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Siunčia Lietuvon $5,000.
LIETUVOS ŠELPIMO 
FONDO REIKALUOSE. 

T. P'';kale Maršruto Conn.
Valstijoje.

Šiuoffll pranešame Con
necticut Valstijos prakalbą 
rengėjams, kad gerbiami 
svečiai A. Bulota ir Žemai
tė galės pribūti į minėtą 
valstiją, pradedant su sep
tinta diena gegužės (May).

Dra u gy s tės, norinčios
gauti kalbėtojus, kurios da 
iki šiol nepareikalavote, pa
siskubinkite susižinoti su L. 
Š. Fondo įgaliotiniu J. V. 
Straus (Stalioraičiu), 775 
Bank Street, Waterbury, 
Conn., kuris ant jūsų parei
kalavimo galės paskirti 
jums dieną ir pasiusti kalbė
tojus.

II. Pinigų Išsiuntimas.
Chicagos Vokietijos Kon- 

suliui užtikrinus pinigų pri

Kiaušiniai blogas argumen= 
tas prieš socializmą.

Devynios lietuvės nubaustos
Devynios Day tono, Ohio, 

lietuvės parapijonkos bent 
dabar įsidės sau į galvą,kad 
kiaušiniai yra prastas bū- 

Ylas religijai apginti.
13 d. balandžio Lietuviu 

Socialistų Sąjungos kuopa, 
Dayton, Ohio, parengė pre- 
lekciją drg. V. Ambrozai- 
čiui iš Detroito. Prelekcija 
turėjo būti grynai ekono
minio turinio, bet parapijo- 
nai iš Švento Kryžiaus baž
nyčios jau seniai buvo kur
stomi prieš lietuvius socia
listus. Taigi laukta triukš
mo.

Devynios parapijonkos, 
apsiginklavusios supuvu
siais kiaušiniais, 
darbo. Joms, nabagėlėms 
buvo prikalbėta, kad sociali
stai yra netikėliai ir veda 
žmones į peklą. Jos mislijo, 
kad supuvusiais kiaušiniais 
bus išvytas velnias iš neti
kėlių dūšios. Žinoma, kilus 
mūšiui, išėjo ermyderis ir

Mainieriams.
2 d. gegužes Pottsville, [ 

Pennsylvania, įvyks mai- 
ri i erių konvencija, kur taps 
galutinai išrištas streiko 
klausimas.

Apie tai mums praneša 
keli lygiai draugai angliaka
siai. Suvažiavime dalyvaus 
delegatai trijų distriktų 
United Mine Workers of 
America. Taigi, Wilkes 
Barre, Sera n tono, Hazel to
no, Tamaqua, Shenandoah, 
Mahanoy City, Mt. Carmel, 
Shamokin, Pottsville, Mi
nersville ir visų apygardų

SUCHOMLINOVĄ ŠAU
KIA TIESON.

Vyriausioji komisija, ku
riai buvo pavesta ištirti 
priežastįs, dėl kurių kariu- 
menei nebuvo laiku prista
tyta šovinių ir kitų jai rei
kalingų daiktų, išnagrinėjo 
visus nurodymus ir rado, 
kad kaltas buvęs buvusysis 
karės reikalų ministeris ge-

statymą Lietuvon, Lietuvos; 
Šelpimo Fondas nutarė tuo- 
jaus pasiųsti $5,000 M. Bir
žiškos vardu “Gydymo ir 
Maitinimo Draugijai“ į Vil
nių.

Taipgi nutarta pasiųsti 
1,000 rublių “Globai“ Prū
sų Lietuvių nelaisvių šelpti.

III. A (ydai L. š. Fondo 
Komiteto narių.

Jau apie trįs savaitės,kaip ‘ 
L š. F. Sekretorius pasiun-Į 
tė L. Š. F. Komiteto na
riams nubalsavimui krivulę 
Įnešimus N19, 20, 21 ir 22. 
Iki šiam laikui dar minėti 
įnešimai nesugrįžo. Pas ku
li randasi tie įnešimai, ma
lonėkite kuogreičiausia nu
balsuoti juos ir paskirtu ke
liu pasiųsti juos sekretoriui.

M. M. Račiūtė-Herman, 
L. Š. F. Sekretorius. 

New York City, April 21.’16

su irutė.
Bet tos ubagės dvasioje, 

kunigų įmokintos, tuoj buvo 
suareštuotos, nes socialistai 
nėra taip mielaširdingi, kad 
atleisti skriaudas. Teisėjas 
Budroe (patsai katalikas) 
liepė joms užsimokėti po 
$5.00 ir teismo iškasėjus. 
Tiktai viena išsisuko nuo 
bausmės.

Teisėjas joms pasakė pra
kalbą, jog svetimas nuomo
nes reikia paguodoti, nors 
ir nesutiktų su jom.

Žinią apie tą viską męs 
imame iš “Miami Valley So-
cialist”, kuris nurodo, kad 
kapitalistų laikraštis “Day
ton News” sufalsifikavo ži- 

stvėrėsi nią apie mitingą ir teismą.
Kapitalistų laikraščiai nau
dojasi kiekviena proga,kad 
tik diskredituoti socialis
tus.

Parapijonkoms reikia pa
tarti ne “jūzyt” kiaušinius 
ten, kur nereikia, nes daro 
sau nuostolių ir gedą.

mainicriai unijistai rcngki- 
tės prie svarbaus suvažiavi
mo.

Išsirinkite iš anksto dele
gatus.

šita konvencija yra bega
lo svarbi antracito darbi
ninkams, nes joje turės būti 
išrištas klausimas apie uni
ją ir kitus dalykus.

Kiek męs žinome, kietųjų 
anglių distrikte yra dau
giau, kaip 170,000 mainic- 
rių, iš kurių dauguma jau 
unijistai.

rerolas Suchomlinovas. Iš 
viso to, ką parodė tas pir
masis tardymas, Komisija 
pamatė, jog visa byla, jei 
sutiks caras, reikia atiduo
ti peržiūrėti pirmamjam 
Valstybės Tarybos depart
ment™, kad jis pašauktų 
Suchomlinovą tieson. Caras, 
išklausęs to dalyko prane
šimą, parašė—sutinku”.

LIETUVA
Panevėžin pereitą savai

tę buvo nulėkę 3 rusų aero
planai ir numetė įvairiose 
miesto dalyse keliata bom
bų.

Rusų žvalgai buvo užpuo
lę neseniai Panevėžio apic- 
linkėiė I depo jaus- Reninų 
gelžkeli ir suardo jo didelį 
plotą. Per tatai vokiečių 
kariškasis traukinys susi
kūlė. 'traukinyje vežta ke
lintą armotų ir daug šautu
vų, kurių dalį žvalgai už
griebė. Pečkūrys ir kon
duktorius užmušti. 1 kon
duktoriai užmušti, tris trau
kinio palydovai pakliuvo ne
laisvėn.

Iš Zarasu vokiečiai išga
bena toli užpakalin visus sa- 
savo sandėlius ir Įstaigas. 
Ištuština ligonbučius. Mais
to sandėlius ir karės mede- 
gą išgabenta Rokiškiu.

Iš .Mintaujos vokiečių vy- 
i iausybė taipogi gavus pa
liepimą išgabenti tolinus di
dumą kariškųjų sandėlių. 
Reikėsią išgabenti cepelinų 
ir automobilių angarus 
(daržines).

ROKIŠKY IR RADVL
LIŠKY.

Rokiškyje, Kauno gub., 
kilus gaisrui nukentėjęs 
miestas ir sudegę keliolika 
vokiečių kareivių, gvvulių 
ir karės mantos.

Vokiečiai įtarė padegėjus 
—keturis vietos miestie
čius ir kunigą, kurio namai 
stovi šalę kariumenes svir
nų. Visi suimtieji išsiųsta 
iš Rokiškio Rytinėm Prūsi
jon.

Radviliškyje vokiečiai yra 
įsitaisę didžiausi aerodro
mą (savo aeroplanų stovyk
lą). Neseniai atvežta daug 
naujų aeroplanų. Vežama 
bombos mėtyti nuo aeropla
nų, atvažiuoja ir nauji lakū
nai. Padidinta aerodromai 
Liepoj u je ir Kaune. Nese
niai Suvalkuose daryta ban
dymai, kaip mėtyti iš orlai
vių degančias bombas. Vo
kiečių kareiviams nuolat 
pasakojama, kad ši pavasarį 
jiems besibrukant ant prie
šų pozicijų, padės orlaivių 
laivynas ir jūros laivynas. 
Grapas Cepelinas išsitaręs, 
kad ilgai netrukus jo cepeli
nai įbaugins ir rytus ir tuo
kart priešai bus galutinai 
pergalėti.

LENKUOSE.
Vienoje (Austrijos sosti

nėje) leidžiamame lenkų 
laikraštyje “Kurjer Polski” 
parašyta, kad Viennoje esąs 
įsteigtas “Komi te t Ochrony 
ziemi Polskiej” (Komitetas 
Lenkų žemei Ginti). Jo už
davinys saugoti, kad lenkų 
žemė nepatektų į svetimas 
lankas. Jam turį rūpėti 
teikti pagelbos mažiems ir 
dideliems ūkiams. Iškėlę o- 
balsį, kad reikia patiems sa
vimi rūpinties, komitetas, 
besiruošdamas i darba, 
stengsis surasti tikrų nuo
latos gaunamų lėšų.

Bulgaruose. Bulgarai ren
giasi pakeisti senąjį (Juli
jaus) kalendorių naujuoju 
(Grigaliaus). Tuo tikslu 
vyriausybė jau įnešus parla- 
mentan ir tam tikro įstaty
mo sumanymą.

Serbai ar 
rusai?

Apie pirmą išsikėlimą 
rusų kariumenes Francijos 
uoste Marseilles jau rašyta 
“Laisvėje”. Dabar jau ir 
antras rusų desantas išsikė
lė tame pačiame uoste. Pir
mutiniai rusų būriai, per 
Lyoną, jau nuvyko į mūšių 
laukus.

Dabar jau šnekama, kad 
tuojaus pribus ir trečias ru
sų kontingentas.

Francijos spauda sveiki
na pribuvusius rusus gana 

|širdingai. Tūlas rusų gene- 
(rolas pasakęs, kad visi rusų 
kareiviai, pribuvę Franci- 
jon, kuogreičiausiai veržiasi 
j mūšių laukus.

New Yorko vokiečiu laik
raščiai spėja, kad tai ne ru- 

| sus gabena Franėijon, bet 
serbus. Serbai dabar neturi 
kur pasidėti. Net viename 
pranešime iš Paryžiaus bu
vę) pasakyta, kad pribuvu
siais komanduoja serbai a- 
ficieriai.

GALBŪT, VON DER 
GOLTZ BUVO UŽ

MUŠTAS.
žinios iš Rymo sako, kad 

Turkijos armijos feldmar
šalas von der Goltz ne savo 
mirčia mirė, bet buvo už
muštas. „ į

Sakoma, kad turkų armi
joj viešpatauja didelis neuž- 
siganėdinimas.

Tačiaus, kadangi žinia at
ėjo per Rymą, tai jai never
ta tikėti, nes iš Rymo atei
nančios žinios paprastai me
lagingos.
ANGLŲ AEROPLANAI 

VEIKIA.
Astuoni anglų aeroplanai 

bombardavo turkų stovyk
las ties Quatia, Egyptc, vi
sai netoli nuo Suezo kanalo. 
Turkai sumišime pasitrau
kė.

CARAS POTERIAUJA.
“Šventąją” savaitę caras 

praleido maldose. Ir visas 
jo generališkas štabas daly
vavo maldose su caru.

O tuo tarpu, kaip caras 
ir jo štabas poteriavo, vo
kiečių aeroplanai metė bom
bas ant Dvinsko.

SKILO SOCIALISTŲ PAR
TIJA.

Britanijos socialistų par
tija skilo į dvi dali laike sa
vo paskutinio suvažiavimo. 
Viršų paėmė socialistai 
tarptautiečiai. 30 patriotiš
kų socialistų apleido suva- 
žiavima.

VĖL BOMBARDAVO AN
GLIJOS PAJŪRĮ.

Vokiečių zeppelinai vėl 
atlankė Anglijos pajūrio 
miestus,numesdami 70 bom
bų. Atakoje dalyvavo penki 
zeppelinai, sulyg pranešimo 
oficialio spaudos biuro.

AUSTRAI ĮSIVERŽĖ
Į ITALIJĄ.

U Progresso Italo Ameri
cano, New Yorko dienraštis, 
gavo žinių, jog austrai ren
ka milžinišką armiją Tren- 
tino ir šį pavasarį ma
no įsiveržti Italijon.

Vyriausiu komandierium 
būsiąs erchercogas Karolius 
Francičkus-Juozapas.

Revoliucija 
Airijoj.

MILŽINIŠKI STREIKAI 
Pittsburgo Apygardoj.

Nors Anglija ir dedasi už
tarėja mažųjų tautų, ta
čiaus jos pašonėje gyvenan
ti airiai neapkenčia savo 
“geradėjos”. Airijoj tebe- 
i usi revoliucijos žarijos, ku
rios, su laiku, gali pavirsti 
naminės karės liepsna.

Airijos sostinėje Dubline 
kilo riaušės. Kariumenė 
turėjo pasirodyti mūšio sce
noje. 12 ypatų užmušta.

Apie tai oficiališkai pra
neša valdiškasis Airijos se
kretorius.

Vokiečių kreiseris,' gabe
nęs airiams ginklų ir ammu- 
nicijos, tapo sučiuptas visai 
sale Airijos krantų. Anglai 
nuskandino vokiečių kreise
rį. paėmę daugelį vokiečiu 
nelaisvėn. Vokiečių subma- 
i'ina, lydėjusi kreiseri, lai
mingai paspruko. Jeigu 
kaizerio jūreiviams būtų 
pasisekę išsikelt Airijoj,tuo
met Anglijai ne juokais grę- 
sė pavojus.

Nuo vokiečių kreiserio 
anglai paėmė nelaisvėn la
bai žymų airių vadovą, did- 
ponį Roger Casement, kuris 
visuomet baisiai neapkentė 
Anglijos. Tasai airių vado
vas buvo nuvykęs kares 
p*radžioje Berlynan, kad už
vedus tarybas su Vokietijos 
valdžia, idant paliuosuot Ai
riją.

Žinoma, dabar Roger Ca
sement turėtų būti pakar
tas, kaipo išdavikas. Bet 
eina gandas, kad jį apšauks 
bepročiu.

Ir iš kitų Airijos vietų 
praneša apie neramumus. 
Vienur kila riaušes, kitur 
gelžkelių reisus paplašina 
ir t. t.

Popierose tūlo vokiečių 
agento von Izel, areštuoto
se New Yorke, kaip sako, 
rado daug įdomių pienų, iš 
kurių paaiškėjo, kad vokie
čių valdžia jau seniai rengia 
sukilimus Airijoj, Indijoj ir 
kitur.

Vėlesnes žinios skelbia, 
jog Dubline kilo ne riaušės, 
bet tikra revoliucija, kurią 
sukėlė revoliucijonieriai fe- 
nijai. Telegrafo vielos nu
pjaustytos. Susinėsimai at
kirsti. • Revoliucijonieriai 
buvo užėmę pačto ofisą.An- 
glų valdžios viršininkai sa
ko, kad jų kariu menei pasi
sekė apgalėti sukilėlius.

AMERIKOS AIRIAI.
Amerikos airiu vadovai, 

patyrę apie sukilimą Airi
joj, sako, jog tai ne riaušės, 
bet tikra airių patriotų re
voliucija. Amerikoj nieko 
nebuvo žinoma apie rengi-! 
mą Airijoj sukilimo.

KARĖS TEISĖS AIRIJOJ.
Dubline ir visoj pietinėj 

Airijoj apskelbta kares tei
ses. Visur pilna anglų ka- 
riuinenes. Dublinas, veik 
ištisas, randasi dar sukilėlių 
rankose.

Mūšiai tarpe fenijų ir an
glų kariumenes tęsiasi.

Iš anglų pusės jau žuvo 
12 kareivių ir 16 sužeista.

Airių sukilėliai paėmė ne
laisvėn daug anglų valdinin
kų, o jų tarpe lordą leite
nantą Wienborne. *

Pittsburgas ir jo apygar
dos virto scena milžiniškų 
streikų. Streikuose daly

vauja, kaip apskaitoma,dar- 
įbininkai 39 industriališkų 
korporacijų. Manoma, kad 
prie streikų prisidės ir gat- 
vekarių darbininkai. Tuo
met, už savaites, streikierių 
skaičius pasieks 130,000.

Valdžia nori mobilizuoti 
nacionalę gvardiją, kurią 
norima užsiundyt ant strei
kierių. Tačiaus gvardijos 
panaudojimas galės įvykti 

įtiktai leidžiant gubernato
riui Brumbaugh. Kaip ma
tot, tai valdžia visur stoja 
ir palaiko kapitalistų pusę.

| 1 d. gegužės išeis strei
ką n 4,000 gatvekarių darbi
ninkų, jeigu iki tam laikui 
kompanijos nepakels jiems 
algos ant 30 procentų.

Pittsburgo apielinkėse 
streikuoja 24,000 mainierių. 
Darbai apsistojo 70 mainų. 
Kompanija nepakėlė darbi

ninkams algų ir darbininkai 
apskelbė kompanijoms ko
vą.

Streikieriai sako, kad 
greitai visa Turtle Creek 
Valley, kur randasi West

inghouse išdirbystčs, bus 
1 apimta streiku, prie kurio 
šios savaitės pabaigoj prisi
dės 30,000 darbininku. Da
bar dar tiek nestreikuoja. 
Visi jie reikalauja aštuonių 
valandų darbo dienos. Kom- (
ponija turi priimti atgal į 
darbą visus pavarytus dar
bininkus ir suteikti netik 
geresnes darbo sąlygas, bet 
ir gražiau apsieiti su žmo
nėmis.

District attorney Jackson 
uždarė visus saliūnus E. 
Pittsburge, Wilmerdinge ir 
Braddoke. Saliūnai turi bū
ti uždaryti iki nebus palie
pimo juos atidaryti.

