoriuis
d Street kampan Union Ava
’45 Driįgi tu., 2nd 8t.„ Brooklyn, N. Y.

bereikia J ieškoti
Delio, kad mes mirodtniie k-.t’p Ietį;'.oi išmokti anglų kalbų, aritmetiką ir 
lietuvių kalbos gianiatilrų savo nafiituųe Luošame laike. \ isi išmoksta. 

Nurodymai ir knyga DYi \1. {dėk stempų. Adresas:

lietuviu Kcrespcndencijisc Mokykla, 1327 N. Robey St, Chicago

SPAt DOS KNYGA

ji

MOTERIŠKE ir MEILE
Chicago, III 

iniesčio progresyviškieji lie-5 
tuviai gailiai apverkė mirtį 
Br. Vargšo ir Z. Vitkausko, j 
bet... nei viena ašarėlė ne-1 
buvo pralieta, kuomet mirė; 
dienraštis “Katalikas”. Ko-' 
kia tai skaudi gyvenimo iro
nija: dėlei vienų mirties 
tiek gailesčio ir ašarų, o dė-i 
lei kitų—vos tik ne džiaugs
mas.

Ei

net ii

Džiovai niekus šne- 
jau žinau prūsą. A- 
Prūstiose pavogiau 

gavau sėdėt
Rusijoj gi 

us, bet ir
vogiau i 

arklius,

—Gana jau, gana, Džia- 
nai! Aš Rusijoj nieko nepa
vogiau, o net 10 metų sėdė
jau.

Kas užsirašyti 
pas man* 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus Be
dančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivj”ar 
“Kovą”ar "Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikos 
arba knygų ver-

o

CZ; v. 
e 6' ■* fių

Ji O

VJ

<n< P °

§ 3
o

Hį (/B

cS. u>

Ih.ruraiic ju 
gal savo 
dėkingi. 
Liniukus 
gi až.ianie 
p:.ina apl

ir biznierius apsigyventi 
ir svcikami1 krašte, kur yra

li knyga reikalinga perskaityti 
no tik jauniems, bet ir seniems.

tz Ui

■”K pamislyti nenorėsite. Tūse-

gą parnokinimŲ apie meilę, o seniems— 
prisiminimas jaunystesbus dailus

svajomy

Krautuveje.
Sykį atėjo žmogus į krau

tuvę ir sako:
—Duokit man už 25c. kar- 

bolinės rūgšties.

Pas burtininkę.
—Iki 40 metų kentėsit var

gą-
—O vėliaus?
—Vėliaus prie jo pripra

siu

Li«tuv|” ar “Sakę
tėa $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” d'-n- 
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
JIenas”gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hwdion Avenue, 

Rochester. N. T.

O •
CL p;
• -< -
W <t>

p b (»

§7'. c ■g f š

ūgteli 3
c S:|.g

nyėių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apielinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mieli. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei
site ant fanuos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farms pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme- 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapų ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkit* už 4c. 
štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. K1EDIS & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

K A INA
Reikalaukit šiuo

LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

_iu.su


-

LAISVA

Aukos L. Š. F.
’ BrooklL, N. Y., New Plaza 

Hallf 5 d. kovo, 1916 m.
’ VPpadžia pereitame num.) 
(Rinko Žemaitė, užrašinėjo 

Pruseika).
M. Bučinskas ir L. Prusei

ka—po 10 dolerių.; K. Liut
kus ir Masiulevičius—po $5; 

( ( Čiuberkis, Savickiūtė, Vi
za, Grigas — po’$2.00;po 1 
do.l. aukavo J. Neviackas, 
Cavėnas, Velička, Purvėnas, 
Steponaitis, Domkus, Kas- 
perskis, Kalaškauskas, Ve
nys, Raivytis, Šimaitis, Ši- 
maičiūtė, Šimaitienė, Radze
vičius, Atkočaitis, Atkočai- 
tienė, K. Vaituleviėius, Ma
teika, Aleksaitis, Si. Paraš- 
čiakas, Kulbinskiūtė, Anku- 
davičiūtė, A.Jurevičius, Kal
pokas, J. Priščiukas, Judic
kas, Žhkaitis, škim, Ratke- 
vič, Ramanauskai, Gadeikis, 

• Aušra, Šukys, Rugienis, Ne- 
činskas, L Valiuliūtė, Juška, 
Pačesas, Kšanavičius.

Po 50 c. aukovo šie: Šapa- 
liūtė, Lietuvninkas, šulas, 
Pe t ru ške v i č i a, V o r o š i n sk a s, 
Lelis, Kulis, Sabanevičius, 
Šertvytis, A. Macaitis, Atko- 
čaičiuks, Slažienė, Juška, 
Kačerauskas, J. Danielius, 
Danielienė, Kurlauskas, Gu- 
zikiūtė, O. Sansanaitė, Un- 
džiuvienė, Lapinskas, Kuš- 
lis, Steponavičius,Matusevi
čiūtė, Lapinskis, Klierikai- 
čiūtė, Aušrienė, Kovaliaus- 
kas, Barakauskas.