Streiko vieton pribuvo A- 
merikos Darbo Federacijos 
sekretorius Morrison, kuris 
apskelbė, kad visoj vakari
nėj Pennsylvanijoj prasidės 
milžiniška darbo kova už 
aštuoniu valandų darbo die
ną. Toje milžiniškoje kovo
je turės dalyvauti ir United 
States Steel kompanijos 
darbininkai.

Daugelyje vietų tarpe pi- 
kietninkų ir sargybinių kį- 
la susirėmimai. Streikie
riai laikosi puikiai. Ištiesti, 
tai vienas iš milžiniškiausių 
streiku, kuomet nors ivvku- 
siu Amerikoj.

Kompanijos atsisako iš
pildyti vyriausią reikalavi
mą—aštuonių valandų dar
bu) diena.

Kompanijos turi galybes 
detektyvu. Fred Merik, bu
vęs redaktorius socialistų 
laikraščio, areštuotas, bet 
tuoj paleistas. Keli strei
kieriai taip-pat suareštuoti 
ir nubausti.

Vyrai, laikykitės!

GAISRAS SPROGSTAN
ČIŲ MEDŽIAGŲ DIRB

TUVĖJE.
Laike gaisro sprogstan

čių medžiagų dirbtuvėje 
Kronštadte žuvo 7 darbinin
kai, o sužeista 17.

RUSAI TIKISI PAIMTI 
KONSTANTINOPOLI.
Tūlas Dusan Tripcevitch, 

serbas, tapęs Su v. Valstijų 
piliečiu, buvo išvažiavęs į 
Europą ir dabar vėl sugrį
žo. Jis pasakoja, 120,000 
serbų naujai sumobilizuotos 
kariumenes buvo mokina
ma, kuri 28 d. kovo jau tu
rėjo stoti ant karės lauko. 
Dabar Salonikuose talkinin
kų kariumenes randasi apie 
350,000. Kuomet rusai pa
imsią Konstantinopolį, tuo
met jie maršuosią į Bulga
riją. Jis tvirtina, kad ru
sai Konstantinopolį paimsią 
nevėliaus 1 d. rugpjūčio.

Kasžin, ar jo pranašavD 
mai galės išsipildyti.

ANGLIJA NEPRALEIS 
SUV. VALSTIJŲ RAUDO

NOJO KRYŽIAUS I 
VOKIETIJĄ.

Laikraščiai skelbia, būk 
Did. Britanija pranešus Su
vienytoms Valstijoms,, kad 
nuo šio laiko daugiau ne
praleis tavorų Raudonam- 
jam Kryžiui gabenamų Vo
kietijon.

APIE NAUJUS CEPELI
NUS.

“Ryg. Garsas” rašo: ’
Vokiečiai išrado naujus- 

į cepelinus. Tais naujais ce
pelinais vokiečiai buvo už
puolę paskutinį kartą Salo
nikų miestą, Graikijoj. Pa
prastieji cepelinai turi ciga
ro išvaizdą, naujieji gi — 
žuvies. Paprastais cepeli
nais vokiečiai naudojasi dėl 
fronto ir dėl mažesniųjų už
puolimų. Naujieji cepelinai 
labai greitai pasikelia augs- 
tyn, atsižymi didžiu greitu
mu. stipria artilerija ir tuo, 
kad juos sunku pamatyti. 
Jie nudažyti kokia tai pilkai 
sidabrine spalva iš “aliumi- 
nijaus miltelių” dėlto nesi4 
skiria nuo aplinkinio oro. 
Tokį cepeliną sunku pama
tyti net vidudieny, nors jis 
lekia ir neaugštai. Naujieji 
cepelinai turi tris vinginius 
(vintus), aštuonis motorus; 
spėka kiekvieno motoro ly
ginasi 200 arklių spėkai. O- 
re gali turėt i es 12 vai., grei
tumas apie 115 varstų į va
landą. Pasikelia augštyn 
baisiai greitai; taip, dėl pa
sikėlimo 4,000 metrų (apie 

1 varstus) jam reikia 5—6 
minučių. . Nešasi su savim 
apie 65 pūdus sprogstančios 
medegos. Apsišviečia bai
siai dideliu prožektorių, ku- 
i io šviesa lygi 40 tūkstančių 
žvakių. €

“Glos Narodu” rašo apie 
Čenstakava. Miestas nu
kentėjęs nedaug. Fabrikos 
ii dirbtuvės uždarytos. Pre- 
kvbos nėra. Yra 2 komite
tu, vienas “Mait. Kom. išda- 
\ ęs 240,000 pietų ir per vie
ną mėnesį išleidęs 42,000 r. 
Septyniose gimnazijose eina 
mokslas gryna lenkų dvasia. 
Labai vykusiai taisoma baž
nyčia. ~ Aleksandro II pa
minklas priešais vienuolyną 
tebestovįs sveikas.
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Ispanijos klerikalų suva

žiavime Saragosos arcivys- 
kūpas pasakė: “Dabarti
niais laikais pasaldei svar
besnis yra vienas, tikrai ka
talikiškas, laikraštis, negu 
viena naujai pastatyta baž
nyčią”. (“Drauge”).

Saragosos hierarchas tuo
mi pasakymu tiktai atkar
tojo Leono XIII žodžius: 
“Kunigai turi eiti laukan iš 
zakristijos”,nes reikia užka
riauti gatvė, uždėti savo 
kontrolė ant moderniško vi
suomenės judėjimo.

Lietuviai klerikalai, pri
sisteigę “Žvirblių”, “Santai
ką”, “Darbininkų” ir t. t., 
jau mėgina eiti ta nauja a-

Klerikalų partija ne todėl 
darosi nachališka nešvariu 
politikos įrankių vartotoja, 
kad atsirado keikūnas Ma
jauskas arba “politikos nie
kiem” Kemėšis, bet tie pa
tįs vadai todėl pritiko prie 
klerikalų partijos, kad jinai 
reikalauja begėdiškų, ne
švariu, drąsiu politikierių.

(“Kova”).

viena socialistų kuopa ir 
Kiekviena apšvietus draugi
ja išsirašytų Škotijos socia
listų “Rankpelnį”.

Jeigu jūsų kuopa ar drau
gija “Rankpelnio” dar netu
ri, padarykite įnešimą pir
mame mitinge, kad “Rank- 
pelnis” būtų išrašytas. Jūs 
įasite jame netik .gražių, 
bet ir naudingų pasiskaity
mų. Jūs rasite jame ir to
kių gabalėlių, kokių tik la
bai retai užeinate Amerikos 
socialistų spaudoj.

“Kataliko” likimas gali 
būti geriausiu pavyzdžiu, 
jog dviveidžiai politikieriai 
jau atgyveno savo dienas. 
Žmonės dabar reikalauja 
aiškumo ir rimtumo, o ne 
humbugieriško sėdėjimo ant 
dviejų kėdžių. Mums buvo 
bjauri p. Branduko marma- 
henė, kuria “Kataliko” bo
sai vaišino savo skaitytojus 
per metų metus. Dabar 
“Katalikas” pradėjo groti iš 
kitos aries. Jisai jau užve
da šnekas apie kovą, apie 
teises, apie klerikalizmo y- 
das ir, žinoma, nori tuomi 
užimponuoti radikalams ir 
pirmeiviams. Nėra tik ko 
džiaugties iš tokių “pirmei
vių”, kurie likviduoja sa
vo senas pažiūras į 24 va
landas. Jie tai daro biznio 
dėlei, taip lygiai, kaip se
niau dėlei to paties biznio 
garbino klerikalus.

Pasibjaurėti tokiais ver
telgomis reikia, parodyt vi
są jų nuogumą reikia, o ne 
cituoti tų falšyvų žmonių 
mintis, priduodant joms ko
kią nors svarbą.

i

t

LIETUVIŲ ZECERIŲ U- 
NIJOS TEISMAS.

“Naujienos” praneša:
“Allied Printing Trades 

patraukė ‘Naujienų” Ben
drovę teisman. Tvirtina, 
kad Liet. Zecerių Sąjun
gos “label’is” esą kopijuo
ta nuo jų. Vakar teisėjas 
atmetė Allied Printing 
Trades skundą kaipo ne
pamatuotą. “Naujienų” 
Bendrovę gynė advokatas 
Warter F. Sommers. Jo 
ofisas randasi Rector 
Building’e”.
Gerai, kad bylą išlošė, bet 

su ta Lietuvių zecerių unija 
vistik yra keblumų. Keblu
mų dėl unijos turėjo ir 
“Laisvė”, kuriai vostik ne
prisiėjo atsidurt teisme.

Mūsų zecerių unijos virši
ninkai turėtų nors kartą 
pranešti, ar jų unija bus ka
da nors pilnateisė ar tik 

šiaip jau savotiškos rūšies 
mielaširdystes įstaiga.

VAIZDELIAI “TAUTIŠ
KOS VIENYBES”...

“Dilgėlėse” skaitom:
“Susivienyjimo Lietu

vių Amerikoje seimo ren
gėjai (Pittsburge) buvo 
sumanę, kaip geri lietu
viai pakviesti ir kitus ge
rus lietuvius, kad daly
vautų seimo apeigose. Jie 
nusiuntė delegatus pas 
kunigus, pas vargoninin
kus, pas bažnytinius cho
rus ir dramatiškas drau
gijas. Daugelis (o gal ir 
visi) tikėjo, kad iš tų mil
tų nebus košės, bet vis a- 
bejojo. Ir gavo vaikš
čiot nuo Ainošiaus pas 
Kaipošių ir nieko nelai
mėjo — košė neišvirė. Ku
nigas Sutkaitis atsakė ko
misijos nariui:

“Jeigu aš pavelyčia mūs 
chorui dainuot per seimą, 
tai mane apielinkės kuni
gai tarkuos”...
Kunigas Vaišnoras: “Aš 

nieko neturiu prieš tai...

Aš nesu priešingas tam”.
Dainininkai iš bažnyti

nių chorų šitai}) sako: 
“Norėtume eiti dainuot, 
ale bijom pratarti žodį... 
Eitume, ale paskui varga- 
mistra atsisakys’būt mūs 
vadovu...”

Dainininkų tėvų nusi
skundimas:

“Tai nors ir labiausiai 
trokštume savo vaikus 
matyt tautiškoje šventėje 
dainuojant, ale nelei
džia”...
PittsburgieČiai pasimoki

no ir antru kartu vaikščiot 
nuo Ainošiaus pas Kaipošių 
vargu benorės. Tik laiko 
gaišatis. Niekuomet never
ta puldinėt prieš klerikalus. 
Mūsų dailės mylėtojai turė
tų pertraukt ryšius su kle- 
iikališkais mulkiais. Per
daug garbės jiems darome, 
prašydami pagelbos. Juos 
reikėtų vyt laukan net ir 
tuomet, kuomet jie prašytu
si daly vau t.

“PUšYKIM” BIZNĮ DIE
VO NAMUOSE.

“Ateities” koresponden
tas rašo iš New Philadel
phia, Pa.:

“Nuo bal. 9 iki 16 d. 
lietuvių bažnyčioje buvo 
misijos. Misijonierium 
buvo kun. Kudirka—ma
rijonų zokono vienuolis. 
Misijos,. tai nenaujiena, 
ir apie jas nereikėtų mi
nėti. Bet šitos misijos 
buvo su ypatingu progra
mų. Ar tu ateisi bažny
čion ant mišių, ar ant pa
mokslo, ar mišparų, tai 
visvien ramumo neturėsi. 
Nespėjo kunigas praeit 
kašiukę bekaišiodamas 
panosėn,tai žiūrėk vėl pa- 
rapijonas eina su glėbiu 
knygų, sakydamas: “pir
kite, šita 40c., o šita — tai 
60c.; o ana, su minkštais 
viršais, tai doleris”. Žmo
nės perka ir sako: “pušy- 
kim biznį”. Kiti vėl sako: 
“kodėl Lietuvoje škaplier- 
ninkai ant šventoriaus 
taip nedaro, kaip čia baž
nyčioje?” Žmonės, kurie 
knygas bažnyčioje parda
vinėjo, matyt, prie biznio 
nepratę. Nes kartais ku
nigas juos smarkiai bar
davo: “Kam pardavei tą 
paauksuotą už pusę dole
rio, juk žinai,kad jos p rai
šas 75c.!”
Tikras, anot “Naujienų”, 

jomarkas dievo namuose. 
Raspivočno i na vynos—vi
sais būdais eina turgus.

“PERLAI”.
Prisipažįsime, męs buvom 

ir nepatėmiję drg. J. B. 
S. straipsnio “Karė ir So
cialistai”, tūpusio NU “Ke
leivio”. Gerai dar, kad 
“Rankpelnio” redaktorius 
sujieškojo tą literatišką

“perlą” ir išstatė ant paro
dos.

Kaip ir daugumą J. B. S. 
straipsnių, tai}) ir viršpami- 
nėtą, anot vykusio “Naujie
nų” pastebėjimo, reikėtų 
išverst į lietuvių kalbą. Pa- 
{^rastas, lietuvių kalbą mo
kąs, žmogus vargiai besu
pras, ką nori pasakyti J. B. 
S. savo rašinyje. Ant pus
trečios skilties ten visko pil
otą: ir Sorelis, ir charakte
ristika Rusijos mužiko, ir 
tūlos Helenos (kodėl ne E- 
lenos) Zojkowskos filosofi- 

ir apie slavizmo mirtį... Ro
dosi, jau taurė kupina, bet 
kas tau davė. Autorius kad 
rėžia, tai rėžia ir apie: tarp- 
tautiško biuro sekretoriaus 
kalbą, rusų rašytojo Arcy- 
baševo žodžius, pasakytus 
kur tai Maskvoje, Karoliaus 
Marxo atsakymą (autorius 

novu—kaipgis! — Komuni
stų manifestą “sulietuvi- 

lėmimus, “Rankpelnį”, lietu
vių visuotiną seimą, Komu
nistą Mani testo straipsnį 4, 
giria vokiečiu socialdemo
kratų didžiumą ir čia jau 
giria Liebknechto taktiką

Galima 
peilį tam

pasiūlyt pinigą ir 
žmogui, kuris šil

au torius norėjo 
Juk tai rinkinys 

kur ranka suran
kiotų ištraukų, iš visokių 
n e p a s v i. o č i ų s u g r a i b i o t u
laktą, kuriuos neriša jokios 
vidurinės liogikos siūlas. 
Perskaitęs tokį straipsnį, 
jautiesi lygir sugrįžęs iš 
Barnu mo cirko: citatos,fra
zes, desperatai, Marxas, 
Kapsukas, seimas—viskas 
margui i uoja akyse.

Rodosi, paprasta liogika 
vaduojantis, paprastais žo
džiais kalbant, jeigu jau 
autoriui norėjosi darodyt, 
kad dabartinėj Tarptautinėj 
viskas all right, tai ką su 
tuo bendro turi toji Helena 
Zojkowska, arba vėl, jeigu 
autorius nori darodyt, kad 
ginti savo šalį liepia ir lio
gika ir net instinktas, tai 
kam čia pasakoti apie sla
vizmo mirimą. Kad jau “fai- 
tuoties”, tai “faituoties” vi
siems, ir slavams, tuomet 
bent bus šiokia tokia liogi
ka...

TAUTININKAI NEAU
KAUJA...

Neperdidžiausia. lietuvių 
kolionija Montello, Mass., 
sumetė Lietuvos šelpimo 
Fondan laike svečių iš Lie
tuvos prakalbų daugiau, 
kaip $400. Iš tos priežasties 
“Keleivis” daro sekančią pa
stabą:

“Matyt, kad Montelloj 
nėra kemešinių katalikų 
ir yurgeliuninių tautiečių 
kaip kad Bostone, kur pa
našios rūšies “patriotai”, 
kaip parodo atskaitoj pa
skelbtos pavardės, nėra 
nei cento aukavę. Jeigu 
Bostone katalikai ir tau
tiečiai Bulotos prakalbo
se būtų aukavę taip, kaip 
aukavo socialistai^ tai, be 
abejonės, aukų suma būtų 
siekusi virš tūkstančio. 
Bet bostoniškiai katalikai 
ir didžiuma tautiečių no-

“Draugui”, kuris dabar 
net viešai dievui dėkavo- 
ja, kad “žmonės” nuken
tėjusioms nuo karės atsi
sako aukauti”.
Brooklyne ir buvo tas 

pats. Tiktai keli džentle- 
monai tautininkai buvo ant 
prakalbų ir aukavo, bet ręs
tas, tie visi “herštai” pačė- 
dino pinigus tai dienai, kada 
kalbės Šimkus, Olšauskas ar 
Yčas...

Atsišaukimas į 
darbininkus.

Draugai Darbininkai!
Pirmoji gegužės—viso pa

saulio darbininkų šventė — 
jau arti.

Patekančios saulės švie
sus spinduliai pasveikins 
gamtą ir saldutė pažadins 
akis kiekvieno darbininko, 
apreikšdama, kad jau atėjo 
darbininkų švente, pirmoji
gegužės.

Darbininkai! Visi išvien 
meskim kūjus, meskim 
geležines štangas, uždary
sim dirbtuves, kasyklas, au- 
dinyčias, eikim visi švęsti 1 
d. gegužės, eikim į demon
straciją, 
kelki m

Pūslėtais delnais 
raudona veluka

vargą matę, badą kentėję, 
visi .išvien sušuki m “šalin 
darbininkų klesos išnaudo
tojai, šalin barbarizmo die
vaičiai, šalin kraujo ir pra
kaito siurbikai, šalin geleži
niai retežiai ir liaudies pro
to varžytojai. Liuosybė dar
bininkams! Ir kas gamtoj 
yra, viskas priklauso 
mums”.

Kuomet miestu ir mieste- v •

čiai ir milionai darbininku, 
kuomet raudonas velukas 
plevėsuos virš minios, tyro- 
nai iš baimės drebės, pa
matę minią prakaito milži
nu, kuri šauks: “šalii 
nai!” Darbininkai, 1 
gūžės šventė—tai 
šventė, visi marš i į 
Raudona veluka I 
augštyn.

Žiūrėkit, kas dedasi

musu

kelkiui

krau- 
niilio- 
gyvi-i 

minutes,

Kalnai lavonų, jūres 
jo, upės ašarų. Ten 
nai tranšėjose ( 
laukia paskutinės 
kada bus išrauta gyvastis iš 
ją kūno. Sūnus, skausmuos 
motinos gimdytas, gamtos 
dovanoms išauklėtas, kodėl 
gyvastis'jam būna išplėšta, 
nužudyta ir dar šiltas kūnas 
su žeme sumaišytas?

Tėvai, motinos, broliai,se
sutės, darbininkai viso pa
saulio, gana kapitalizmui 

rų, nekalto kraujo.
Šalin kapitalizmas ir šio

ji kapitalistiška sistema!
Tegyvuoja viso pasaulio 

darbininkai!
Tegyvuoja Socializmas!
Tai obalsis mūsų. Męs 

nieko nepralaimėsime, tik 
retežius.

L. S. S. IV Rajono
Komitetas.

Kas iš lietuviu darbinin
kų negalėtų dalyvauti pir
mos dienos gegužės paro
doj arba kur, dėl kokių nors 
priežasčių, tą dieną neįvyk
ti] tam tikrų prakalbų, vis
tik neužmirškite paminėti 
taip brangios šventės. Bent 
savo šeimynos ar draugų 
būrely, pasišnekėkit, pasi- 
tarkit apie darbininkų kle
sos reikalus, apie mūsų ve
damas kovas, sustiprinkit 
dvasioje ir sudekit gražų 
prižadėjimą visuomet dar- 

darbininkų klesos 
Jeigu galima, pa

auki] revoliucijos 
kankiniams, Amerikos soci
alistų partijai, ar Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
darbui varyti.

Galvas augštyn, darbinin
kai ! Pasaulis vistik kada

ge rovei, 
rinkite

Dievas kaštuoja pinigą.
Vieną nedėldienį tūlas 

kunigas šitaip informavo 
savo parapijomis:

—Katrie norite eiti vely
kinės ir gauti dievą, tad už
simokėkite iš kalno, nes aną 
nedėldienį prikepiau dievų 
ir daug jų liko, o žinot, kad 
tai pinigą kaštuoja. A.P.

Kas mokės?
Nesykį jau buvo rašyta, 

kokias milžiniškas sumas 
pinigu praryja Europos ka

bus po karei su toms neap
sakomoms kares paskoloms.

tiški dienos klausimai pasi- 

klausimas,

vos, tai klausimas—kas mo- 

karės paskolą procentus?
Tas klausimas bus svarbiau- 

ie uždėjimo mokesčiu

nioms.
Rusijos finansų ministe- 

ris Bark pasakė Dūmoj,kad 

skola siekė virš 8 
rublių, o šių meti] 1

sko
lų abelna suma

l’z . tą skolą procentų 
don per metus reikės mokė-

Anglijo.-

Viena

ma mokesčiais nuo jeigu, o

Bet pastaroji mažai turi 
pritarėjų parlamentuose. Ji 
susideda iš taip vadinami] 
darbininkų .atstovų ir ją re
mia milianai darbo žmonių. €

Muitų klausimas buvo pa
keltas Anglijoj dar 1914 m., 
bet tada lordas Kromeris ir 
visi įžymesni laikraščiai nu
rodė, kad tas labai užkenk
tų Anglijos prameni jai. Ta- 

meris pataria uždėti muitus 
ant užsienio tavom. Pra- 

automobiliu ir kitu daiktu. 
Tačiau šie muitai negelbsti 
ir jų užduotis nėra padidin
ti valstybės įeigas. Jų tik
roji užduotis yra pastoti ke
lią įvežimui tūlų išdirbinių 
ir sumažinti pinigų eikvoji
mą.

Tikrieji muitų skelbėjai 
reikalauja, kad būtų uždė
ta muitai ant pigiųjų liau
dies vartojamųjų produktų, 
kurių didesnė dalis būna į- 
vežta iš Vokietijos. Tą pie
ną remia ir valdžia. Jie 
dar nurodo, būk tuomi bū
sią padarytas smūgis neap- 
ke n č i a m ai Voki e t i j a i.

Pakėlimo jeigu mokesčių 
šalininkai nurodo, kad užde
dant muitus ant įvežamu 
produktų, tie produktai tuo
jau būna pabranginti ant 
naminės rinkos. Pavyz
džiui, jie nurodo ant Ameri
kos automobilių uždėtą mui- 

gino ant vietos padaromus 
automobilius. Jeigu val
džia gauna pusę šilingo nuo 
įvežto automobiliaus, tai ki- t 

ant tu automobiliu, kuriuos 
ant vietos padaro. 'Pat, ko- 

turi mokėti 
muitų politiko 

mums labiau interesingas 
tas pienas, kurį.proponuoja 
trečioji grupė. Socialistų ir 
darbininkų reikalaujamoji 
kapitalų nacionalizacija yra 
dar naujas pienas. Nors 
socialistų partijos visada už 
tai stovėjo, bet sykiu nuro

dydavo, kad tokia naciona
lizacija pageidaujama tik 
tada, jeigu ji būna daroma 
liaudies labui, jei valstybė 
nenori su pagelba nacionali
zacijos padidinti savo įei
gas, bet pagerinti darbinin
kų padėjimą arba sumažin
ti gaminamą produktą kai
nas. Dabargi nacionalizaci
jos klausimas paimtas tam 
tikslui, kad labiau išnaudoti 
darbininkų klesą. Todėl so
cialistai jokiu būdu negali 
pritarti nacionalizacijai, ka
da tai norima daryti padidi
nimui valstybės monopolių. 
Nėra abejonės, kad vėliau 
už to plono norės imties ne 
vien visi] kariaujančią vals
tybių valdžios, bet ir bur
žuazija, nes tai vienatinis 

ro'< našta- ant liaudies

bortinės tvarkos. Tiktai j 
pergalė ir karės kontribuci-'

Jeigu Į pergalę negalima 

von, 

kio kelio nėra apmokėjimui 

ii. išsivysto naujas judėji
mas, kuris žinomas po var
du “Conscription of Capi
tal”, t. y. norima, kad val
džia konfiskuotu karės ve
dimui reikalingus kapitalus 
ir neskaitytų tai paskola, 
neigi mokėtų už juos pro
centų. Ir rodos, jog tai bus 
vienatinis būdas, prie kurio 
griebsis visos kariaujančios 
valstybės, nežiūrint, 
norės, ar ne. 
buvo vadinama 
Bet bankrotas

ar jos 
Iki šiol tas 

bankrotu, 
ne išvengt i-

Kai}) matome, nėra būdų 
apmokėjimui paskolų. O 
kadangi jokių būdų nėra,tai 
toji karės skolų našta turės 
gulti ant darbo žmonių, jei
gu tik jie sutiks vergauti. 
Anglijoj jau dabar išdalies 
tą naštą neša darbo žmonės, 
nes visi valgomieji produk
tai labai pabrango. Tas 
pats yra ir kitose valstybė
se. Todėl galima sakyti, kad 
karės skolų našta prislėgs 
darbo žmones ant ilgo lai
ko. Bus uždėta didžiausi 
mokesčiai ant visų produk
tų, bus įvesta naujausios 
darbo išnaudojimo sistemos. 
Ir žmonės prakaituos, ba- 

karės dievams. Tik klesi- 
nio susipratimo sąmone ga- 

—revoliucija už socializmą.
B-šius.

Tris melai atgal Detroit, 
Mich., mirė 80 motą am
žiaus šiaučius August von 

konvertą, kuriame buvo įdė
tas testamentas, tai pasiro- 

susidedantį iš $35,000 skiria 
Jėzui Kristui.

Giminės kreipėsi Į teismą, 
kad ta testamenta sulaužius 

damas testamentą, buvo ne
pilnam proto.

Teismas pripažino testa
mentą teisingu ir pinigus 
perdavė Detroito Trusto 
Kompanijai ant laikymo.

Dabar tie pinigai turės 
truste būti patol, pakol Jė
zus Kristus neateis jų pasi
imti.

Žinių* žinelės

Lu žambo, Afrikoj, randa
si tiltas iš vynvuogių me
džių, kurie iš vienos pusės 
upės persimetę į kitą ir^ap
siviję aplinkui medžius. 
Tas tiltas turi 150 pėdų il
gio ir išlaiko sykiu einan
čius 6 žmones ir nešančius 
su savim po 100 svarų. Til- 

itas išrodo labai puikiai “su- 
budavotas”, tik sunku ant 
jo užeiti, nes kaip vienoj, 
taij) ir kitoj upės pusėj vyn
medžiai augštai apsivynioję 
aplinkui kitus medžius ir to
kiu būdu tiltas iškilęs gana

Suv. Valstijos yra išdavu
sius patentą ant chlorofor- 
mavimo laike karės laivų, 
tas būdas daroma sekan
čiai: submarinas priplaukia 
prie laivo gana arti ir tuo
met meta ant laivo bombą. 
Ta bomba bus trūbuke su
vienyta su submarinu ir ka
ba ji užkris ant laivo, tai 
iš submarines pradės pom

puoti chloroformą. Tokiu 
pūdu manoma užchlorofor-

t

Jeigu laivas bus panašus 
i ligoni, kuriam rengiama o- 
peracija, lai gal ir pavyks 
užchloroformuoti.

Minnesota valstijoj yra iš
leistas Įstatymas, drau
džiantis gaudyti varles/

Kansas valstijoj yra įsta
te mus, draudžiantis vartoti 
pudrą dėl veido, maliavą dėl 
nosies ir nešioti ausžiedžius.

Colorado valstijoj yra į- 
statvmas, kad visos vištos 
eitą tūpti nevėliau 7 vai. va
karo ir kad vakarais varo
mi gatvėmis buliai turėtų

1912 metais ant viso že
mės kamuolio buvo apie 
1.610,000,000 gyventojų.

Kanada kas metai išlei
džia $800,000 užlaikymui vi
suomeniškų maudynių, ku
riomis naudojasi virš 15 mi- 
lionu žmonių, k <■

Pe neitais metais Suvieny
tose Valstijose prie darbų, 
automobiliais, ant gelžkelių 
ir tam panašiai 35,000 žmo
nių užmušta ir 1,590,000 su
žeista.
Laike civiliškos karės buvo 

užmušta tik 67,066 žmonės.
Tokiu būdu kas metai žū- . 

na apie 35,000 darbininkų, 
bet ar męs tą jaučiame?...

Bučkiai nėra taip pigus, 
kai}) juos persistato tūli 
žmonės. Pavyzdžiui, tūla 
draugė Liudviko XIV myli
mosios ponios dė-Mentenoa, 
gavo nuo tūlo kavalieriaus 
100,000 frankų tik už vien% 
suteiktą bučkį. Vinkontas 
de-Marselis, kapitalistas, a- 
tidavė visą.savo turtą pane
lei Odill už suteiktą jam 
bučkį. Tūlas ispanų valdi
ninkas už vieną bučkį para
še čekį tūlai artistei ant 
250,000 rublių. Vienok buč
kių istorija Amerikai ati
duoda pirmenybę. Milio- 
nieriaus duktė Eliza Brook
land sutiko pabučiuot stam
bų fabrikantą Williamą 
Barsey, jeigu jis sutiks pa
rašyti ant miliono dolerių 
čekį. Barsey netik parašė 
čekį ant miliono dolerių,bet 
pasakė, kad už vieną bučkį 
sutiktų atiduoti visą savo 
turtą, vertą kelių dešimčių 
milionų.

Kaip matot, tai bučkio 
uždyką nemėtomi.

Rinkikas.

*

■
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Pilvas ir Alus
Ką męs valgome ar gena- erzinimą. Net nuolatinis 

me pirmiausia tas patenka laikymas pilvo pilnu mais- 
į burną, gerklę ir pilvą. Pil- to ir persivalgymas vis la
vas jungiasi su gerkle ir jis 
yra maisto sandėlis. Jis at
lieka užduotį maisto sumai- 
Šime, susmulkinime ir išlei
džia žinomus syvus, kurie 
reikalingi maisto prirengi- 
mūi dėl tolesnio malimo ir 
'sučiulpimo. Bet sykiu jis 
yra ir maisto sandėlis, kad 
nereikėtų mums nuolatos 
valgyt. Iš jo maistas po 
biskutį varomas į žarnas, 
kuV gerosios dalįs iščiulpia
mos.

Pilve randama trijų rūšių 
gilės, kurios duoda syvus, 
reikalingus tolesniam mais
to prirengimui taip, kad jis 
galėtų mainytis nuo kitų sy
vų ir likti sučiulptas žarno
se.

Pilvas yra išklotas glei
vine plėve arba sluogsniu. 
Šioji nuolatos yra drėgna, 
slidi ir išduoda gleivę. Se
kanti svarbi budavonė yra mėgsta laiks nuo laiko ge- 
raumeninis sluogsnis, kuris 
susideda iš trijų, vienas ki
tą pereinančių sluogsniu. 
Raumenis turi ypatybę susi
traukti ir atgal pasileisti,to
dėl pilvas gali atlikti savo 
darbą.

Apie kitus pilvo sluogs- 
nius, jo gįslas ir nervus čia'sluogsniu celes ir gile 
nekalbėsim. Pasakiau tik 
tiek, kiek reikalinga mano 
tolesniam straipsnelio aiš
kumui.

Pilvas pas suaugusį žmo
gų gali sutalpinti pusantros 
kvortos, o pas tūlus net dvi 
kvorti vandens, žinoma, y- 
ra mažesnių ir didesnių pil
vų, bet nedaug. Atsiminki
te, kad tas pilvas, kuris su
talpina dvi kvorti, skaitosi 
dideliu.

Tokis mano pasakymas 
išrodys tūliem keistas, nes 
jie yra matę žmones išge-,

by n jį išterųpia ir veda prie 
maisto nemalimo (Yra ir 
daugiau maisto nemalimo 
priežasčių, bet alkoholis yra 
viena iš jų). Kada yra pjau
stomi kūnai alaus vartotojų, • 
atrandama, kad jų pilvas 
yra nudribęs žemyn,ištemp-

ženklus. Pas žymius alaus 
gėrėjus jis taip nudrimba, 
kad net iš viršaus matosi ir 
jie visai netenka apetito, 
maistas stovi pilve ir rūgs
ta, nes muskulai silpni ir 
vietos perdaug—todėl jo ne
gali išvaryti į žarnas savu 
laiku. Žinoma, ir syvus lei
džiančios gilės lieka alkoho
lio aštrumo užgautos*. Pir
ma jos perdaug teka, o pas
kui nuvargsta ir neduoda 
gana reikalingų syvų.

del girtuokliai ir net tie, ką

rai alaus išsigerti, yra tokie 
neėdrųs ir kodėl jie turi 
nuolatinius nesmagumus su 
viduriais. Jie jaučia, jog

alaus arba ir degtines. Ko
dėl? Mat, pirmesnieji gėri-

sisako dirbt—nenori priimti 
maisto. Negalėjimas išva
ryt pirmesni o jo maisto ir jo 
rūgimas irgi prisideda prie 
jų nukankinimo. Kas lieka 
daryt? Žmogus žino, jog

zinus apetitą. Jeigu jūs pil
tumėte alkoholį ar ką kitą 
aštrų ant jūsų žieruvio, jis 
perštės ir jis ims veikti,kiek 
tik pajiegos turi. Taip yra 
ir su pilvu: gavęs alaus ar 
degtinės, jis yra užgautas, 

riant alaus po 3-4 kvortas į I celės kenčia ir jos ima veik- 
vieną valandą. Man yra ki-; ti visa išgale. Kol da jos ne- 
ti tvirtinę, jog net pusbačkį > pilnai pailsta, joms smagu,
du žmogų išgėrę į porą va- kada kas nors lengvesnis už

tiprumą.
išgeria į valandą, tai tanku 
atsitikimas. Pa galvok i te

tik dvi kvorti ai

atleidžia ala
Kaip matėte,
apetitą, bet nėra žinios, ar 

i gana 
priimtąjįvvu ir

mažiau! 
stebuklas.
kur kas yra greičiau sueini-1 temptas 
piamas pilve ir žarnose, ne
gu maista.’. Alus yra van
duo, išėmus dalį alkoholio 
ir kelių kitų substancijų. A- 
pie į pusę valandos gali at
sidurti dalis iš pilvo pfr lėj. 
Antras ir svarbiausi s fak
tas yra, kad pilvas.;
kia budavonė, kuri gali būdkie nesveikumai ir pavojai 
ištempta. Sunku duot tikrus!seka iš maisto nepervirini- 
nurodymus, kaip daug pil-pno, aš čia nekalbėsiu. V ie
vas gali išsitempti, nes pas' motelis būdas yra mesti ge

vanduo ; 1 nu pirma yra is- 
ir nukankintas aį- 
Be erzinimo pilvas 
tuomet atsisako

dirbti. Iš to aišku, k 
koholikai turi gerti, jeigu

Bet juo tolyn jie geria, tuo 
labyn jie pilvą gadina ir vis

dS< yra to- daugiau prisieina ^ert. Ne

vienus tempia: i daugiau, 
pas kitus mažiau. Tempima- 
si priklauso ir nuo to, kiek 
daug elastiškumo jis nete
ko pirmesniuose jo užgavi- 
muose alkoholiu, kitais er
zintojais arba kokiom li
gom.
tempiasi pas da apysveikius 
ir sveikus žmones, todėl ne
sunku yra į jį supilti dau
giau, negu jis vietos turi 
normališkai.

Dabar kįla klausimas, ar 
jis begali tiek pat susitrauk
ti po ištempimo. Jeigu jis 
negali, tai gręsia pavojus 
maisto nemalimo, nes tik 
tuomet jis maistą gerai iš
maišo, kada susitraukia antį 
to maisto ir savo raumenų 
judėjimu, t. y. traukimosi, 
velia jį. Jeigu retai atsi
tiktų tokis ištempimas, jis 
susitrauktų, bet kada jis at
sikartoja tankiai, raumenų 
celės pailsta ir prisitaiko 
laikytis palaidume, čia pri
sideda ir alkoholio aštru
mas, kuris erzina raumenų 
celes perdaug ir jos galų - 
gale pailsta ir neatsiliepia į I

tokius vaistus, kurie erzina

Kaip ten nebūtu, jis

<p $

turi būti priimamas leng
vas ir turintis didelę api
ma.