(Sekančiame “Laisvės” 
numery pabaiga aukautojų 
surašo).

linskis, J. Pileckas, A. Loko- 
ševič, A. Balčiūnas, A. Kuš
lys, S. Kasuolis, P. Poškas, 
J. Morkūnas, J. Gribas, P. 
Vilčikauskaitė, K. Pernavai- 
če, F. Savickiene, J. Sikors
kis, M. Baniulis, J. Gudaitis, 
J. Pranckietis, K. Jenkaus- 
kiene, S. Liutkus—po $1.00;

kūnas, J. Jenkauskis, M. Sa- 
banskis, K. Žiobas, J. Sokoč-

A. Abrczas, V. Bitukas,'M. 
Mišeikis, J. Birunas, P. Vili- 
mavičius, A. Gotauticnė, A. 
Gotautas, B. Majauskas, F. 
Kazlauskis, J. Balandis, A. 
Juknius —po 50c.; smulkių 
aukų $51.25; viso $150.00.

Pirm. F. Petrašiūnas. 
Sekretorius S. J. Liutkus. 
Iždininkas M. Spaiches.

Priėmiau April 15, 1916. 
T. L. Dundulis.PAJIEŠKOJIMAI

l’ajieškau brolio Juozo Mickevi
čiaus, Suvalkų gub. ir pavieto, Moc- 
k«»vos gmino, Navinikų kaimo. Se
niau gyveno Chicago, Ilk, bet dabar 
jau 7 metai, kaip negaunu jokios ži
ruos. Jei kas apie jį žinot, malonė
kite man pranešti.

P. Mickevičius
Briton N. S.

Canada.
Sydney Mines Repe 
Box 179,

(29—32)

Antanas 
sukolektavo

Mr. Clemens Raducha, H24 Palmer st., Detroit, Mich., var
tojo Scvoros Vaistų Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
inkstais, ii- štai kų jisai paraAfi mums: “AS sirgau dauginis 
negu pusantrų metų. Paskui a< sužinojau apie šį vaisių ir Ii 
kuu išgydytas. Todėl uš galiu patarti jį kiekvieuuin, kuris 
serga ano inkstų.’’

Tai jieškokite priežasties. S!<aiidū,iimas gali būti ki
lęs dėlei inkstu netvarkos, ir todėl imkite

Severa’s Kidney and Liver 
Remedy (Severas Vaistą Inkstams ir Kepe

ninis) kad pasiekus kelio į sveikatą..
Ligą nurodo inkstą arba pūslės už
degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kjlantis dėlei keblumu inkstuose, gelt
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pa taisyme lovos šlapininio pas vaikus.
T T VĘ • j, ~ °___ _ paprastai eina grota su inkšti) liromis,

LdSOlclS ’r kni1 pagelbėjus gydyme, SEVEKOS 
GYVYBfiS BALZAKAS (Sovcra'a Balsam 

ot Life) dažnai yra pasirodęs pagolbingu padėjėju Bevoros Vainiui Inkstams 
ir Kepenims.

Knina Peveros Vaisto Tnltatnins ir Kepenims: 50 centu Ir $1.00.
Kaina .Severus Gyvybės Balzamo: 75 centai.

Savo aptiekojo reikalaukite Severoa Vaistų. Jeigu Jūsų aptinka jų netii ri, tai užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

PARSIDUODA STORAS.
Parsiduoda storas visokių saldainių,

garų ir šiaip visokių daiktų. Dabar 
yra gera proga. Kreipkitės šiuo ad
resu :

Brooklyn, N. Y.

Pirmininko pagelb. B. Davidonis ,
1820 Fairow Ave., Easton, Pa. 

Protokolų Rašt. ir organo užžlūrėte- 
jxs Alex Vyturis,

139 So. Bank St., Easton, Pa.
Finansų Raštininkas F. Vyturis,

Easton,

264 N. Stata St., Ansonia, Cenia.
Knygiaus pagelbininkas A. Yakštys,

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

491 Main St., Ansonia, Conn.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ. WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininku.-; J. Basi1:., 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
Pirm. pagelbininkas M. Ainhraziunax. 

1-121 Lincoln St., Waukegan, Ill. 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, Ill. 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

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

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

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

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

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

Draugystfciuu, Kuopom* ir KUubuiatt! 
Išdirbu viuekisi

k LK ARDAS, “BADGES”, GUZIKUH 
(•> ŽENKLELIUS

Vicfc'rNrv»»i pikn;k»m«, 
tt. Dcrau viuokiua Medaliu* ir vi- 
hoiinu n.itspaudai drau/fyfttiwB

At. kJakvien* p*r<aka.luv’<v'» yri- 
K.vnČite tn.ir;ialius.

A. STRUMAS
Novelty Manufaeturar

1 3 Ferry St., Dapt. L. Newark, N.J.

'j d

GERAS KAMBARYS 
dčl dviejų gerų vyrų, n c gir
tuoklių, gražioj vietoj prieš 
pat knygyną. Kam reikalin
ga vieta gyvenimui, tegul 
kreipiasi šiuo adresu:

M. THOMAS

139 So. Bank St., 
pKasierius F. Malkattin.

668 Northampton St., 
Kasos Globėjai:

Alex

Easton,

Pa.

Pa.

Biga,
1021 Elm St., I 

Meškauskas,
1222 Pine St.,

Maršalka Juz. Tarvidaitė
1019 Elm St., Easten,

Husfrlnkirnsd būna kai vi r na a yėt- 
nyčią kiekvieno mėnesio anglų soc. 
ruime, 439 Northampton St., Easton, 
Penn’a.

And.
Easton,

Easton,

Pr..

Pa.

Pa.

Canton, Ohio. - 
Dambrauskas 
L. Š. Fondui.