A. Meni vidas,
Med. stud.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Mūsų įvairių miestelių 
korespondentai pasirodytų 
subrendusiais, jei jie dėl 
paikų menkniekių neraši- 
nėtų po kelias špaltas “ati- 

ir

re- 
“pa-

taisymų”, “atšaukimų” 
skystų polemikų.*

♦ ♦

Lietuviškų laikraščių 
daktoriai netaip bijo
vietrės, bado, ugnies ir vai
nos”, kaip nemokančių nei 
savo vardo be klaidų pasira
šyti “poetų”, kurių “eilių” ir 
“dainų” nepatalpinus, netik 
kad laikraštis netenka skai
tyto j aus, bet įgyja net prie-

* *

“Kardo”. “Kardą” vis leng
viau švaresniu palaikyti, 
kaip “Šakę”. Todėl tikime, 
kad permaina išeis visiems 
“ant gero”.

* *
“TZ..1U.-O u-:,...........i..

LIETUVOS SOCIALDE- 
MOKRTŲ PARTIJOS AT 

STOVYBĖ AME
RIKOJ.

Aukos L. S. D. P.
V. Paukštys, J.Neviackas, 

B. Kalkauskas—po 50c. J. 
Naudžius—25c. (Brooklyn, 
N. Y.). Nuo Baltimorės L. 
S. S. kuopos $2.20. Per 
draugą P. Motiečių iš Wa
terbury, Conn., gauta $14. 
25 c. Aukavo: M. Jasiuky- 
nas, P. Motiečius — po 50 
c.; J. Repkevičius — 35c.; J. 
Kenušis, J. S. Pruselaitis, P. 
Baltrūnas, J. Šarkauskas, J. 
Budris, J. V. Valaitis, F. 
Dapšis, J. Kukenis, J. Trili- 
kauskas, F. Bartušas, A. 
Kantautas, S. S. Garbačaus- 
kas, J. V. Straus, A. Bartu
lis, V. Kalvelis, L. Karyzna, 
V. J. Shelmis, J. Naudžius, 
P. Pacenkis, J. Svirkūnas, 
M. K. Bolis, V. Jakubonis, 
K. Sabutis, Alex. Pupkevi- 
čius, J. Adomaitis, T. Matas,

mušis, J. Pabilionis, P. Di- 
gimas, P. Liurnas, M. Kurk- 
linskas, K. Pabilionis, J. La-

Liutkausko štabo ‘ niekad; bikis, J. Žemaitis, F. Saba- 
neįstengia ką nors pamoki-; taitis, P. Alehskas, M. Ar- 
nančio pasakyt arba nors i minas, J. Slesaraitis, A. Po-

■ vilaitis, J. Jakševičius, K.savo partijos principus

vien plūdimu kitų partijų! A. Zalieckas, John Skibir- 
arba ypatii. Tas parodo į dis, A. Nainys, V. Januške- 
dvasios ubagiškumą, stoką: vičius, J. Girdauskas, M. 
supratimo elementarinių | Vasilius, — po 25c.; P. Kel

melis, F. Cvirka, F. Linkevi
čius, J. Kazlauskas, J. Stač- 
kūnas — po 10 centų.

Viso labo šiame “Laisvės” 
num. $18.20. Išleista pačios 
reikalams 30 c.

Pasiųsta drg. M. Andriu-

derysčių ir nemoksliškumą.
*

* *
Katalikai, klerikalų įran

kiai, pasiganėdindami tikė
jimu ir nereikalaudami pri
tarimo, tankiai sukelia

Užsienioriaušes susirinkimuose, kur jon- L. S. D. P.
ką nors nepatinkamo ar ne- Biurui $175)0.
suprantamo išgirsta. So- i Išviso ligšiol per Ameri- 
cialistai niekur, niekada to kos atstovybę pasiųsta L. S. 
nėra padarę. Tas parodo, D. P. Biurui $62.46.

L. Pruseika.kurie tebėra beždžionėmis 
o kurie išsivystė i žmones.

*

* ♦

mi i mitingą, klausia patįs

Pakvitavimas.
Gerb. Drauge!

Šiuomi pranešu, jog tams
tos pasiųstus $8.00 pri

miniau, už kuriuos varde L.%1 iv' ‘ “ y

kokį, po plynių, pa-'S. I). P. U. B. tariu ačiū
darius čia įnešima?

Aš jums pašnabždėsiu į
»a(iuoKit suman vma,;' v I kuopa užsirašyti].

'gi tuoki t už

Užsienio Biurą ir 
jam aukų.

Draugiškai M. Andriušis

SVARBT NAUJIENA!

parinkti • <£nės kares, “Laisvės
•k -k

Tautininkas Žiuris mo
kins vakacijų laike Wilkes 
Barre socialistus.

lliovus siuntinėti į Lie- į 
tu vą pin i gu s. Daba rgi J

kultūros!
imom skaitytojam, kad

ir,

Seserįs Rondoli.
Vertė švenčioniškis.

(Pabaiga).
Visą naktį kankino mane atsiminimai 

bekovojant su tais atsiminimais, paleng
va vėl atsirado noras pamatyti Prancišką, 
išsyk tas apsireiškimas buvo neaiškus, bet 
paskui pasidarė aiškiu, uždegė jausmus ir 
aš nusprendžiau pasilikti šiame mieste ir 
bandyti ją surasti. Jeigu man nepavyks ją 
surasti, tuomet išvažiuosiu su vakariniu 
traukiniu. Ir taip, ant rytojaus leidžiausi 
Pranciškos jieškoti. Aš gerai atsimenu, 
kada ji išeidama man aiškino: Viktoro Em- 
manuelio gatvė, Falkonas, Sant Rafaelio 
skersgatvis ir į kiemą, po dešinės rankos.

Aš tą viską be jokio vargo suradau ir 
pabarškinau į duris pusiau sugriuvusio 
namo.

Stora moteris, matomai seniau buvus 
labai daili, o dabar labai murzina, atidarė 

sutaršytais 
paauksuotus 
Pažvelgus į

duris. Labai riebi, sudribus, 
plaukais, užsimovus didelius, 
branzalietus, išrodė į virėją.
mane, rūstu balsu užklausė:

—Ką tamsta pasakysi?
—Ar tik ne čia gyvena panelė Francis 

ka Rondoli?—atsakiau jai.
—Ką tamsta nuo jos norite?

susipažinti, tai ir šiemet norėčau matyti.
Senė neištikimai pažiūrėjo į mane nuo

0 kur tamsta su ja susipažinai?

—Kaip tamstos pavardė?
Išsyk nenorėjau sakyti savo pavardę, 

bet paskui pasakiau.
Vos spėjau ištarti savo pavardę, kaip 

italė pakėlė į augštį savo rankas, tartum 
norėdama mane apkabinti.

—A, tai tamsta francūzas, kaip aš 
linksma, kad tamstą matau, kaip link-sma! 
Bet tamsta nežinai, kokius nemalonumus 
suteikei vargšei Franėiškai. Ji tamstos

nesi. Pirmą dieną ji tikėjo, kad tamsta 
ateisi. Mat, ji-norėjo ištirti tamstos 

Kad tamsta būtum matęs, kaip ji 
kuomet suprato, kad jau'neateisi.verkė,

Taip, tamsta, ji išliejo iš akių visas ašaras. 
Paskui ji nuėjo į viešbutį, bet jau tamsta 
buvai išvažiavęs. Sugrįžus manė, kad tam
sta keliauji po Italiją ir atgal važiuodamas 
pas ją užeisi. Mat, tamsta norėjai ją su sa
vim pasiimti, o ji nesutiko važiuoti. Ji lau
kė daugiau mėnesio, per tą laiką verkė, liū
dėjo... Taip, tamsta, visą laiką verkė, jau
tėsi nelaiminga vargšė; aš esu jos motina.

Mane tas labai sujudino, bet greitai 
nusiraminau ir užklausiau ja:

—Ji dabar, tamsta Paryžiuj, išvažiavo 
u tūlu dailininku, geru vaikinu, kuris ją 

m vi i ir suteikiamyli, teisinga.

ką ji man atsiimtu, man, savo motinai'. Ma
lonus kūdikis, ar ne teisybe?

Ji man 
i branzalietu

ji man atsiuntė 
ikmenais, šilki-

ori jos? Gerai.
B-d jeigu “Ateities” filo- 
fijos, tuomet good night,

♦ *
triūso

k sugaištie
tu vos Šelpimo Fondo rėmė
jai, įrengdami prakalbas 
svečiams iš Lietuvos.

d’aiitininkai, tuo tarpu
snaudė... atsiprašau “Žibu- 
lėlio” naudai koncertą .su
rengė.

* *
Apie ką mistiną vaikina1 

jeigu ji<ai, vienas būdama:

Apie savo mergina.*

už kuriuos ii
♦

*
“Keleivis” s 

maitė susirgo, v?

kaip tai ir čia socialistai į 
bus kalti. *

Jeigu A. Montvidas bus 
toks gabus daktaras, kaip 
gabus yra jis mediciniškų 
straipsnių rašyme, tai suby- 
tys visus mūsų daktarus.

Čiru-Viru.

*

bą, tai yra siunčiame pi
nigus ir į tas Lietuvos 
vietas, kurios randasi

mtrašus nuo savo girnių 
|nių, gyvenančių po vo-* 
J kiečiu, galite drąsiai 
^siųsti per “Laisvės” Re-<

£ minis į Rusiją. Mūsų 
j persi antinio kursas ko- 

(S» žemiausias.
J Jeigu kas mano • po

p

p

>dabar per “Laisvės” re-j
5 dakciją pasiskubina sa-J 
Kvo pinigus išsiųsti į^*5 ’ z...4-....A..4.. s

JSbe i -e ga t e Inu j u K a s su ”.
Dabar, kada rusų pini- 

| gai. nupuolę, siunčiant į 
J Rusi ją galima daug pel- 
#nyti.

“LAISVE”
183 Robbling St

ANT R AN DOS.
Ant randos du vienos familijos Ma

inai, 8 ir 10 kambarių, su gazu ir 
vandeniu. Visi kambariai šviesus. 
Mažas kiemas. Randa pigi. Kreip- 
kitSs:

FACTORY OFFICE 
Cottage St. & N. J. Railroad 

NEWARK, N. J.
Avė.

dėviu, po piet, kuomet apsivalau. O, tams
ta, ji dabar laiminga, labai laiminga. Kaip 
ji nudžiugs, kuomet aš jai parašysiu, 1 
tamsta buvai atėjęs. Meldžiu įeiti į vidų 
prisėdi. Gal tamsta neatsisakysi su mu
mis papusryčiauti? Metldžiu įeiti į vidų.

Kadangi aš maniau su pirmuoju trau
kiniu išvažiuoti, tai nuo visko atsisakiau.

silaikius nuo juoko, turėjau išgerti stiklą 
vyno.

Ji tęsė toliau:
'—Kaip, ištikro tamsta vienų-vienas? 

O, kaip man liūdna, kad dabar nėra Pran
ciškos, nes ji su tamsta galėtų liuosą laiką 
praleisti, pakol čia būsi. Juk vienam liūd- . 
na vaikštinėti, pagaliaus ir ji apgailestaus, 
kad tamsta vienas.

—O gal tamsta nori, kad sykiu su tam
sta praleistų laiką Karlotta? Ji gerai žino 
visas vietas. Karlotta, tai tamsta, mano 
antroji duktė.

Aš labai nusistebėjau, bet ji, matomai, 
tą mano nusistebėjimą paskaitė už išreikš
tą sutikimą, pribėgo prie durų, atidarė jas 
ir sušuko:

—Karlotta, Karlotta, tuojaus ateik čia, 
mano dukryte!

Aš norėjau užprotestuoti, bet ji į tai 
neatkreipė jokios atydos ir tarė:

—Ne, ne, tamsta, ji padės tamstai pra
leisti liuosą laiką. Tamsta turbūt neži
nai, kad ji labai gera, nuolanki ir linksmes
nė už Prancišką. Aš ją labai myliu.

Pasigirdo už durų žingsniai ir tarpdu
ry pasirodė apvali, dailaus veido, mergaite. 
Nors ji buvo tufliais. apsiavus, nuskuru
siais drabužiais apsivilkus, bet galima buvo 
spėti, kad po drabužiais slepiasi jaunas,
raumeniuotas kūnas.

Ponia Rondoli tuojaus ją supažindino 
su mano padėjimu:

—Tai čia Pranciškos francūzas, žinai, 
tas, pereitų metų. Jis dabar norėjo matyti 
Pranciška, nes absoliutiškai vienas, nelai- v z 7
minga s ponas. Aš pasakiau, kad tu sykiu

bus daug linksmiau.
Karlotta per visą laiką žiūrėjo į mane 

savo juosvom, didelėm akimi ir kada mo
tina užbaigė Kalbą, tai pratarė:

įnoriu? Nenoroms aš tureaju prabilti:
—Taip, suprantama, aš labai noriu.
Vos spėjau išreikšti savo norą, kaip 

ponia Rondoli pagriebė Karlotta ir išstū-

—Eik kogreičiausiai apsirengk, tik 
skubėk! Apsivilk mėlynaisiais drabužiais 
ir užsidėk kvietkuotą skrybėlę, greičiau!

Kaip tik Karlotta išėjo iš kambario,

—Aš turiu dar dvi, tik mažesnes. Ma
tai, tamsta, labai sunku užlaikyti keturias. 
Kaip aš džiaugiuos, kad dabar vyresnioji

Paskui ji pradėjo man pasakoti apie 
savo gyvenimą, apie velionį vyrą,*Kuris’tar
navo ant gelžkelio, apie savo dukters Kar- 
lottos gerąsias puses ir tam panašiai.

resniosi 
ją nuo i

konį. Motina apžiūrėjo 
ojų, pagyrė ir tarė:

> eiti, mano vaikeliai,— 
lukters, pridūrė:

paskui bus durįs už-

—Jau tu, mama, apie tai nesirūpink!
Ji paėmė mane po ranka ir aš pradė-

3 a u \

k

tai atgal vaikštinėjau šu jos sese- 
iciska. Sykiu su ja atėjau į viešbu- 
lavalgčm pusryčius, paskui išvažia- 
■avo nauja drauge į San Margarita, 
■kutini sykį vaikštinėjau su Fran- 
Sulaukus vakaro, nesiskubino na-

kadi mo, nors iki dešimties duris buvo atdaros, o 
idu, po dešimties, suprantama, jau negalėjo, nes

—Meldžiu tamstą Į vidų, juk aš turė
siu jai parašyti, kad tamsta buvai pas mus

Aš įėjau į mažą. gana tamsų kambarį 
kuriame daugiau nieko nebuvo, kaip til

Ji lesė savo kalba:
—O, dabar ji laiminga, labai laiminga. 

Kada tamsta su ja susipažinai vagom1, tuo
met ji pergvveno daug- nesmagumų. Ji bu
vo 
draugas apleid 
labai nusiminu 
sūnylėjo, nors, kaip jau tamsta žinai, buvo 
liūdna. Dabar ji visko pilna, rašo laiškuo-

išvažiavus į Marseli] ir. geriausias jos 
grižo namo

Jis Pranciška

4

i not

neišgertum vyno stiklelį? Labai gardus, 
gal išgersi? Ar tamsta vienas mūsų mieš

—Taip, aš visiškai vienas.
Kada man pasakojo Rondoli visus tuos 

nuotikius, tai visas mano liūdnumas išgara
vo ir norėjau gardžiai nusijuokti. Kad iš-

duris u
\ iešbuti

er tai abudu sugrįžom į

Bėgy dviejų savaičių, kurias aš turė
jau liuesas, aš su ja gyvenau ir vaikštinė
jau po miesto apielinkes. Ji ant tiek man 
patiko, kad aš visai užmiršau apie Pranciš
ką. Kada pi Liejo mudviem persiskirti, tai 
aš ją palikau graudžiai beverkiančią. Su- 
prant.una, dabar aš persiskyriau žmoniš
kai, ne taip, kaip su Pranciška, nes atmin
ties palikau dovaną jai ir nupirkau moti-

smmis d vėl rengiuosi va

li kiti, kad pas ją dar ran-

Už STIKLELI DEGTINES 501 RUBLIS.
Maskvoj buvo rinkimai valdybos pri- 

siekdintųjų advokatų ir po rinkimų advo
katu pietus. Laike pietų iš kur tai atsirado 
stiklelis degtinės, kuris ir tapo paleistas 
ant licitacijos. Tą degtinės stiklelį nupirko 
advokatas A. S. Zernovas už 501 rublį. Pi
nigai, gauti už stiklelį degtinės, paskirti

Matomai Zernovas labai skaniai išgėrė 
tą stiklelį degtinės, nes jam geriant visi 
žiūrėjo.

Į Petrogradą vasario 27 d., Mikalojaus 
gelžkeliu iš Tifliso atvežė 9 turkų karės 
ženklus, paimtus Erzerumo mūšiuose. Žen
klai laikinai padėti vyriausiamjame gene* 
raliniame štabe. j
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(Pabaiga).
Kažin ką sapnavau ir ar sapnavau ką, 

nemenu. Tik šypsaus. Net nedrąsu kitam 
prisipažinti, jei kuomet vienas, kai niekas 
nemato, šypsais. Bet taip lengva tuomet, 
kad jei ir visuomet taip būtų, būtų gerai.

Pirmą naktį miegojau užsienyje. Kai 
geroje viešnagėje miegi pirmą naktį, tai 
dar ilgai nubudus keltis nenori. Žiūrinėji, 
klausais, prisimeni, nieko neprisimeni, tik 
jauti, kad nuo čia, šiandien saulei patekė
jus, gims nauji gyvenimo vaizdai,kitos min
tys. Dar nežinai jų, bet jos paims, ir lyg 
netyčia, ir nušvis.

Negaliu atsitraukti nuo lango. Kad 
ir akys vargsta, vis viena žiūriu. Ir visą 
dieną nuo vieno lango prie kito.

Balta, balta, tokia žiema, kaip Suomi
joj, bet čia šviesiau, laukai platesni, dan
gus augščiau. Miškas ir miškas ir niekur

mišką.

sienai staiga prasiskyrus, tik kad prasive
ria plotai. Tolumon pakalnė slenka ir ten,

kad toli nueina! J jo viršų miškas retesnis 
vis, retyn. Saulė nešviečia, bet jo viršūne 
taip nežymiai gelsvuma paplitus. Gal nu-

plonesni?
—Vilkai ant tų viršūnių išeina pasi

žvalgyti. Jie čia visai dar be kultūros — 
naivus ir pikti.

Tai vėl kitoj pusėj dviem eilėm iš lėto

tarp jų, iš augšto, puldama tai į vieną kraš
tą, tai į kitą, pliuškena upe per akmenis. 
Čia žemai net putoja, verda ji. Ir kokia ji 
juoda tarp sniego, tarp sniegu apglaustų 
eglių. Geležinkelio tiltas kad augštai išsi
mėtęs per ją. Rodos jau ja pervažiavai, tik 
tušt, kitoj vietoj vėl per tą pačią važiuoji.

Kitur vingiuoja išbėgdanm iš miško 
mažyte upelė. Daiktais .nematyti jos, o 
daiktais ims ir prasimuša iš po ledo ir nnir-
ma apie akmenis. J

Važiuoji,važiuoji ir štai gyvenama vie
ta. Kelios'trobos.
tais, Į orą išlaužtais štogais.

Vis augštos, su augs 
Nuo jų dide

lė lygi pieva ir per tą pievą augštai vis liep
tai. Persikerta, susijungia ir vėl išsiblaš
ko. Kam jie? Bet kad jie yra, taip gyvai 
ir tie namai, ir tas vaikdratis atrodo. O ten 
toli, net iš kalno į kalną persimeta lieptas.

NamaiPrivažiuoji st 
nors mediniai, 
nimu. Vis nud u

tuoti. Ir
ir su tok

išnaši
kiek vpei

kad vieno 
cUnn V n.

i.M

su sienomis. Be i 
dienomis, dargi . 
visuomet taip 

Švedas m 
žiuoji,. niekur 
Kad ir pa v v v

ne

kai, jaunai atrr 
trobos, net

r-- taip svei- 
iokios senos

n

gi tvi jro; išviri { 1 Q t ( į <
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si taisę. Kai kur paimi 1 
tautinis rūbas. Vaearo 
ryškumas skai :tus ir lab 
tas. Žiurstai platus ir 
tonai žaliai raudonomis juostomi 
kur įterpta pakraščiais nežymiai balta. Si
jonai daugiausiai vienvarsiai, žali ar skais
čiai mėlyni. Jaunos merginos irgi su išsiu
vinėtais ir augštai pastatytais koptūrais. 
Ir ant balto sniego moteriškes atrodo lyg 
drugiai pievoje.

Merginos, rodos, šerkšnu prausias, 
prieš vėją džiovina veidus; augštos, tary
tum su eglaitėm drauge augę. —Ir apdaro

svie
mile r in
dai gel-

Kai-

Čio gėlių.
Ir vyrai, lyg merginos, skaistus. Vyras 

keturiasdešimties metų, ir kad raudonas! 
Vis tokie stamantrus. Kad eina žingsnį, tai 
junti, kad žmogus toks, kaip ir Skandinavi
jos upė, kuri jei nenori po leidu tekėti, tai 
jma ir prasimuša.

Atokiau nuo miesčiuko, ant kalnelio, 
žiūrisi viena pasistiebusi į dangų bažnytė
le. Nuo pat apačios, visas stilius, tai besi
kaupiąs, besirenkąs kilimas į viršų, čia

gotika tiek, kiek ji iš sienų nuo pamatų su
sidėjusių iš kelių eilių, viską suveda į augš- 
tą, vieną bokštą. Aš dar niekur nesu ma
tęs tokios tikslos gotikos. Prancūzų gotika 
dažnai begalo susmulkėja, vokiečių gi su- 
mechanizuota, geležinė, o čia viskas taip 
lengva ir drauge sujungta. Rodos, kad ta 
uola, ant kurios bažnytėlė stovi, kieta su
skilusi, kampuota, pražydo staiga, pagimdė 
džiaugsmingą, malda besiilgstančią gėlę. Ir 
ji ištryškus į dangų taip linksmai, tokia 
nuvytus. Kaip uola tamsi, kaip namai pa
kalnėj visi rodos rimtus, tai ji tokia šviesi,įliek kūdikių, kiek tik ją po- 
laisva. ... . .... 1.....

Ir vėl plotas be žmonių, kur nors tolu
moj iš klonių iškilęs kalnas šviečias, iš kur 
nors upė atbėga. Ir tarp dviejų klonių to
li. laibas, kaip siūlas, tiltas ar lieptas per
mestas.

Miškas visur be jokio sustojimo. Tik 
notankus. Toliau į pietus stovi jau tarp 
eglių pakrypęs berželis, pušis sujuoduoja, 
taip koks nors susigūžęs sniegu užklotas 
medis.

Ir čia, kaip Suomijoj, niekur nematyt 
jokio paukščio. Gal jie miega drauge su 
žiema, gal jų visai nėra.

Nors ir tie kloniai, tokie pat nuolaiz- 
uųs kalnai, daiktais pasislėpę, daiktais per 
akmenis šokinėjančios upės, bet niekas ne
pasikartoja, vis kiti, kitoniški vaizdai. Pla
tuma erdvė. Atsistojęs tarp tokių laukų, 
tylėtum nežinotum, kur eti.

vo pareigų.
< ■ 

Pas mus nuo senovės yra

ra moteris turi būti motina

nas dievas jais gali apdova
noti.

Tą męs daugiausiai gir
dime iš kapitalistų triburių, 
kurie nesigėdi net ir iš sa
kyklų šaukti, kad “palai
mintos tos moters, kurios 
neapleidžia savo pareigų ir 
augina po pulką vaikelių”.

Bet jie, arčiau prisižiūrė-

kai vaikelių turi skurdžiai 
augti, kuomet jų tėvas už
dirba 10 ar 12 doleriu i sa- 

€ 4

uždirbti. Daugiausiai tai 
varge gyvenančios moterį

tik kaip nors sumažinus šei
mynos skaitlių. Kartais net 
ir savo sveikatą suardo.

Suprantama, paslaptis,
nubudus anksti rytą, jau ir matyt iš karto, 
kad čia ir oras kitaip permatomas ir debe
sys kitaip kabo. Koks tai rankomis nepa
gaunamas švelnumas, tas pilkumas ištirpęs 
tarp dangaus ir žemes. Dvelkimas lygiai

Žiūri i lauką. Apskrita, apskrita vi
sur. Apskriti nuolaiznųs kalniukai, apskri
tai rangos upele, apskritai dūkso ežeriukas. 
Kaip tai apskritai stovi miškai, perkirsti 
keliais.

ir viensėdžiai tokie ir dvarai. Iš tolo jie 
taip jr atrodo, kaip Lietuvoj. Tik artyn 
pavažiavus taip ir matai, kad čia kitoniška 
viskas ir sako, kad čia kitas, toli pažengęs

Pagauna svajonė tuojąu, kad Lietuvo
je viskas gali būti dar kur kas geriau. Ly
gini, galvoji ir pinasi sapnas svajone.

Švedijoj niekur nematyt tokių sodų, 
kaip Lietuvoj. Lietuvoj kur tik žmogus su
siraizgęs savo lizdą, tuoj ir medžiai ir gė
les. Čia sodų nėra, vis namai stovi kaip tai 

niekas nepridengia jų 
•, baigias sodyba ir jau 
Nors dvaras, \ 
is visuomet no

kerčių.

ir lauke

ltu gir
m- k
•:! dl

langą
Linkiu-

skaitlių savo šeimynos, ga
lima lengvai surasti, tik tas,

imspinigų. Bet iš kur 
tuos pinigus vargšo darbi
ninko moteris, kuomet ji su' 
savo vyro uždarbiu vos te-1 
gali pusbadžiai prasimaitin
ti? Juk pakol įstatymai tai 
draudžia, tai ir kiekvienas 
daktaras už tokius patari
mus ima didelius pinigus, o 
kuomet jų pas darbininką

lakioms moterims yra atsa
kymas: “Tokius patarimus 
įstatymai draudžia ir męs 
turime prisilaikyti šalies į- 
statvmu”. «. k

Pastaruoju laiku, susi
pratę vyrai ir moterįs pra
dėjo smarkiai kovot prieš 
tokius netikusius įstatymus, 
nes šiandien kaip vyras, 
ui i p ir moteris privalo pel
nyt sau duoną dirbdama na- 
mioje ar- einant į dirbutvv

viemriir ten išbūti nuo ryto iki

u mu
litliii, kad urip.imhi;

Air.; aisluai matom 
o i Į i i • t 'i i v i n i v i ■!i t1 mm 

tur-
1

per-
jįiai prlrib iibo/.iijoti 

■lent, ia n t

aim* s

coliai. I r ūpas lok • linksma; 
mirimam ramumui tvertą. Tie 
. urmais stovi už namus ku

mu

la. Akmuo H 
tos uolos *v»-

vieno

verste verčia prie motiniš
kų pareigų, kurias jau se
niai gyvenimo sanlygos yra 
iš jos glėbio išplėšusios.

Todėl ir męs, lietuvės, ne
turime atsilikti nuo svetim
taučių moterų toje kovoje. 
Juk ir mūs daugelis mote
rų yra suardžiušids savo 
sveikatą vien tik dėlto,kad 
norėjo aprubežiuoti savo 
šeimynos skaitlių, bet neži
nojo atsakančio būdo. Dau
gelis yra įpuolę j didelį var
gą vien tįk dėlto, kad nega
lėjo aprubežiuoti savo šei
mynos skaitlių, nes dideliai 
šeimynai neužtenka vyro

Męs taipgi turime kovoti 
prieš tokius įstatymus pa
tui, pakol jie nebus panai-

AUTOMATIŠKA
$1.00 už 75e.

Visiems naudinga yla, 
vertės $1.00 už 75c., kuri 
siuva kaip mašina. Gali
ma siūti viską, kas tik _ 
papuola j rankas: plėškei), 
čeverykus, Čeverykami 
guminius padus, maišus ii 
storiausių audimų, karpy
tus, arkliams gunes ir t. t.

Galite siųst ir įtam
poms.

Yra su adatomis, siūlai 
ir vaškas su prisiuntims 
75 centai.
LEONARD NOVELTY CO.
20(i Sta. C, Worcester, Mass. I

Teatras ir Balius?
Rengia L. S. S. 11 kp. 1*

Subatoje į> 
29 BALANDŽIO Į 
(April), 1916 m. J 

' Lietuvių svetainėj » 
180-2 New York Avė., j 

Newark, N. J. I 
IBus lošiama labai pui-fr 

kus veikalas j
‘ Nihilistai

; Visi lietuviai privalo? 
atsilankyti ir pamatyti I 
tą puikų veikalą^ į 

’Pradžia 8 vai. vakare.?

Proletarė.

MELROSE PARK, IL!

Sūnų ii

J. ir E

mums 11

gu ir deklamaciją.

*r

Ūkuojamas ant 
)a ant (tranu %*

turčiai? ;
Svctimtaules molerįs l; 

o kitur Į‘‘paslaptį” jau seniai skiri 
savo draugią 

>s tam tikrą lito 
gyvu žodžiu; pa

i'iiouas Kryžius. |plalind<iir 
ibhohim dažniau įvai-1 ratūrą ir 
ii iš paniišldo ar lau-! w/d/iiii

ymą straipsnio, kaip ap- 
mgot nuo kūdikiu, buvo

pan

,r rim-; Dabar vėl garsi
tas iškilmingumą
bar, naujiems namams aplinkui bebaltuo- i ti aukta teisman už tą patį 
jant, mena dar neviena sagą ir tebeslepia; jr mitoista aut 15 dienų j 
savyje dar daug aidą skambios skaldą dai- riūčiima. Ir daugelis kitu
ros.

Nušvinta pro mišku 
smaili Stokholmo bokštui, sujuoduoja niū
ri siena senos pilies ir staiga vėl viskas pa
sislepia. Traukinys lekia ir labiau kįla ne-
ramus 
tenai.

;eni prieš tokius netikusius įsta
tymus, kurie visai nėra ti

mo sąnlygų. Męs tai gerai 
inome, kad moteries yra 
up'ščiansias pvvenimo tiks-

las ir didžiausias troškimas 
atlikti gamtos paskirtą už
duotį, tai yra, būti motina 
savo kūdikių. Bet prie da
bartinių gyvenimo sanly- 
gų, ji to savo pašaukimo ne- 

Dabar rasta reikalingu šaukti pirmojo gali atsakančiai išpildyti ir 
priversta kovoti prieš neti
kusius įstatymus, kurie ją

STUDENTUS IMS KARIUMENeN.
Visus augštųjų mokyklų moksleivius, 

kurie turėjo prolongatas mokslui baigti, 
dabar ministerių tarybos nutarimu imsią 
kariumenen.

kurso studentus, gimusius 1895 ni. Ėmi 
mas tęsis mio kovo 15 d. lig gegužės 16 d

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Irnperatrici Marij A- 
kuserkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi norai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
mių imą.

Jauniškaitč
3i9 Walnut St.,NEW \ R, N J.

Telefonas W85 Marke1

NARIMANTAS
DIDIS LIETUVOS KU?

Drama 5b

SUBATOJE, 29 BALANDŽIO (April), 1916 metų 
Svetainėje Institute Hali

J 
į 
Į s

I Rockfordoj 
| ir jo apielinkes | 

(Lietuviams|
1 Pranešame šia linksmai
■ <■

■ v Gegužės (May), 1916
R >nn ’ liAtH’.no iii

jį žinišką teatrą

^Nihilistus’
j kurį rengia 8-ios Rock- 
b lordo draugi jos... Loš

Po teatrui bus linksmi šokiai.
JŽANGA: 75 c., 50 c. ir 35c. 

loširdžiai kviečia L. S. S. 71 kuopa, Cambridge.

Tol. 4026 Grecnpoint IL Kručas, Sav.
RAPHAEL STUDIO

ARTISTIŠKA FOTOGRAFIJŲ GALERIJA 
P'otogral uojame dieną ir nakčia nuo 9 vai. 
ryto iki S vai. vakaro.

795 Manhattan Avė., B’Klyn. N. Y.

1 Pradžia 7 vai. vakare.? 
S Taigi nepraleiskite I 
f Šios progos, nes gal ki-į 
«»tos tokios progos neat-T 
įsi tiks visam jūsų gyve-L 
I nime, taipgi nesi vėlinki->

i Važiuodami iš kitų L 
l miesteliu važiuokit iki? 
?“\Vailing Room”, o nuo f 
| ten apie du blokai Į L 

iA’xorth MendeKohn Hali J
J 215 N. Main St. f 

. 1 Kviečia KOMITETAS.S

6 
f

S-

g

sr-iv M^U-4

| * o.kurį rengi
Subatoje,

HIBERNIAN SVI 
Kampas Oak SI. ir

1EWV1U LIAUDIES CHORAS '
d, Gegužio-May, 1916

V/iiile SI. LAWRENCE, MASS, 
is prasidės-7 vai. vakare.

Po koncertui Ims ŠOKIAI* ir trauksi 
Koncertas susidės iš Įvairiu dainų iv 

kalelis “LINKSMOS DIENOS”.

iki 12 valandai.
muzikos, taipgi bus perstatytas vei-

Gerbiami Lawrence ir apielinkes lietuviai, kviečiame jumis visus atsi
lankyti ant šio koncerto ir baliaus, nes dar pirmas toks gražus koncertas'at
sibus Lawrence. Kadangi Liaudies C boras* yra pasišventęs visuomet patar
nauti visuomenei, tai tikimės, kad-ir visuomenė parems sį chorą.

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI.
PASARGA SVEČIAMS. Ant rytojaus, nedėlioję 7 d. gegužės L. K. B. 

perstatys didelį veikalą “ŲU BROLIU”. Todėl, kurie norėsit pamatyti, ga- 
t — • t i > • Tk T 1 “ 1 x -Z 4- z*\

Kviečia KOMITETAS.

r<fr4t**ž£lpwi»
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LAISVA

“ S. S. VI Rajono 19-ta 
konferencija.

Atsibus gegužės 7 d.,9 va
landą iš ryto, Rayns Hallėį, 
46 Parker St., Gardner, 
Mass.

Kuopos, kurios dar neiš- 
' rinkote delegatų, turite su

šaukti susirinkimus ir iš
rinkti. Delegatai turi turė
ti nup kuopos mandatus. Be 
mandatų negaus sprendžia
mo balso. Prieš konferenci
ją subatoj bus teatras — 
“Pirmi Žingsniai”. Delega
tai, kurie norės matyti loši
mą, gali važiuoti iš vakar.). 
Nakvynė bus parūpinta.

kontroliuoja, bet politikie
riai jas valdo, per tai ir at
sitinka panašus dalykai. 
Žmogžudis negalėjo iš ten 
pabėgti be prižiūrėtojų pa
gelbės. *•

*

Hart Schaffner ir Marx 
darbininkai padarė sutartį 
su firma net ant trijų nie

ja sutrumpina nuo 52 iki 49 
vai. darbą į savaitę ir vidu- 
liniškai pakelia ant 10 nuo
šimčių algas; mažiau apmo
kamom sekcijom bus dau
giau pakelta. Nauja sutar-

5 Thomas Park, So. Boston

ATSIŠAUKIMAS Į PITTS- 
BURGO IR APIELINKHJ 
DRAUGIJAS IR PAVIE- 

NIUS ŽMONES.

gūžes 
gūžes

1916 m., iki 1 d. ge
1919 m. Kitos f ir

darbininkais, bet unijas ne
pripažįsta. * Sutrumpina

i nuošimčiu.
zSe p akalbas, kurios prasi-

Kalbės

jos darbininkų organizaci-redaktorius. Rajonas steng
sis surengti prakalbas ir 
tuose miesteliuose, kur pir
miau gyvavo socialistų kuo
pos, o dabar jau mirę. Per 
tai kviečiame visas kuopas 
ir pavienius narius prisidė
ti prie maršruto parengi
mo. Taipgi kviečiame visas 
draugijas, kurios žengia 
progreso keliu, kad prisilie
tų prie parengto maršruto. 
Jeigu prisidėtų, ir draugi jos, 
tuomet daug pigiau apsieitu šakose net pajieško darbi- 
parengimas maršruto ir di-; ninku, tik nevisuomet gau- 
desnę dvasišką naudą galė
tume atnešti vietos lietu
viams.