Antanas Dambrawskis ir 
Franciškus Budris — po$l; 
Antanina Dambrauskiene— 
$2.00; Jonas Ivanauskas — 
$1.50; Bronislovas Savickis,

l’ajieškau brolio Antano Šileikos, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Garliavos parapijos, Rašliavos kaimo. 
Seniau gyveno Spring Valley, III. 
Taipgi norėčiau susirašyti su Jonu 
Zubrickiu iš Aleksoto. Jis gyveno 
se niau Scranton, Pa. Jie pat is arba 
žinantieji malones atsiliepti.

DAKTARAS

Matulaitis
Monessen,

rienė, Juozapas Žilinskis, 
•—po 50 c.;Franas Maršala, 
Antanas Kisielius, Bronisla
vas Barauskis, And. Nagai- 
čik, Jan Hudy, Martinas 
Bagdis, Lukas Kančik, Ka
tarina Radzinienė — po 25 
c. Viso labo 50 dol.

Nuo red. — Pinigus pa- 
siuntėm L. Š. F. fin. sekre
toriui.

l’ajieškau draugo l'ranciskaus Pak
što, Kauno gub., Ukmergės pav., Svė
dasų parapijos, penki metai atgal 
gyveno apie Chicagą, Ill. Kas žinote 
apie jį, ar jis pats, malonėkite atsi
šaukti.

Adomas Kalibatas
203—205 Crescent St.,

41» BOYLSTON ST., BOSTON,M A«f-
Netoli didžioje eaieate kuygyNa

Offls® valanda®: tuno 1$—12 valuMii
” “ “ 7—9 v. vaknn

šventadieniaiu bm 10—4 v. pe ylctii

Long Island City, N.

brolio Tamošiaus šakio, 
Wis. 
Juo-

I’a j ieškau
3 metai atgal gyveno Kenosha, 
Taipgi ir pusbrolių Kazimiero ir 
zo Tranauskų, pirmiau gyveno 
(•{•go, III. Turiu svarbų reikalą, mel-

Teisingai sutaisomi vaiatai 
prieinama kaina. Atsilankykite* 
paa savo draugą, a būsite už
ganėdinti.
N. MOSKOWITZ

Aptiekorius ir Chemieta*
215 Roebling St., Cor. B«>. furi 

BROOKLYN, N. Y.

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUN

GOS VIEŠŲ REIKALŲ 
KOMITETAS:

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

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

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

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

V. Kazlauskas,
268—40th St.,

K Liutkus,
131 Grand St.,

V A. Zaperiackas,
183 Roebling St.,

K. Kreivėnas,
550 W. 52St.,

J. Simaitis,
174 Broadway,

Draugijų Sąjungos rekomenduoja
mas tlumočius:

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

Brooklyn, N.

Brooklyn, N.

Brooklyn, N.

Y.

New York City.

Brooklyn, N. Y.

M. š a k i ū t ė - M e š k a u s k i e n ė
634 Ferry St., Easton, Pa.

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkečiunas,

Box 566, Steger, III. 
Vice-prezidentaa W. Stonkus,

Box 435, Steger, IB. 
Protok. raštininkas J. Dambrauskai 

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

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

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

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

Box 407, Steger, Ill.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

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

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA: 

Pirmininkas L. žvingilas,
423 Aurora Si., (’o’linsville, III. 

Pirm, pagelbininkas 1‘. Papeika,
424 So. Chestnut St., Collinsville,, III. 
Nutarimų raštininką.; P. Kuosevičia,

705 Peers Ave., Collinsville, Ill 
Pin. Raštininkas I*'. Skainarakas,

817 High St., Collinsville, 111. 
Iždininkas J. Willumat,

.837 Central Av«., Cidllnuvllle, IL 
Organo užžiūrėtojaa V. R&udonliu,

806 Strong Av«., Co’linsville, Ill 
Susirinkimai būna kiekvieno nc.iue- 

gio 1-mą ir 3-čią nedčkiienj, 1-mą va 
landą po pietų, Saliai salėj,kampas W 
Main ir N.MorrlBOU A'"o., CoiliaarJUw 
Illinois.

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, • 
resi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriasių ARMONIK® 
SKRII’KŲ, TR1UBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INST1U* 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 r&ktahh 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkaz, dydfllc 
5x6J su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tarora 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus ta vorus. Agentams parduodu 
škaplieriai 60 c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodama 60%.

Wq iir •! p 112 GRAND ST.,. Waiaelis, Brooklyn, n. ’r

o tt • A4 aT 0 a
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dispep.iiją, 
šonuose, krutinėję ir nugaroje, 

patrūkimą, sunkumą ant krutules ir 
visokias kitas sk'ivio ligas. Gcrtausiai 

patan.o apetitą.
enų pakelį 4itų gydančių 

kv'it.į ėysto tpiruto 
rt>a išvirti ėy-tame va->- 
■J g' tti po pur- stiklelio

Gydo visokias 
gumbą

o hgas, nerr.alim^ 
išpūtimą, riemenj

uw

Elizabeth, N. J.—Surink
tos per gerb. A. Bulotos pra
kalbas. Aukavo šios ypa- 
tos: S. Balvočius aukavo — 
$10.00; A. Majevskis, A. Pi- 
leckas, A. Urba, A. Linkevi
čius, V. Mačialis — po $2.00; 
T. Linkevičius, Z. Bočkienė, 
A. Lukaitis, J. Urbonas, F. 
Nokas, O. Sakavičienė, K. 
Čiurlis, K. Latvėnas, P. Le- 
mežis, K. Gražulis, J. Rūkas, 
K. Gutauskas, J. Einikis, B. 
Borkauskas, F. Petrašiūnas, 
A. Lutvinas, J. Meškūnas, J. 
Blažiūnas, I.Malinauskas, A. 
Jonaitis, T. Kušlys, Z. Sta
niulis, J. Marcinkevičius, D. 
Brazinskis, J. Visbaras, P. 
Mairūnas, J. Poškas, A. Čiu- 
žieiiė, P. Birunas, P. Bitu- 

4 kas, A. Makutinas, B. Kra-

l’ajie.škau draugo Jono Laumelio, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Biržų 
valsčiaus, Papilio parapijos, Seme- 
niškių kaimo. 4 metai Amerikoj. 
Meldžiu atsišaukti.