Pastaruoju laiku, ir kitų 
pramonės .šakų kompanijos

kam s

n e su si o i ’ga n i zuo tų.

laivo darbininkų, bet ši pa-

na.
Korespondentas.

BALTIMORE, MI).
balandžio buvo prakal-
svetainės statymo kor-

Kalbėjo J. Čės-
ai-

te prisidėti prie parengimo 
maršruto, malonėkite apie 
tai man pranešti.

L. S. S; III Rajono marš-į p Lazauskas, Karelai 
nito rengimo komisijos se-;tis j Kreivėnas. Kiaušy-

9 
bos 
poracijos.

Pretorius
J. Daubaras.

P. O. Box 161, 
Kensington, Pa no, kad žmonės nesirūpina 

I visuomeniškai o

ŠIO < ilri

A. Meškaus! 
sus jo šutau 
A. Meškausk 
skaudžiai nuskriau t 
pasiliko tik 11 cent ;

Meškauskui be 
prisieina pradėt gy\ 

^motere ir kūdikiu.
Kadangi vagis yra

mas. tai patartina jam su-J 
grąžinti nors dešimts dole-, 
rių,-kad ta šeimyna galėbi

u.irinkimas
vogė

< pini* 
ivnn 1

n

avėtai nt

*’u kimu trukdo ne 1-

Kuru

truk

a

H

kad vagis visgi bus 
gas ir sugrąžąs nors dalį p 
vogtų pinigų I).

izinin

CHICAGO, ILI

Jau kelintas metų, kaip 
lietuviai naudojasi nuosava 
svetaine, prie kurios pri- 
klausė penkios draugijos.jos 
linkdavo no 7 atstovus ir
• le au
tai nes um\

Gindavo “Tautišku Centru

keičiasi. Taip ir mūsų 
“Tautiškam Centre” atsira
do taip vadinamų “lietuviš
kų kapitalistų” ir jie 1911 
metais iš to “centro” (gali-

sitikimas. Tūlas Kaz. ša-
Čauskas sirgo tulįerkiiliozio 
liga ir išbuvo Oak Forest 
Park ligonbuty >apie 3 me
tus. Jo moteris gyveno 
mieste, bet jai pasidarė vie
nai nuobodu, per tai pris;- 
ėmė tūlą Gustaitį, kaipo į-
riamį. Kada vyras sugrįžo.kos draugijos) padarė kor
is ligonbučio, tai atradęs į- Iporaciją, svetainės vertę iš- 
namį, sukėlė triukšmą ir su-1 dalino į didelius Šerus ir 
areštavo Gustaitį už griovį-i kaip žinovai pasakoja, tai 
mą* šeimyniško gyvenimo. Į parduodant tą svetainę ne- 
Vėliaus ‘ Gustaitis nušovė i galima gauti tiek, kiek už ją 
Šačauskienę ir pavojingai (serais paskaityta. Naujos 
save sužeidė. Moteris tapo} draugijos, įstodamos į kor- 

, palaidota, o Gustaitis nuga-, poraciją ir norėdamos susi- 
bentas į County Hospital, lyginti balsais, privalo įneš

ti didelę sumą pinigų. Še
rai paskirti po $100.

Kada jau šis kapitalistiš
kas “blynas” tapo iškeptas, 
tai buvo sušauktos veik vi
sos vietos organizacijos,kad 

j imtų dalyvumą ir pirktų šė- 
Nors žmonės tas įstaigas ’ rus. Tūlos draugijos buvo

kaipo žmogžudis, kad pagy- 
dzius ir atidavus į teismo 
rankas.

Po keliatę savaičių apsi
žiūrėta, kad Gustaitis iš li- 
gonbučio pabėgo ir nežinia 
kur randasi.

išrinkusios delegatus ir pa- 
skyrusios po $1000. Išsyk 
pasirodo, kad darbas jau 
pradėtas.

Tečiaus, nėra to gero,kad 
nepavirstų į blogą. Taip ir 
čia atsitiko. P. Lazauskas 
turėjo ant Lombard gatvės 
du namu ir jis delegatų su- 

pasiūlė juos nu- 
svetainės. Kada 
paaiškino, kad 

namai dėl svetai-'gus gali užtrokšti.

si rinki me

■ Lazausko
nes netinka, tuomet Lazaus-

ną ardyti ir visiems pasako
jo, kad iš pradėto darbo nie-

Stebėtinas , dalykas, kur 
tik Lazauskas nepasirodo, 
ar tai spaudoj, ar tai pra
kalbose, tai niekur be mela
gysčių neapsieina ir dar

tes priešai ardo visuome
nišką darbą. Taipgi šis 
kromelninkas nemažai vai
dų paskleidė tarpe visuome-

portais iš visuotino seimo ii

Spaliu men. 191 I m. dele

užsibaigė. Dabar tą korpo
racija perorganizavo taip, 
kad vieton $.100, padarė Še
rą po $25, bet balsai nuo šo- 

•rų. Prie šerti pirkimo pri
leidžiama ir pavienės ypa-

kia teisingai pasakyti, kad 
tiems geradėjams ne visuo
meniški reikalai rūpi, ne

kų pinigų skolinimo bendro
vę, tai dabar neva rūpinasi 
svetainės statymu, kad pa

vardan

ant kooperatyviškų pamatų, 
jeigu nori, kad darbininkai 
prisidėtų prie ' jų darbo.

K U

v O

f

at v

Greičiausia, kad jį negyvą 
ištraukė.

Ir taip kapitalistai, norė
dami padidinti savo pelną, 
nukankino Siratavičių. Rei
kia stebėtis iš kapitalistų 
godumo: ant maliavų dėžu
tės parašyta, kad ant tyro 
oro darbininkas neprivalo 
teplioti ilgiau, kaip penkias 
minutas, o jie liepia lysti į 
tokią vietą, kur ir taip žmo- 

' “ Dakta
rai ir inspektoriai apžiūrėjo 
katilą ir į vidurį įleido laik
rodėlį, tai ir tas sustojo. 
Reiškia, mašinerija negali 
eiti, o bosas norėjo, kad 
žmogus įlindęs dirbtų. 1

Tokiu kompanijos pasiel
gimu daugelis darbininkų 
labai’pasipiktino, bet kata
likai sako, kad tai dievas 
nubaudęs. Mat, velionis bu
vo laisvų pažiūrų, prigulėjo 
prie Lietuvos Sūnų, Simano 
Daukanto draugijų ir prie 
S. L. A. 60 kuopos. Nors 
Siratavičius buvo laisvų pa-

buvo parsikvietę kun. Ke
mešį, kad atlikus ausinę. 
Kemėšis atsivežė daug“Dar- 
bininko” ir bažnyčioj, žmo
nėms bepoteriaujant, išdali
no. Per pamokslus veik nie
ko apie tikėjimą nekalbėjo, 
bet tik gyrė vyčius, kad jie 
smarkiai kįla ir daug vei
kia ir į padanges kėlė krikš
čioniškas draugijas ir susi- 
vienyjimus. Bedievius vi
sai išniekino ir apgailesta
vo, kad vienas socialistu 
laikraštis turįs net 14,000 
skaitytojų, o sąjungiečių e- 
są tik 2,000. Taigi socialis
tų laikraščius daugiausiai 
skrtita katalikai.

Čia kunigas Kemėšis iš
klausė 70 ypatų ausinės ir 
sutverė šv. Juozapo kuopą 
iš 7 ypatų. Reiškia, pas 
mus randasi tik 7 tikri ka
talikai, o katalikiškus laik- 
laščius skaito apie 20 ypa
tų, c

>)' 
h

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER* 

NUOŠĖ, KURIAS UžeMb VOKIEČIAI
Per mQ*q banką galit* pagelbėti gare giminėm* bet 

iiotaademe užimtose vietose vokiečiais. Mę* turime

SUTARTį SU VOKIETIJOS KANKA

Barlina, todėl galime persiųsti pinigus | tas vieta* aat auste* 
•eaugžČtau 800 markių (apie 525 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PKI®. 
HURA, TODftL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami gauti daugiai infenr.acije kreipkite* raat!l 
tai ar rašykit* laiiką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bank.eriu* 
Metropolitan Saving Bank Building

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

i d

-
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fį

jomis.
ceremoni-

Kemėšis nevartoja tokių 
bjaurių žodžių, kuomet kri
tikuoja bedievius, kaip kad

Darbininkas.

UŽDYKAU!
Lietuviškas Sieninis Kalendorius 
su Katalikiškomis, Tautiškomis ir Amerikoniškomis Šventėmis 

Kas priciųs liktai 5c stampomis persiuntimo išlaidoms, 
tas eplaikys UŽDYKĄ puikų Lietuvi-ką Sienini Kalendorių.

Kaiuktte tuoįnut adresu:

S. P. TANANEVIČIUS
■KATALIKO" LEIDĖJAS

3249 So. Morgan Street Chicago. Illinois

>

■

1
N
M

*

i

ko motina, du broliu ir dvi 
seserį, j Ameriką atvyko 

11910 melais. Minėtoj kom
panijoj dirbo apie 4.į metų

NEWARK, N. J.

džio.
ba lan

* *
16 ir 17 d. balandžio šv. 
irgi o svetainėj Račiūnas

Reikia išnešti šv. Jurgio 
draugystes komitetui didelį 
papeikimą, kad leido sve
tainėj kelti didžiausią be- 
tvarkę. Račiūnas aiškino 

• apie paveikslus, bet už girtų
, tai bliovimo nieko negalima bu

vo girdėti. Tokios betvar
kės dar nesu matęs savo 
amžyj.

žmonės, kuriai.1-

ui.

) ll/ull-.Hi 
ičhm. i’

pėdų augsi1
)i‘io. Paskui 
ii.;!•> vidini i

nuodu 
ata\ ič

•bratavii

Siratavičius
Tuomet sub

Korespondentas.

JERSEY CITY, N. J.
Liet. Politikos Kliubas na

na riai

m

Mat, pa
silsi rin- 
klausi- 
kliubui

u

mm 1 
o ir

le. o m

lit

'U prie soci- 
ir išvien su

ir

aš ne taip rašau korespon
dencijas, kaip kad jis nori. 
Mat. jis neatskiria salės nuo

ri, kad ii aš neatskirčiau. 
Jeigu užkvietimas atsirado

p. M. Truskos

siųsti Sąryšio draugijom, 
buvo perduoti pačiam Sąry
šiui ir pienai neįvyko štai 
dėl ko: tamstom nenusiimto 
Sąryšio draugijos delegatu, 
kuriuos jūs norėjote pasi-

v o apkalbėta apvaikščiojimo 
klausimas taip anksti, kaip

siuntinėjo u ž k v i e t i m u s.
Dabar kaslink dainininku

i. u 11 n

Ju

ic<

v

tai h
?-l. T. pripimį 3;
Jurgio draugy. 
sum rinkimą, tai

J u rainiu

savo
5 rmi

sclnina draugija, o visą xaioseiojime 
atiką būtu pavedęs sočia- Newarko lie 
f ii kuopai, nes kliubo ir ta ta diena, 
skili Jo kuopos veik vie- reikalauti n

po du kartu žmonėm 
kietis gatvėmis. Jur

Ha rrisimo

miestu
Kadangi skyle i dain « ’ *

linuirde ir kuomet

buvo užtroškęs nuo nuodu. 
Tuoj'aus pašaukta vienas 
(Liktaras, paskui kitas, bet 
nieko negelbėjo, nelaimingo-

Mašinistas ir kiti

gyvas buvęs. Tuomet pa-

sis nežinojęs nei ką daryti. 
Šaukę kita daktarą, bet ka
da tasai pribuvęs, tai 
Siratavičių radęs negyvą.

Tom pasakom negalima 
tikėti: jeigu jis būtų buvęs 
gyvas ištrauktas, tai, be a- 
bejonės,. būtų atsigavęs.

permainyti.

Kliubo susirinkime buvo

su militarizmu, kurių maro 
surinkti milioną, kliubo na
riai veik vienbalsiai tam

šimtuką. Geistina būtu,kad 
draugai pasistengtų dirbtu
vėse parinkti dešimtukų.Aš 
esu jau gavęs keliatą desėt- 
kų dešimtukų.

Kuopiečiai ir kliubiečiai, 
pasidarbuokite! D. P. P.

E. ARLINGTON, VT.
Prieš Velykas katalikai

m

vms. .Sąryšio delegatai r i- 
vo nuo .Jurginių atsakvina.A ' i »

ir be S:i ryšio 
triukšme.

nesutinka 
kuomet jis 
tai sakyta.

Bet, mato-dainas ir't. t.
mai, susirinkimas informa-

“Tėvužę”, ir ją paliepė 
“Sietynui” mokintis. ‘Sie
tynas” nepriėmė ir sykiu at
sisakė dalyvauti.

Iš to apvaikščiojimo nie
ko gero negali išeiti: piies-

tas duoda progą kiekvienai j Dunham $2.00 ir Levin Bro- 
tautai atskirai dalyvauti iijlliers—$2.00. Viso $9.00. 
viskas, ką turės, tai mun^; Sykiu pasidaro $111.53. Au- 
ant parko, apstos aplink kos luojaus bus perduota 
steičių, jų choras jiems pa- centro kasieriui K. šidlaus- 
dainuos, pašoks “klumpako
jį’’ ir sugrįžš, kaip muilo

CAMBRIDGE
Balandžio 4

kui.

H. A.

vietinis

buvo. parengęs prakalbas. 
Publikos prisirinko apie 
300, nors <
lietuvių randasi daug dau
giau.

Jasas $1.00; St.Zdanauskas, 
J. Vaišnoras, A. Valeika, M. 
Banevičiūtė, J. Bertulis—po 

50 c.; smulkiu surinkta 
$8.56. A’iso “Žiburėliui” su
rinkta $12.06. Šie pinigai

Cambridge’iuje j perduoti gerb. A. -Bulotai.
J. A. Valeika.

Prakalbos gerbiamu sve- LAWRENCE, MASS, 
cių A. Bulotos ir Žemaites Raportas Lietuvos šelpimo 
buvo labai žingeidžios kaip Komiteto,
karės klausime—likime lie- Nuo įsikūrimo komiteto 
tuvių pabėgėlių, taip ir vei-(iki 13 d. balandžio š. m. į- 
kime Centralinio Komiteto, plaukė per buvusį kasierių 
nes gerbiami svečiai papa-1 P. Chibą $1,491.84; per da- 
sakojo daug tokių dalyku J bartinį kasierių Ig. Umpą— 
apie kuriuos dauguma nei 
nemanė. Prakalbos, kaip iš

111.53 Liet

t

le

.Aukavo šios

i kmt

i

niurna

i un

’.li

>0

u

tą t

imsierių 
žinta $į 
kasieriu

■ 1

J. M
u i e: i u n

miiska

urau:-

\. i.rvic
Babilius 11 ■

i ū t i

ib.igušas, S. Raikiūtė, A. 
Grigaliūnienė, A. Stukas.K. 
sabeckas, A. Genčiauskas. 
vt. Radvilas, J.Mockevičius,

t ė

Genčiauskas ir J. Beliaus- 
kas—po 50c.; J. Rumšą—75 
c. Smulkesnėmis aukomis 
surinkta $18.78.

P. Bartkevičius pridavė 
nuo svetimtaučių surinkęs: 
L. Livansonas—$5.00; A. B.

Viso $1,849.15.
i.—Per PiChibą iš- 
1,25; į Lietuvą pa-

; i bankai **

J)L94
t sugrą-

n t
n

v

1

»

ir

$12.20.

rai, nuo 
Šelpimui ,,,- ,

— gra-
10, alto-

už $4.00; 
rvmu už 
,is buteli

t

K.dciioa—cigarų 
M G renda—obuo- 
•0; V. žslionis — 
ikraštį už $2.00;J. 
k rodį už $8.00; 
-T-paduškutę už’ 
ihizc\ ičiiis—miltų 
K. ši i'cika—porą 
gaidį, vertės $3; 

retolman—kaldrą už 6; 
Cohan—marškinių $2.00;

Janukonis—miltu už
10; J. Marcelis—bananų

i a

ic-

muilo už 60c.; Snapavskas 
ir Vaitkus —.čeverykus už

i už $3.50; N. Kartonas —

K. Andraliūnas — degtinės 
už $2.00. Viso suaukauta 
ant $94.40 vertės daiktų.

Visiems aukavusiems iš
tariu širdingą ačiū.

- V. želionis.

PARSIDUODA 2 PEČIAI.
Gera proga nusipirkti pigiai 2 pe

čiu. Kreipkitės šiuo adresu:
550 Grand St^ant 1 lubų, B’klyn.N.Y.

i

r*
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JUOKŲ KĄSNELIAI
Baltrus dvide

šimts.
Jurgis: — Jeigu tu tuos 

pinigus, ką prarūkai, Gėdy
tum, tai už kelių metų galė
tum nusipirkti namuką dėl 
gyvenimo.

Baltrus:—O tu ar rūkai?
Jurgis:—Ne. 1
Baltrus:—Tai kur tavo 

namukas?

Palengvinimas.
Vienas dzūkelis, važiuo

damas su vežimu bulvių į 
miestą, pasivijo žydelį su 
kremu. Žydelis pradėjo pra
šytis, kad jį pavėžytų. Dzū-

LIETUVIAI!
KURIE TURfiJOTE^ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJŲ 

SE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS.
JEIGU JŲ8 NORITE SURAST SAVO GIMINES, ISBE-

TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANĘS. Taipogi per mano BANKAS galit aiųit pinigui savo 
giminėmi gubernijose, užimtose vokiečiais ir i VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUIant 4% metami nue šimte.

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

PARDUODU farmaa, lotus ir namui. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentui-raltui ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
Z’I J FiHa: 155 CLINTON AVE.,Grana Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU

ANT LYTIŠKU ORGANU

Prislonskite mums tik 50c.
Nusllpni'Jli’ .''mt iviljkii oignnu vyrai, 

kaip tai ni’ivlu. paliks lšg.v<l>nli imt visa
dos piT v;irl<i.lim.i. gyduoliii Tai
yra, g;ilim:i p.is ikyl i. <-ml;i mu- gyduolė, 
kurios išgydo jnu t liksiančius vyru ser
gančiu lydiškoms Ilgoms. ,h j e:;ito ser
ganti ant lytišku niisilpno.liinu, kad ken
kia Jums bolvarlo- norviu, kad nnstoet

UŽSIRAŠYKITE TUOJ

TELEGRAMOS.
(Svirplių Agentūros).

niekaip nenorėjo paimti jo 
kremą, nes arkliams ir taip 
jau buvo persunkti.

padėjimu, šalios rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užk'l ojiina i viduriu, novirini- 
in.’il skilvio, inkstu ligi) arba kilos ligos 
paslys, neini' dus sapniai, baime sutikti 
jnionlus, !•: ip tai daro nt-knrie, paliksi' 
išgydynli per vartojim;) gyduolių N()V<> 
Gyduoles tas i Ininipa laika padaris jus 
sveikais. l\ iriais ir laimingais, tada gi 
galima bus naudimiis gyvenimu ir jo

Velykų
tik bedno žydelio, o khomu 
as nesi an savo pecios, —Petrogradas.

nakty caras sapnavo baisų 
sapną. Jam rodėsi, jogei 
sykiu su Kristum atsikėlė iš in vežimų, tai gali sėse, ale 
numirusiu tie milionai ka
reivių, kurie žuvo šioj ka
rėj, ir norėjo pakart carą. 
Nenorėdamas pasirodyt 
baugštuoliu, caras drąsiai 
priėjo prie savo trono ir 
sušuko j savo viernuosius: 
‘‘Sušaudyt tuos buntovšči-

—Na, jeigu kremų nedėsi

žiūrėk, kad jį riepalaistai no 
pečiu, ba išmesiu an žemės 
ir tavi ii*kremų — perspėjo

Mylėtojam! Mnzikoa (r Dainų:
IšsimoklnimaH notų ant visokių 

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

G. A. BARONAS
MsKEES ROCKS, PA.

caras norėjo užsidėti karū
ną ant galvos, bet... pasida-

Du kazirninkai nuėjo pa
siklausyt skambinimo gar
saus pijanisto Paderewskio.

'Pabalini*! kurną XV onian* Medical 
College, Baltimore M d

PuBckmlnKiil atlieka aavo darną prie 
gimdymą, taipgi nuteikia vUokiao rodos ir 
pageltą invąirioso moterų ligone.

6 Loring st.,
> arti B Ir 7th ata:

(i

sižvalgęs pamatė, jogei ji
sai stovi palei lovą, užsidė
jęs naktinį puodą ant gal
vos.

kalbasi:
—Tik gi. broleli,

I Akušerka 
«) 
91 

2) 
e) 3
« F. StropieneK *?(■>. i rt.^.4. (į

Berlynas. — Sulaukęs Ve-

šampano, sušveitė visą ka

pasakė: “Vokietijoj bado aš 
nematau !’’

Rymas. — Popiežius pa
skelbė, jogei ką-tik prisikė
lęs iš numirusių Kristus iš 
priežasties karės negalėjo 
aplankyti Rymą.

ką sultonas, negalėdamas
atsilaikyti priešais rusus, ’

tą 100,000!
’>0,000 mer- ‘

pasiunti

i rusai jokiu būdu:

Tarp jaunuolių.
Jis:—Kur aš galėčiau ra

—Manau, būtų geras iš jo 
kaži minkąs.

gauti DYKAI dvi geras štukas

li auj i ?

Nclaimingas.

geros, nes 
žmogus.

—Kame
—Tame,

aš nelaimingas

gi tavo nelaime? 
kad aš girtuok-

štai koki vaizdelį iš lietu
vių gyvenimo ]>apasakoja 
d-ras Tif'taris savo “Atsimi
nimuose’’.

Tarnavo pas mus nors

i tai i

vieni

teardamas

•ną Įsikiša. Netoli 
ėmės tupi Kazys ir 
tip jis dirba. Kain

yra jūsų krepše-den viskas buvo, 
j nežinau, bet to t ima vi

Po Velykų.
: — Kiek stikliuku

mėšlių Nopatėinijęs to Ri- 
maviuius, ją brūkšt į burną.

—Tfu, tfu!—spjaudo, ne-

Baltrus: 
dvidešimt; 
daugi aus

lnimi.
o

tarytum gc-

Rimavičius už kirvio Ka-
Yra.

—T u r bū t k vai 1 esn in ŽillO-

nių už lietuvius parapijomis j 
sviete nėra.

Rimavičius

Kam šventini kiaušiniu
—Tie, kurie ai 

kvailai atsiliepia. Vaikas: — Kur neši, ma
ma, tuos kiaušinius?

Baltaplaukis ir juodplaukis.
Viena mergina, kalbėda

ma su dviem broliais, už
klausė, kodėl vieno iš jų

Velykas atsigavėt šventais 
kiaušiniais.

Vaikas:—Tai nešk, ma-

kė baltaplaukis,—aš gimiau Ji 
dieną, o mano brolis — nak- l- 
Čia.

’i visuomet 
kiaušinius.

šventus

nežinai kur |ų gaut? Atsiųsk 
j savo pilnų ir aiškų adresą ir už 
I 6 centus stempų dil uždengimo 
f prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 

tą Kataliogą ir štukas tau Dusių- 
sim OYKA‘. Adresuoki
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGINAS)
3261 S. HalstedSL Chicago, III.

rEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

A P T I E K A
< Hutalnaa rectptua na dldžiaunla 
> ztyd*, nežiūrint, Ar tt» receptai 
? Llatjvos ar Anivrlkut daktarų 
yl»i vtanatln® lietuviška apliaka 
'Houten* Ir Masaacbusetts valstijoj.
< Gyduolių Ehlit gaut, koklo/i tik pa- 
>v*»įly yr.* vartojamos. Galit r«l- 
) kalaut p*r laiukuM, o aš priaiųuia 
Į> p*r »xpre«ų.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptlekorlua Ir Bavinlnkae 
Broadway, kamji. C Btreot 

į HOUTH BOSTON, MASS.
Tai. 8o.BcBt.on Ir 11»13.

Juozas Garšva
GRABŪRIUS , 
(Undertaker)

& * H a
-r- ■ 'Ss

w--d

LAIDOTIVIŲ
Išbaltamuoju ir

’7'UrC’?;

DIREKTORIUS, 
laidoja numirusiai

ant visokių kapinių.
Parsamdati Automobilius ir Karle 

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiai} 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT SI

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

Telephone 7867 Malk

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.

Teisme.
Teisėjas:—Ar tamsta at

lupai Jurgiui ausį?
Jonas:—Juk jis vistiek bu

vo kurčias, tai kam dar jam 
ausis?

Darodė. -»
Jurgis:—Kiek tu Baltrau,

O t ir peštynes!
Vienas vyras būtinai spy

rėsi, kad jį į teatrą įleistų 
už pusę kainos, nes jis, turė
damas tk vieną akį, galės 
matyti tik pusę perstatymo 
Tikietų pardavėjas gi reika
lavo, kad jis mokėtų du syk 
tiek, kiek reikia, nes jam 
'įgubai ims laiko pamatyti

Kan užnlrašys 
pan mane 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus įte
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivj”ar 
“Kovų”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikos 
arba knygų ver-Lietuvi” ar “Sakę”

tls $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” Ir dar 
galit pasirinkti pris “Naujienų” dGn- 
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
jienas”gausi dar vienų visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmai >rle do
vanos.

577

... ; y A-

visą perstatymą,

J. BRAKNIS, 
Hudson Avenue, 

Rochester, N. X.

D Al NOS
Mišriems kvartetam o arba eh«- 

rami, III eąsluvinya.
Knygati 2Ke.

Telpa šioa dairos: 1) Gatida- 
imui; 2) Darbininkų Maraolie- 
tš; 8) Suktinis; 4) Kad dleva- 
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)D«ga 
ugnį. Chorams atiduodama lt 
knygų wž $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS, 
m BROADWAY,

30. BOSTON, MASS.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

Ateik pirkti vyriškų aprėdo Iii, 
kaip skrybėlių, marškinių, kal- 
nierių ir t. t. l’as mane la
vonas geras ir kainos žemos.

K. LIUTKUS
131 GRAND ST.

BROOKLYN, N.

Jonas MATHUS
f GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 4 
C, IR SVARIAUSIAS SALIO- dY NAS VISAME SO.
J BOSTONE.
1 Sveiki gerlKUhio* rūšis# jl'ėry- S 

Ir užkandžiui. Patarnavl-*
Y rcia* prielankus, 
j t? persitikrlnsit*.

į JONAS MATHUS
4 (Lietavie Savininką*)
į 342—344 V/. Broadway

So. Boston, Mass. |
w 1c1« (Dešimto žingsnių nuo Liwtuvlu ta 
f LabdaryclėB Dr*ugi.Įij» name.) Ą

A tai lankyki to,
u

Geriausias biattos? del ŪriitinH.
Neturi stokind m i vii uame ii.uūc

PAiK-iwaira
Jau nuo f,o metų j ra vienu iš namvlctŲ 

naminių būdų pas Ictiivmiui!: ir 
visame pasaulyj.

Tikras tikt..i su p.ržytiicta marke 
‘ĮKĄRĄ”

25o. ir 50c. buti’Iiul'.H < d'- w aptiekoso urbs 
s I •> <• i a i i e i < i

P. AO. KICtl < l.tj f: CO.
74-80 VVaBlihigtuU U’.'O't, New York. N. Y.

Tel. 885 Green point.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSK!
Pas nins galite Krwti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
’ ir skanaus vyno. Patarnavimus 
puikiausias, ateikite, o persi
tikrinsite.

III S. 2nd at., Brooklyn.
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tšsiunsme jums timinns tas gv
NOVO COMPANY.

Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, Pa.

SUčeDYK pinigus 
IR SKAUSMĄ.

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

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

DAKTARAS

Matulaitis
119 BO YLSTON S T.. BOSTON,MASS įj

Netoli didžiojo miesto knygyno. a
Ė'lTi.o valandos: nuo 10 -12 vaiando.- B

Nuo 7- !• vai. vakaro 11

nuo 10

. - y 40,rf"/r’»tw>»m tanrant*** wrut
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’ J TeiaipgRi antalicrii vr.hial Į;’ 
<’ pri-tdeamc kainu. Atstlankykka J 
H px» UKV0 draugą, a burlts A.t I: 
> J įfUi.įidli)fI E Į
i| N. MOSKOWITZ
j J Aptickoriur Jr O».wičJ' 
d 115 KoehHa? St, Cor. R«-. ?
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* ..SVA1 .'.X A#.> c ./4 .»>• 4k W'

fev’.iČĄil ’

tads

MĖNESINI TEORIJOS ŽURNALĄ

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

“NAUJOJI GADYNĖ”, tai naujas gyvybes pulsas Ame
rikos lietuvių darbininkų gyvenime.

“NAUJOJI GADYNĖ” yra nutaria leisti vien tik dėl su
stiprinimo kliasinio liaudyje susipratimo.

“NAUJOJI GADYNĖ” bus visiems prieinamas ir visiems 
lygiai indomus ir svarbus mokslo ir žinijos šaltinis, 
kaip menkai išsilavinusiam darbininkui, taip ir inte
ligentui.

“NAUJĄJĄ GADYNE” redaguos žymiausis Amerikos lie
tuvių socialistų rašytojas ir gilus teoretikas drg. P. 
Grigaitis. Jam artimiausioje pagelboje bus kitas žy
mus publicistas ir nuoseklus kritikas drg.V. Kapsukas 

' iš Škotijos, dabartinis “Socialdemokrato” redaktorius. 
‘‘NAUJOJ! GADYNĖ” turės dar keliatų pagalbinių re

daktorių. Joje bendradarbiaus visi žymesnieji Euro
pos ir Amerikos socialistų rašytojai ir publicistai.

‘NAUJOJI GADYNĖ” turės skyrius iš visų svarbiausių 
mokslo šdkų; gvildens visuomenės klausimus ir pla
čiai aiškins socializmo mokslo teorijas.

“NAUJOJI GADYNĖ” talpins daug gražių paveiksiu, ka
rikatūrų. dailės apysakų, eilių ir uoliai stovės darbo 
žmonių reikalų sargyboje.

“‘NAUJOJI GA^DYNĖ” bus storas, didelio formato, 64 
puslapių žurnalas, spausdinamas ant puikios popie- 
ros, papuoštas gražiomis "vinjetkomis” ir dailiai 
techniškai apdirbtas.

darbininkas neprivalo atsisakyti
Nelauk-

bet užsiprenumeruokite kuogreičiausia! Kaip 
Naujajai Ga

dynei prenumeratorių, taip greit “Naujoji Gadynė” 
bus išleista.

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

reikalais rūpinties.
“NAUJOJI GADYNĖ 
. . .pusei metų—80c.: 

nei metų—$1.00. 
Pinigus ūmai siųskite

Nei vienas susipratę
nuo “NAUJOSLS GADYNĖS” užsirašymo. 
kite, 
greit adminislradjon atsišauks 1,000

kainuoja metam,s vos tik $1.50; t 

užsieniuose metams — $2.00 pu-

itokiu aiiresu:

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

Telephone Yards 551 or 155

TIKRA LIETUVIŠKA A PTIPIf A
CHICAGO JE Al 1 ILK A

Męs užlaikome kuogeriausius vnlatBB. Su didele atyda išpildo* 
receptui kaip Amerikos, taip ir Europon daktarų. Patarimus per 
laiškus suteikiam dykai.

Savin'nkaa ir Provisorina
F. A. JOZAPAITIS

16H1 SO. KALSTEI) STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVI;

LIETUVLKA APTIEKA.
Šiuoral pranešam*, kad gavomo daugybę oaiktų, relkalii gų <la* 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi lita- 
klų vaistų: 1) M1XTURAS. labai geras nuo kosulio vaikams ir dlda- 
liema, bonka 25c. ORRAPH’AS, l.inimentas dėl reumatizmo. Ban
ką 23 ir fiOc. 8. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50e. 
ŽUVIES TAUKAI, reiakiintfi dėl įvairių ligų žiemos laike. 6. ĮVAI
RUS VAISTAI Dfil ATAUG1NIMO Pi,AUKŲ ir TONTC’AB. t. 
LVEPIANOIŲ M UI!.Ų. įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumes ir 
vitokių CREAM t,’ dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
dur’ų. Bonka 50 c Knivjo Valytojas — honks. $1.00. Mūeų aptleke- 

ivišlal, rnsišlvi tr lenkiškai. Todėl kviečiame atsi- 
iuntimo b-ae apmokame męs, 8iunč‘ant lalškuv 
ns arbj. Oap’pem’H.

Lietuviška* Aptiekoriug 
reet, kampa* Union Ava
igę>» Av«,., kar.»p».» f nd Pt.„ Br ooklyn, N. Y.

a irt" s.-"* h< 
t n 1; t i. \ isai 
nuima «lųsti ninis

F 4 •k

Deli

i 4 o

<f>v. įj
' a
lengt ii i moki i nnfjti

Beškoti
lietuvių kalbu- p.i itnatiką savo namuose Luošame laike. Visi išmoksta. 

Nurodjmaiir knyga DYKAI. jd<k stempų. Adresas:

Lietuviu Korespcndencijiae Mokykb, 1327 h. Robey St., Chicago

VISIŠKAI UZ

as t n i i pa i ei k:i km 11 nnm 
. tu Stebuklingų Knygų, 
mana alsi \ ėst i. v\ i::i Ii

lis pi iiiiiiiuino ųiiinlss visi tie 
turi pareikalauti vienų iš tų 

vertybes mcdikališkn knygų.

penis l; 
M i pi li ui 
su iii:i kardais. Jeigu nori 

vyru—slipras, resnas,

parodys

/-.i,'?

\ ArEsi Kankinamas
i- ola Užnuodijamų Kraujo, 

Pulivimų, Nusilpnėjimų Gy
vi kvr< taniais Ligais, Lytiškai 
m. is Or ’anais, Dusulių, Negruo- 
nu Vidurių, Prietvarka, Slogo- 
mmrmdais, Reumatizmų, Pilvo, 
Pūsles ir Inkštu Ligoiucs? r 

• ■i - k ml> iimus strėnose, sana-
t :n...ilviis skaudeįiinus; blogų H- 
l' iit i: >it:i:,;u.si pih.j; atsiraugėjimus;

I \ethi; ar Imi tulžies užįitiolimus; 
:.į b . •« , lic.uvio; negerų kvapų; t:un- 
- .i. s i.at — po akių: :n negali miegoti; 
m t , i n. m rus hipnus? Ar esi nusilp- 
nirtas ii lengvai sujudintas; ner- 
\i-k:t<# limiiintias ir aržus; pasargis ir 
\i-;i:t suavkis iš ryta; nedrųsus ir ša
linis ’.'m diaugvsles; uuliudys, priklus 
i. »I •.-imiii. s Musų knyga už dyką 
pnsakvs įiiins apie tuos daiktus aiškei 
ii lengvoj kalimi teip, jog galėsite 
supusti įi ir naudotis jos patarimų ir

.Ii via kraulovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katras kožnas 
tingus ir biednus, nevedei ir vedes, sergąs ir sveikas, turi 
yga via absoliutiškai už dyką, užiuokam pafctą. Ant kon- 
kališktis vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
dę ir adresų aiškei, atkirpk ir siusk tų Už Dyką Kuponą.