M. Ruplėnas
7202 Aetna Rd.S. E., Cleveland, Ohio.

DRAUGUOS,
kurion npitirinko “Laiavfl”

Valin- 
parapi- 
gyveno

l’ajieškau pusbrolio Jono 
’ čiaus, Kauno gub., Jorbarkų 
jos, Kulurių kaimo. Seniau 
Grand Rapids, Mich., o vėliau Du 
Laca, Wis., bet dabar nežinia kur 
randasi. Kas žinot, malonėkit man 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą.

J. Endzelis
47 Townsend St., Worcester, Mass.

(33—35)

• REIKIA KAMBARIO.
l’ajieškau lietuviško burdo Detroite, 

kur aš ramiai galėčiau skaityti laik
raščius ir knygutes ir persitikrinti, 
kurioj pusėj teisybe—socialistų, ar jų 
I riešų, nes dabar aš nei dievui nei 
velniui netikęs. Todė' geros valios 
gaspadinės malonėkit atsišaukti šiuo 
adresu:

437
Lazdinų Kelmas

Cardoni Ave., Detroit, Mich.

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskas,
P. O. Box 749, Melrose Park, 

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

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

III.

III.

III.

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

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

Park, 
Box 600.

Cicero, III.

MelroseAR
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, III.

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

Melrose

O. Box

trečią

nikas, J. Matušaitis, A. Si
maitis, C. Garnis, D.Stolbas, 
A. Makutėnas, J. Laukaitis, 
P. Matijosas, L. Čepukas, V. 
Senkus, F. Lapinskis, J. Ri- 
binskas, A. Medžiavskas, K. 
Šokelis, J. Čipinskis, A. Ba-

ANT RANDOS.
Ant randos du vienos familijos na

mai, 8 ir 10 kambarių, su 
vandeniu. Visi kambariai 
Mažas kiemas. Randa pigi, 
kitės:

FACTORY OFFICE 
Cottage St. & N. J. Railroad 

NEWARK, N. J. 
(33—36)

gazu ir 
šviesus.

Kreip-

Avė.

PARSIDUODA SALIUNAS.
Parsiduoda saliūnas geroj vietoj, 

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

(3.0—33)

I AR NORI

109 GRAND ST„

Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS? 

Jeigu taip, tai viiu«s 
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkt 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. T.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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. Ne- 
viackas, 183 Roebling St.,

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

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

Philadelprla, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardn 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill., kuris yar po kaucija 
$1,000.00, o Jis įrašęs į knygas pasiųs 
iždininkui.
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
tą nei pamlslyti nenorėsite. Turė- 
vių draugijos ir šiaip visi rengėjai 
kortos yra išduedamou kas tris mine-

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

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas Mar. Urba, 

1113 Ferry St., Easton, Pa.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
832—29th St., Brooklyn, N. Y. 

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

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

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

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

LIETUVIŲ SAVISELPINE DRAU
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN

TINOJE.
Valdybos vardai ir antrašai: 

Pirmininkas Vincas Opanskaa,
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 Pakui n is,

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

esq. Marsella alm. “El Sol”. 
Knygininkas Jonas Bagočiūnas,
F. C. 8. Berisso Calle Montevideo 812 

Revizijos nar ai:
Jonas šakalys—Calle Valpareiso, 206 

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

LIETUVIŲ KELIONEI I’AŠELl’OS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
. IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

183 Roebling St., Brooklyn, N., Y.
Vice-pirmininkas V. Vitkevičius,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius b’. Kalpokas,

183 Roebling St., Brooklyn,
Kasierius J. Senienas,

334—291 h St., Brooklyn,
Trustisai: M. Likeris, 121

N.

N. Y.
Grand

St., B’klyn, N. Y., A. Sirgodas, 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Vilt rakiu t ė,

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

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

183

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

113 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Vice-pirmininkas J. Mockaitia,

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

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

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

11 Oak St., Auneala,
Knygių O. RadieviMtti,

Cann.

C«U

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

VIRŠININKU ADRESAI: 
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln Aro.
Vlca-Prezidentas B. Čepaitė,

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

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

1516—14th Avė.
Iždininkas S. Buzlnskis,

719 Lincoln Ava.
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 1109

So Winnebago St.; A. Rimšiukė, 1118 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Alvikis,

816 Wall St.
Organe prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague fit.

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

RIŲ ADRESAI:
Centre Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2025 Colwell St.,
, Pittsburgh, Pa.

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

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

Turtų Kontrolės Komisija:
M. Urlakis,

118 Sixth St., 
Charleroi, Pa.

W. Urnežlc, 1429 Reedsdale St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

W. Markūnas, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, Pa.

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

P. O. Box 844 North Diamond Sta. 
Pittsburgh, Pa.

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

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

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

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

Box 292, Cuddy, Pa.
7 kuopos A. Žvirblis, 2228 Forbes 

St., Pittsburgh, Pa.
8 kuopos, A. I’alučis, 2123 Wrights 

St., S. S. Pittsburgh, Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas,

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

Kean Ave., Donora, Pa.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTE, 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis,

812 E. Centre it. 
Pirmininke pagelbininkas P. Yseda,

815 E. Centre 81.
Protokolų raštinin. A. Ramauckas, 

1025 E. Pine Bt. 
Finansų raštin. P. Petčiulie,

1227 E. Pine 8t.
Iždo trustisali A. Račkauskas, 8®

Tenth St., J. Baukus, 1121 E. Mi- 
hanoy Ave., W. Simniikis, 1227 B. 

Mahanoy Avė., 
Maršalka W. Svintickne,

515 W. Pino Bt.
Susirinkimai atsibūna.paakutinį pa- 

nedėti kiekvieno mėnesio 7 vai. va
kare Juozo Margelio svetainėj, 6® N. 
Main St., Mahanoy City, Pa.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PR EŠERIŲ 
W SKYRIAUS KOMITETAS:

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

Protokolų raštin.- J. A. Bekampio,
183 Roebling St., Brooklyn, N. X. 

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

liilnlnkaa Kazimieras Simkas,
IBB Lartaar It, Braaklya, BX

VARTOJI M -.S: 
av.gnienų i
ir tuk pat vanden.. 
l, ;y. i . ■><•.« v?l;
ari.a n.az.au. t

VINCAS J. DAuNORA, Apliekorius
.. 229 Bedford Avo , Brooklyn, N. Y.

Tik ką išėjo iš spaudos
JUSTINO TUMĖNO

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

SERGANTIEJI!
NUSTOJOTE SVEIKATĄ 16 

po metui 
gydymu sergančių Žmonių, 

kiek aš iŠgy-
kiek palinksminau gyvenimą, 

jumis gyvenimas įkirėjo var- 
visokiaa gyduoles ir jaučiatės 
blogiau, tuomet, nieko 

kreipkis pas gerai
ne

ria-

AR
Diena po dienai, metas 
užsiimu 
Prrsistatykite san, 
džiau, 
Jeigu 
tojant 
nuolat
laukdamas, 
prantantį daktarą ir specialistą

DR. LEONARD LANDES 
Jia juma be pinigų patars, ką

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kina apie ligą. Gydau per 20 metą 
visokias ligaa su didžiausiomis pa- .
sėkmėmis, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

Dčl cydymo nervų Ir lytiškų ligą 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spindnliai, per kurtą 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienus 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus, 
rinejimas šlapumo.
ant rytojaus, bet tuojau ateikite paa 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki B 

vai. vakare, šventadieniais nuo 16 
vai. ryto 11d 4 po pietų.
146 ■. Bind St. (Lexlagtou Ir M Ava.)

PRIEŽASTIES LIGOS.

Chemiškai* išty-
Neatidėliokita

140 EAST 22 ST,N.Y.
N«w T«tk CU»

n.az.au


LAISVE
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VIETINES ŽINIOS.
Mirė Petras Draugelis.

galėtų būti daug didesnis.
Beto, L. D. L. D. nutarė 

prisidėti prie Didžiojo New 
Yorko lietuviškų draugijų

ir nuo čia pradės maršuoti 
gatvėmis.

Rusų

DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSILPNEJISIU 
ANT LYTIŠKU ORGANU

JOHN KULBOK CAFE 
kad 

hizniiriai 
biznį ffi- 
Clgaras,

Central Brooklyno kunigas 
keikiasi.

“ M O K S L A S 
Rengia iškilminga

KONCERTĄ IR BALIŲ

lai Brooklyno kunigas veik 
kiekvieną nedėldienį plūsta 
Uarbininkų laikraščius, o y-

ITndžu 3 vai. po pietų
Nedėlioję, April 30 d., 1916

PALACE HALL 
'3 Grand St., B’klyn, N. Y.

Tačiaus 
žmones

laikraščius, taip ir tebeskai- 
to. “Laisvės” vis daugiau

Dalyvaus “Aido” choras 
po vadovyste p. L. Eremino, 
lenkij choras “Lutnia” po 
vadovyste A. M. Novackio. 
Orkestrą balalaikų ir visos 
geriausios spėkos.

Prislunskite mums tik 50c.
Nuslljmi'jje ant lėlišku ore,aim

yra. Kalima pasakyti, i-uil.itiii 
kinius išn.sali' jau tuksiančius 
gančiu lytiškoms Ilgoms. J<i

ne.
Nedėliojo, 23 balandžio, 3 

vai. po pietų, mirė Petras 
Draueglis. Jo mirtis buvo 
visai netikėta, staigi. 22 d. 
balandžio jisai atgulė į lovą 
ir ant rytojaus persiskyrė 
su šiuo pasauliu.

Velionis turėjo 50 metų 
amžiaus. Jisai paėjo iš O- 
želių kaimo, nuo Šunskų, 
Suvalkų gub. Per 25 metus 
Draugelis Brooklyno lietu
viams buvo žinomas kaipo 
teisingiausias saliu ninkas. 
Petrą Draugelį .visi mylėjo, 
i es jis niekuomet ir niekam 
blogo nepadarė. Buvo pa
žangus ir teisybę mylintis 
žmogus.

Velionis paliko didžiausia
me nuliūdime savo žmoną ir 
keturis vaikus: Oną, Petrą, 
Joną ir Milda.

Brooklyno lietuviai ne 
tuoj užmirš Petro Drauge
lio gerą vardą.

Reporteris.

G i m n a s t ik i eč i 11 a t y d a i.

kos Kliubo dar neužsimokė
jo tų $5.00, kuriuos pasimo- 
kėti reikia namo įgyjimo

tėjusiems nuo karės.
TIKIETAS 25c. Gaunami 

’4 Lais v ės” re dakc i j o j.
Įvairius šokius griežš 

geriausia orkestrą.
Pasitikime, kad gerbiama 

publika nepraleis šito pui-

kia

sopėjimai, ii/.k't *jima i viduriu, nevi rl ui - 
mai skilvio, inkstu lig.-) arba kitos ligos 
puslęs, nemielus sapniai, baime sutikti 
Žmonius, I ip tai daro imkurie. paliksi*' 
išgyil.vntl per varlojimi) gyduolių 
Gyduoles tas i trumpa laika pad.arls Jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima Ims namluotis gyvenimu ir jo 
ypat ibems. I ><•! alyd*>s, idant |>*'rt ikrintI

ris. Išsiimsine jums DYKAI

fondan.
Draugai, tekis

tai paskola ir tai jau ne kas

ine

Gimnastikos Kliubo.
Kaip žinoma, vietos lietu

viai, ypatingai jaunimas, vi
suomet buvo užganėdinti 
Gimnastikos Kliubo baliais.

kaus koncerto, kuris ; 
rengiamas puikiausioj s<

PALACE HALI.
93 Grand SI., B’klyn, N.

kada gi prisiims!e mums savo antr 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ž 
les ;irl>a sidabru del a pmokeji.m.'i 
persimi t inuj. Malonėkite atkreipti
ant to, kad tai nėra ma/.a <l,,z.Ut 
komlet iškas kursas išsigvdymul. ii;

iŠH’Kydyin ul.

Rūmas ant raudos.
Išrandavoju 1 rūmą. Ge

ra proga vienam vyrui. Rū
mas šviesus, ' atskiras į- 
ėjinias. Atsišauki t.

A. MARTIŠIUS
227'Wythe Ave., ant 2 lubų

sv.irbiu ant trumpo laiko. I{:išvkltc mums 
im i t įdėliok h e. taip gi praneškite kokiam 
laikrašti skaitlį*' ta apgarsinima, Ir mos 
išsiunsme jums tuoiaus tas r.vdimlcs.

NOVO COMPANY,
Dept. 37, Box '1000, Philadelphia, Pa.

REIKALAUJAME mergi
nų ir vyrų. Nuolatinis dar-

Del gegužinės šventės.
Mūsų prašo paskelbti, jog 

1 d. gegužės, 9į v. ryte visi 
draugai, kurie dalyvaus pa
rodoje, (būtų Tautiškame 
Name. Neužmirškite pri
būti į laiką. Tonais bus 
duoti nurodymai, kur įvyks 
paroda ir kokiomis gatvė
mis reikės maršuoti.

Geistina būtų, kad pami- 
nėton valandon Tautiškame 
Name susirinktu skaitlin
giausi žmonių būriai.

Vakare Tautiškame Na
me bus didelės prakalbos.

ganėdinsime. Todėl kviečia
me kaip vietos, taip ir apie- 
iinkių lietuvius atsilankyti į 
mūsų balių.

Komitetas.

I) ESS ART BROS.
503-9 Metropolitan Ave., 
Corn North 7th St., Brook
lyn, N. Y.

Nedėliojo, 30 d. balandžio, 
Tautiškame Name, bus pir
mas rožinis balius, su įvai
riais pamarginimais ir pra
kalbomis. Kalbės J. Ne- 
viackas, bus pasikalbėjimas 
Rožytės su Motina; dainuos!

Parsiduoda labai geras 
i-amas su visais įtaisymais. 
Parsiduoda iš priežasties 
savininko nesveikatos. Kai
na labai prieinama.

MAČIULIS-MITCHELL 
409 Railroad Ave. B’klyn, 

(30—34)

Vienatinė mokykla aBcntą, d* 
ferlų lenkiškoj kalboj. Rude
ni visada yra reiklaaujawa 
daug šoferių, todėl kana bttti 
be darbo, jtlgu galima ai 
dirbti po £15.00 iki $80.00 kaip 
šoferiu. Šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias nedC 
liac. Galima mokintle di«H<»~ 
Rūta ir vakarais. Gvaratttseja 
me, jog laianlua gaunito

Kaštuoja tik $15.00. 
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 W. 40th St New York,N.Y.

AUTOMATIŠKA
$1.00 už 75c.

bus puikiausias balius, todėl 
visi atsilankykite.

Komitetas.

I BROOKLYNO IR APIELINKfcS
Į ATYDA1.
. Lietuviškai Kontraktorian.

Padarome visokį darbą pri« naują 
namų statymo Ir Benų pataisymo. li
pi astavojam, išcemertuojam ir tt. E- 
sant reikalui, kreipkitės past

P. GRAŽYS
99 2nd Ht.. Brooklyn, N. Y

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

Galite 
po m s.

Yra su 
ir vaškas 
75 centai.

siųst ir stam-

adatomis, siūlai 
su prisiuntimu

fMi

Kriaučių ir preserių uni
jos reikalai eina gerai. Taip 
sako p. Augūnas, unijos 
vaikščiojantis delegatas, li
nijos reikalai eina paprasta, 
tvarkinga vaga.

8 d. gegužės Rochestery 
įvyks amalgameiterių uni
jos konvencija. Konvencija 
įvyks socialistų partijos na
me Labor Lyceum. Brook
lyno kriaučių ir preserių at
stovais toje konvencijoje 
bus Zubavičius ir Bekampis.

28 d. balandžio prasidės 
fėrai su įvairiais pamargi
nimais socialistų mokyklos 
“Rand School” ir tęsis iki 
1 d. gegužės, svetainėj Cen
tral Opera House, 67th St. 
and 3rd Ave., New York Ci
ty. Įžanga iki 8 vai. vakaro 
—10c., nuo 8 vai.—25c. Ti- 
kietų galima gauti “Lais
vės” redakcijoj.

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

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

W. Laskevich
Carney’s Point P. O.

Penns Grove, N. J.
(29—32)

To- 
tu-

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

PARSIDUODA STORAS.
Parduodu kendžių štorą, labai ge

roj vietoj, biznis puikiai išdirbtas. 
Pardavimo priežastis—statau namą 
kitam mieste.

B. JOZAPAVIČIUS
222 Berry St., Brooklyn, N. Y. 

(33—36)

Emma Goldman nuteista.
Jau buvo minėta,kad gar

si anarchiste Emma Gold
man patraukta teisman už 
tai, kad sakė prakalbą apie 
kontrolę gimdymo kūdikių. 
Dabar buvo jos teismas ir 
teisėjas nuteisė 1000 dolerių 
užsimokėti bausmės arba 
ant 15 dienų į kalėjimą at
sisėsti. Goldman sutiko ka
lėjime sėdėti ir tuojaus ta
po nugabenta į kalėjimą.

Goldman prakalbą sake 
žydiškai, o liudininkai buvo 
detektyvai, nesuprantanti 
žydiškos kalbos. Teisėjas 
visai nepaisė, kad liudinin
kai nesupranta žydų kalbos.

Didelė paroda.
New Yorko unijos ant 1 

d. gegužės rengia labai di
delę parodą, kurioj daly
vaus apie 150,000 darbinin
ku. Demonstrantai susi
rinks ant Rutgers Square

REIKALINGA MOTERIS.
Reikalinga moteris ant farmos, ge

ra proga dėl senos moteries, katra 
nebegali dirbti. Pas mus dirbti ne
reikia,, tik namus prižiūrėti. Kuri 
mylit tyrą orą, rašykit šitaip:

J. E. RUBIEAN
P. O. Box 235, Marlbarough, N. Y.

(32—35) ,

■KBHMIMHRilMMaEMlNHMBHRMHMHM 
Tel. Greenpoint 1907.

pENTISTAS
Vici mano darbu užganėdlati. 

Darbas gvarantaotae.

flSHB*
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $0.08 
Užplumbavimae 50c ir augščlau
Išvalymas ......................................   00a
Užplumbavimaa auk-u ...... $1.0f

Skaudanti dantį duok tuojaui Iš
traukt. Iš traukiam be jokio ckaae- 

*•’ DR. A. FRIEDMAN
217 ROEBLING ST., BROOKLYN 

kampas So. 2*d St.
229 E. 7th St., NEW YORK CITY 
Ofisas atdaras visada.

i

M«V FURNITURE CO
KLAUSYK, KĄ MOTERS 

SAKO APIE MUS!
Užsimoka kiekvienam lietu

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

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

FARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

mės ir ūkių, kuris rūpinasi 
savo tautiečių gerove ir pi
giau galima pirkti, negu 
nuo ko kito. Duodu
visokias rodąs, patarimus 
ir prisiunčiu didelį katalogą 
farmų dykai.

M. WALENCIUS
P. O. Box 4,
Scottville, Michigan.

Cinema, 
▼181
81 VO 
ria. 
norą 
pūsto 
liet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokie garimas, 
kaip raugalae, 
bd sako, kad 
ekaniauAiae. O 
man rodoe, 

draugai kalba, tai nereikia gir- 
Zlnorna, vieta atsakanti del pa- 

Kambarial eu visais pa
prašau kreiptis į tą vie- 

e būsit užganėdinti.
JOHN KULBOK Locnininkaa
Wythe Ave., Corn. So. let St. 

BROOKLYN, N. Y.
Greenpoint

k«lp 
ila. 
kelevingų. 
rrnkuin/Js.
:.ą.

NEWARKO
AKUŠERKA

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

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

319 Walnut St.,NEWAR, N.J.
3052 
4085Telefonas Markei

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

f ** ? 1 f Z

Pagaminu iAuitiuK lietuvišku* 
valgius. PietWB galima gauti po 15c, 
20c ir 25c,

I Hope St., Cor. Roebling
BROOKLYN, N. Y.

Reikalingos merginos.

SI.

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
Mišriems kvartetamr arba eh«- 

ramu, III sąsluvinys.
Knygutė 25r.

Telpa šios dairos: 1) Gaude- 
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 8) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dera 
ugnį. Chorams atiduodama 10 
knygų až $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
305 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

RUIMAI ANT RANDOS.
Išsirandavoja geri keturi ir trp 

kambariai, kurių randa $7.00, >8.00 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis na
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti sakaunėa, 
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 LIPMAN, M. D.
Specialistas Moteriškų Ligų 

314 E. 50th St., ... New York, N. Y.
OFISO VALANDOS:

vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. ],k» 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Iki 10 
piet ir

Nedčliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs Išti

riame ir pasakome visas ligas ir p>- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo 
b! Reikalui esant, kreipkitės, męs ap- 
ilflrėsiine ir duosimo prietelišką rodi 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš 
kito mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

Macys & Marcin Furniture/Co
;auam Pl.RIOD

n.

iš visų 
išmokėdami 

pani
ke-

Šimtas kosi utn’erių 
kraštų ir tautų, 
$1.00 ar $2.00 į savaitę, 
lieka tikrais savininkais 
riaušių daiktų.

Kodėl Bro- 
įklynieciai ne
gali turėt, kas 
jiems patinka 
>r reikalinga.

Jūsų tarpe 
vienintelė to- 
Kia kraatavi 
iš visos apie- 
linkia.

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

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

Telephone 2372 Greenpoint

Parsiduoda pigiai.
j T( lepbone 595 Greenpoint.

Parsiduoda labai pigiai naL»,r„s I
Imnn mi viomc’ 1 t vi 1 • (ši Gi 0/saliuno biznis su visais įtai-j 

symais. Kaip šitas biznis!

mas su įtaisymais parsi
duoda iš priežasties senat
vės. Lietuviais apgyventa

JOHN SCHEIBER

Paterson, N. J. 
(30—37).

• Nuo 
j Nuo

PLAUČIŲ 
Va’andos: 

8—10 ryte 
12—2 po p i et 
6—8 vakare

270 BERRY ST., BROKLYN, N. Y.

Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

LIETUVIŠKA

Pranešimas Lietuviams!
Mylimas Drauge! Gal (amista ži

nai, kas nori pirkti farm, tai pra
šau paduokit jam šitų apgarsinimų, 
už kų būsiu tamistai dėkingas. Aš 
nesu agentas, ale tik neriui parduo
ti savo farmų, o agentui nenoriu par
duoti, ha jis reikalauja $100.00 už 
pardavimų. Aš manau, kad kožnas 
žmogus gali pats nusipirkti be agen
te*, o nusipirks, kaip matote, daug 
pigiau.

Broliai Darbininkai! Niekad ne
pirkite farmų per agentus, kad jūs 
galite nusipirkti nuo savininko, kam 
te ji farm n 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. Žemė gera: molis ir juodže
mis; visa aptverta; trobos visos ge
ros: yra kluonas ir tvartas, o stuba 
dar nauja. Tik viena mailė nuo mies
to Fountain, Mich. Marketas yra 
geras. Parduodu tik už $1,750.00.’ 
Peikia įmokėti iš sykio $850.00, o li
kusius ant 5 metų arba 
Aš išduodu gvarantuotą 
straikų. Kas pirks, tai 
lėšas sugrųžinsiu. Jeigu
tas apgarsinimas nereikalingas, tai 
meldžiu perduokit savo draugui. Aš 
parduodu kuopigiausiai, ba aš noriu 
išvažiuoti į vakarines valstijas.

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

Pasilieku viso gero velijantis
A. ADOMAVIČIUS,

Fountain, Mich.

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

PERSKAITYK!

ir daugiau, 
dit.ų ir ap- 
ir kelionės 
tamistai Ši-

Kiekvienai naw- 
as skaitytojas, 

kuris užsirašys 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.00, 
tas gan dovanų 
knygų vertis 
1 dolerio arba 
“šakę” ant me
tų. Senai skai
tytojas, kuris at
naujins, gana 

knygų už 50c. Kas iš neskaitančių 
dar prisius už “Keleivį” $1.50, gana 
knygų už 50 c., senas skaitytojai 
gaus knygų už 25c. Kas prisius ai 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.| 
kas prisius už “šakę” $1.00, tas gaus 
knygų už 35c., senas skaitytojai ai 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metams 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsiraŠykit 
rašičius per mane. Tiek
darni gausite gerų knygų paaiik' 
tymui. Būtinai panakyk apie tai aa- 
vo draugui ir pažįstamai. Knygaa 
daosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigai Meskit šiuo adresai 
J. POCIUS 

2370 Margaret St., Philadelphia, Pa.

$1.50, tau

tuos lalF 
pat mok*

JEIGU NORI, KAI) GERAI 
IŠRODYTUM, PIRK 

SKRYBĖLES 
VARDU

“ Manhattan Hat

geriausios. f; i
labai didelį pasi- 

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

ATEIK IR IŠBANDYK!
Męs žinom, kad būsite už-

(Qrh.c&K@

$4.98

230 GRAND STREET, 
arti Driggs Avenue

? 35P A 
Con. 2ĮSI ST.

658 5® As
NEAR 19™ ST.

Manhattan Hats Stores
Dvi krautuves Brooklyne.

479 GRAND STREET 
arti Union Avenue /

Literatūros Draugijoj.
Pereitą seredą “Laisvės” 

bute įvyko pirmos kuopos 
L. D. L. D. mitingas, kuria
me pirmininkavo A. Staniš- 
kis.- Prie kuopos prisirašė 
du nauju nariu. Buvo kal
bėtasi apie susivienyjimą 
su “Apšvietos” draugija. 
Komisijon išrinkta A. Sta- 
niškis ir L. Pruseika. Geis
tina būtų, kad susiliejimas 
pirmos kuopoą su “Apšvie- 
ta” įvyktų. Tuomet spėko- 
Mjo pįdidfcjus ir veikimas

DENT1STAS “1
Gvarantuotas ant 20 metų 
Uždėjimas kepuraitėm 22 k. ... $5.00 

Užploinbavimaa 50c ir aagščiau.
Ifivalyinaa ....................................... 50c.
U$plombavimaH anksti ............... $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
ta, o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
807 Bedford Ave., Tarpe 2-ros Ir 

1-moB gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

dant nuo $1.50 iki $3.00.
Męs taipgi užlaikome di- 

džiausi pasirinkimą vaikų