Stiprumą ir Enėigiją.
pamokinimų.
\yi:ts, jaunas ir s 
žinot i. A4 mink, j

Siysk T«i Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO., I.. 203, 208 N. Fifth Ave., Chicago.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dykų Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vienų iš tų knygų, uniu laiku.
Vardas ir pavarde................................................................. .................................................. ..

Adresas

Miestas Stejtas

%25c4%25aeimiike.il


LAISVA

Aukos L. S. F.
P . Brooklyn, New Plaza Hall.
> - . (Pabaiga).

Žemiau garsinamas aukas 
\ surinko A. Bulotiene ir P.

Sinkus:
J. Martynaitis, J. Korin

tą, Gasiūnas—po $5.00; Paš
kevičius, A. Dinikus, A.Rek- 

* ]ys, Stroliai, Mačiai—po 
$2.00.

J. Matjošaitis, L. Nerim
ta, Čeplys, Januševičius,Le- 
cinskienė, A. Lelis, Varaske- 
vičius, J. Paškauskas, <Juš
ka, Anskis, Vosylienė, P. 
Vosylius, K. Vilkas, Michiu- 
liai, Norbutienė, F. Navikai, 
J. Norkus, A. Menkeiiūnas, 
V. Deveikis, J. Marcinkevi
čius, Kalenda, Žemaičiūtė, 
Višnevskis, P. Liutvina, 
Kačkas, Kešeliauskas, M. 
Arminas, A. Bamaitis, A. 
ffasiūnas, J. Sveikata, P. 
Marcinkevičius, K. Butėnas, 
J. Diržis, L. Ereminas, J. 
Verbyla, O. Karaliūtė, J. 
Slavickiūtė, J. Gražys, A. A- 
lekiūtė, J. Kūgis, K. Menke- 
liūniūtė, Bakaičiai, V. Kaz
lauskas, O. Merkevičiūtė,A. 
Abromaitis, J. Manelis, S. 
Anciūtė—po $1.00.

P. Jankus, M. šimkevi- 
čius, J. Danauskas, J. Stan
kevičius, D. šermala, B. Zu- 
jus, O. Mažanauskiūtė, Jan
kaitis, Čekauskas, J. Valen
tis, P. Strolis, M. Burbuliū- 
tė, O. Svidrinskienė, Žat- 
nauskas, Narkevičius, Si
maitis, J. Toleikienė, J. Go
naitis, A. Rimkevičius, M. 
Ukeliūtė, V. Mažeika, Z.Ka
valiūnas, Suliauskas, J. 
Drašlius, V. Juzėnas, Tan
kus, Abraičiūtė, A. Guoza, 
Čirba, Jablonskiūtč, Culbin- 
skiene, E. Jankus—po 50c.

Išviso New Plaza Hall 5 
d. kovo visais keturiais ko
lektoriais surinkta $370.09. 
(“Žiburėlio” atskaita eina 
skyrium, pavardės jau buvo 
paskelbtos “Laisvėje” anks
čiau). Jeigu kurių aukauto
jų pavardės netaip paduo
tos, malonėkite atleist, nes 
tnli užrašinėtojai per grei
tumą, netaip aiškiai yra už
rašę. Sekančiame “L.” nu
mery tilps pavardės auka
vusių L. Š. F. laike koncerto 
McCaddin Hall, Brooklyn, 
N. Y.

J. Rudokas, N., Ramoška,P. 
Gabriūnas, N. Kuprionis, P. 
Janiūnas, M. Grinius, V. O- 
panskas, K. Leipus, M. Nor- 
butis, J. Šiaučiūnas, A. Šiau
čiūnas, P. Budrys, J. Sabas, 
P. Mukulis, J. Miškinis, P. 
Jurkevičius, D. Velma, J. 
Karpavičius, J. Ručinskas, 
J. Rakūnas, J. Jusius, P. 

1 Jurgelionis, K. Plungė, P.
Vėgėlė, J. Polskys, P. Kra- 
pavickas, P. Grucė, V. Dau
baras, P. Budrys, P. Stulpi- ( 
nas, A. Vasiliauskas, M.' 
Gaišius, J. Totilas, J. Slem- 
ža—po $1.00; S. Kamara- 
kas, P. Kiaulėnas—po $1.20; 
P. Mudrauskas—$1.10; B. 
Kuprionis, P. Kavolių nas,
J. Vasiliauskas, Z. Baltušis, 
V. Kytra, P. Kytrienė, B. 
Rabonko, J. Paltanavičius,
K. Martinkevičius, T. Žeb- 
lauskas, A. Grucė, F. Ge- 
rulskis, P. Karpickas, J. 
Griškonis, J. Konaverskis, T. 
Konaverskienė, J. Kulešis— 
po 50c.; J. Černienė, J. Ka
valiūnas, J. Savickas, A.Gu
delis—po 30c.; A. Pranai
tienė, Vardo nesakė, P. š!i- 
paitis, L. Rimavičius, J. Gu
doms—po 20c.; G. Bernar
do—15c. Viso $78.35.

Visiems aukavusiems ta- 
i iame širdingą ačiū.

Nuo red.—Čekį ant $33 
gavom ir paskintom Liet, 
šelpimo Fondo fin. sekreto
riui T. Dunduliui.PAJIEŠKOJIMAL

Mr. demonu Raducha, 824 Palmer st., Detroit, Mich., var
tojo Severos Vaistų Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
inkstais, ir fitai kų jisai paražS mums: ‘‘AA sirgau daugiaua 
negu pusantrų metu. Paskui aš sužinojau apie šj vaistų ir li
kau išgydytas. Todėl aš galiu patarti jį kiekvietiain, kuris 
serga nuo inkstų.''

M4 N. State Bt., Aaienla. Ceaa.
Knygiam pagelbininkas A. Yakštya,

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

491 Main St., Ansonia, Conn.

Ar Jems Skauda Nugara?
Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas gali būti ki-

Severa’s Kidney and Liver
J| (Severos Vaistu Inkstams ir Kepo* 

iiinis) kad pasiekus kelio į sveikatą.
Ligą, nurodo inkshi arba pūsles už- 

" degintas, sulaikyniaarba ėjimas tirš
to šlapumo, skausmingas šiapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kįlantis dėlei keblumų inkstuose, gelt* 
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.

o . —»o paprastai eina greta su inkstų ligomis,
k'“1 jmgelbėjus gydymo, SEVEROS tVVfJ*AliUOAtU GYVYBfiS BALZAMAS (Hevora's Balsam 

ot Life) dažnai yra pasirodęs pagolbitigu padėjėju Sovoroo Vaistui Inkstams 
ir Kepeninis.

Kaina Soveros Vaisto Inkstams ir Kepenims' 50 centų Ir $1.00.
Kuinu Severos Gyvybes Bulzumo: 75 centui.

Savo aptiekojo reikalaukite Scvoros Vaistų. Jeigu Justi aptieks jų notų* 
ri, tai užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,Hl. 
1’irm. pagelbininkas M. Ambraziunaa, 

1421 Lincoln St., Waukegan, III. 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, III. 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

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

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

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

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

Susirinkimai atsibūna pirmą nedil- 
dienį pa 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų Liuosybėi 
svetainėj, 801—8th St., & Sheridan 
Rd., Waukegan, 111.

tt.
loklaa

Ant.
i iBtnčie

Drnagystinte, Koopome ir Klinbamil 
Išdirbo visokiai

KOKARDAS, “BADGES”, OUSIKUi 
IV *ENKLELIU8

Viieltierws piknikams, šarmosimi Ir 
Darau viioklus Medaliai ir ▼<- 

nntHpaudsi draugyst4»*B 
kiekvien* p era i kai avim o pri- 
tu.mpolins.

A. STRUPAS
Novelty Mannfartwr*r

1 I Ferry Si., Dept. L. Newark,

— 25,000 KATALIOGŲ DYKAI!

ARGENTINIEČIŲ 
AUKOS

Gerbiamoji “Laisvės” Red.!
Męs dr-jos ‘Vargdienio” 

(Berisso) išrinktieji komi- 
tetan aukoms rinkti nuken
tėjusioms nuo karės Lietu
voje, surinkome, eidami per 
stubas ir 26 d. vasario pa
rengtame dr-jos “Vargdie
nio” lietuviškame vakare, 
78 pesus 35 centus, arba 
($33.00), kuriuos siunčiame 
gerb. “Laisvei” ir meldžia
me perduot “Lietuvos Šel
pimo Fondui.

Su pagarba.
Komitetas:

Vincentas Opanskas, 
J. Miškinis, 
J. Sakalis.

Aukautojų vardai ir pa
vardės: I. Tušas—$5.00; S. 
Čiapas—$3.00; J. Šakalys.J. 
Padvalskis, P. Šaltanis, V. 
Adomaitis—po $2.00; J. čia- 
pas, P. Ivaškevičius—po 
$1.50; S. Semenas, V.Čiapie- 
nė, P. Stukas, P. 
P. Glemža, J. Kiškis, K. A- 
vižienis, A. Pakuinis, A. Ta
mulevičius, J. Bagočiūnas, 
K. Kemeklis, J. Gabriūnas,

I‘a j ieškau savo švogorio Jono Juo
zaičio, Įiaeina iš Suvalkų gub., Na i- 
n.iesčio pavirto. 'Griškabūdžio para
pijos. Girdėjau, kad pirmoji pati 
mirus, o ženotas su antra. Pirmiau 
gyveno Škotijoj, o dabar nežinau kur. 
Jis pat>, ar kas apie juos žino, mel
džiu pranešti šiuo adre. u:

Juozas Mačiulait is
6 Watson St., Motherwell, Scotland, 

t31 i

l’ajieškau pusseserių Šėlom i jos ir 
Emilijos 1 ’at umsaičių, Kauno gub., 
t kmerges pav., Balulių kaimo, Gir
dėjau, kad apsivedė. Gyvena apie 
Pittsburgh, Pa. Taipgi ir pusserui 
Marcelės, Dames ir Uršulės Valika- 
naičių ir Onos Sargantaičios, visos 
Ukmergės pav., Traškūnų parapijos. 
Meldžiu atsišaukti.

P>. Strolaitė.
6 Geraldine Court, Springfield, Mass.

l’ajieškau Mikolo Pokasto, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Kalniečių kai
mo, Svėdasų parapijos. Pirmiau gy
veno Newark, N. J. ar Brooklyn, N. 
Y. Kas žinote, malonėkite praneš
ti, nes turiu svarbų reikalų. •

J. Banis
1221 E. Pine St., Mahanoy City, Pa. 

(34—37)

l’ajieškau pusbroliu Pelikso ir Do- 
miniko Visbanj, Biržanų vienkiemio, 
Panemu ėlio parapijos. 1913 m. gy
veno Cedar Point, 111. Taipgi K. 
Mažeikio ir K. Nakučio. Girdėjau, 
kad atvažiavo iš Argentinos.

Meldžiu atsišaukti.
J. Daukas

85 Thomas St., Rochester, N. Y.

DOVA NOS!
Kas užsirašys pas mane "Naujie

nas” ant tneln, tas gaus dovanų vie
ną iš čia paminėtų laikraščių: “Ko
va” arba "Naująją Gadynę” nudilins, 
“Laio'ę” arba “Keleivį” metams, 
"šakę” metams arba knyga Moteris 
ir Socializmas.

Kas užsirašys vieną iš Iii laik
raščių. gaus dovanų knygomis. l'ž 
"Laisve” gitus už MIc. knygų, už 
"Kovą” ir “Naująją Giidynę” už 80c 
už "Keleivį” už 75c. knygų, už “Ša
kę” už 10 c. knygų.

Pinigus siuskit Šiuo adresu:
E. JANI ŠKA

2529 E.Superior \ve., Cleveland.Ohio 
(34—41)

l’ARDl’OIH PIANĄ.
Parduodu ger;i pianą, kam reika

lingas, gera proga pigiai Įgyti. Par
davimo Įtriežastls... mažai turiu vie
tos.

CHARLES ZALATORH'S
558 Driggs Ave.,, ant 3-čių lubų 

Brooklyn, N. 34-30

PAILSI DIODĄ ŠTOKAS.
Par.- įduoda štoras visokių saldainių, 

> aidžių gėrymtj, tabako, papirosų, ci
garu ir šiaip visokių daiktų. Dabar 
yra gera proga. Kreipkitės šiuo ad
resu :

J. Karpus
142 N. Gth St., Brooklyn, N. Y.

(33.- -36)

GERAS KAMBARYS 
dėl dviejų gerų vyrų, negir- 
tuoklių, gražioj vietoj prieš 
pat knygyną. Kam reikalin
ga vieta gyvenimui, tegul 
kreipiasi šiuo adresu:

M. THOMAS
78 Devoe St., B’Klyn, N. Y.

(31—34)

AR NORI

Pajieškau brolio Antano Norvaišo, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršėnų 
valsčiaus. 9 metai atgal gyveno 
Pittsburgh, Pa. Mėnuo atgal, girdė
jau, kad gyveno Carney’s Point, N. 
J., vėliau išvažiavęs į Brooklyn, N. 
Y. Kas žinote, malonėkite pranešti. 
Turiu svarbų reikalą.

J. .Norvaišas
2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Antano Šileikos, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Garliavos parapijos, Rasnavos kaimo. 
Seniau gyveno Spring Valley, Ill. 
Taipgi norėčiau susirašyti su Jonu 
Zubrickiu iš Aleksoto. Jis gyveno 
seniau Scranton, Pa. Jie patįs arba 
žinantieji malonės atsiliepti.

St. Šileika
87 E. Schoonmaker Ave., 

Monessen, Pa.
(32—35)

Pajieškau pusbrolio Jono Valin- 
čiaus, Kauno gub., Jorbarkų parapi
jos, Kulurių kaimo. Seniau gyveno 
Grand Rapids, Mich., o vėliau Du 

( Laca, Wis., bet dabar nežinia kur 
randasi. Kas žinot, malonėkit man 
pranešti, peš turiu svarbų reikalą.

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

(33—35)

REIKALINGAS KRIAUČIUS, ku
ris moka gerai siūti kostumercką 
darbą atsakančiai. Atsišaukit tuo- 
jaus.

J. PHILIPS
' 127 N. Wyoming St., Hazleton, Pa.

1G> GRAND 8Tn

Nusipirkti Gerus ! 
vEVERYKUS? ;

Jeigu taip, tai vi*u«- 
met eik į \ •

J. MARTINAIČIO J 
ČEVERIKŲ KRAIL <

TUVĘ, | 
kur galėsi pasirinkti d 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N.

Ii 
■ nn i  ..............  . ,i, y

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

Protokolų Rašt. ir organo užžlūrtte- 
jas Alex Vyturls,

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

139 So. Bank St., Easton, P*. 
Kaslerius F. Mnlkaitls,

668 Northampton St., Easton, Pa.
Kasos Globėjai:

Alex Biga,
1021 Elm St., Eaoton, Pa. 

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

Maršalka Juz. Tarvidalti,
1019 Elm St., Easton, Pa.

Saidrinklmal būna kas pirmą j»*t- 
nyčią kiekvieno mėnesio anglų soc. 
ruime, 439 Northampton St., Easton, 
Penn’a.

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas, 

Box 566, Steger, Ill. 
Vice-prezidentaH W. Stoškus,

Box 435, Steger, 111. 
Protok. raštininkas J. Dambrauskai, 

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

Box 141, Steger, Ill. 
Iždininkai (kasierius) T. Šnekutis,

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

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

Box 407, Steger, 1)1. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedčlioj, T. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65 CENTAI
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o bo- 

rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriasių ARMONIKĄ 
SKRIPKŲ. TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTBU- 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi liotnof*- 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktoje. 
Kainos labai prieinamos. Naujausiai Lietuviškas Sapnininkai, dydiki 
5x6i su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pu 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigimą 
Škaplieriai 60 c. tuzinas. Sapnininkai 50c., agentams duodame 80%.

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

—r----— ■ 1 ■'Z’tXJffgtr’■U.
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DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUN

GOS VIEŠŲ REIKALŲ 
KOMITETAS:

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

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

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

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

V. Kazlauskas,
268—40th St.., Brooklyn, N. Y.

K Liutkus,
131 Grand St., Brooklyn, N. Y.

V A. Zaperiackas,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

K. Kreivėnas,
550 W. 52St., New York City.

J. Simaitis,
174 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Draugijų Sąjungos rekomenduoja
mas tlumočius:

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

LAISVES MYLĖTOJU DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA?

Pirmininkas L. Žvingilas,
423 Aurora St., Co'linsvillc, III. 

Pirm, pagelbininkas 1’. Papeika,
424 So. Chestnut St., CoPinsville,, 111. 
Nutarimų raštininką.; P. Kuosevičia,

705 Peers Ave., Collinsville, III 
Fin. Raštininkas F. Skamarakas,

817 High St., Collinsville, HI. 
Iždininkai J. Willumal,

837 Central Ave., Callinii’riP.a, Hi. 
Organo užžiūrėtojas V. Raudoniui,

806 Strong Ave., Collinivillo, III. 
Susirinkimai būna kiekvieno rašna- 

ilo 1-mą ir 8-čią nedėldienj, 1-naą va
landą po pietų, Bailei teslėj,kanopai M 
Main ir N-Morriien A”e., CoIHmitIIIk 
Illinoii.

TROJOS DEVVNERSO3
d

<

TKEJANKA
Susideda <1 tf ; o ■.i s,\. danc<n iohtf ir iaknif.

yra Ker
virintu vandeniu 

at ba karčiu

Gydo visokias skdvio ligas, nemalim^, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, nemenj, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
>akelį Aitų gydančių 
votta vysto spiruto 
švieti iystame van

denyje i'r po 24 valandų nerti po puse Stiklelio 
arba mažiau

VARTOJIMAS: Viena 
augmcriŲ užmerkt: j viena

DRAUGIJOS, 
kvriofl atpuirinko “Lsdirę” 

organu:
DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmininkas K. Jankauskas,

P. O. Box 749, Melrose Park, Ill. 
Pagelbininkas D. Rimša,

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

Box 600.
Fin. raštin. W. Strumillo,

1314 So. 50th Ave., Cicero, Ill. 
Iždininkas F. Lapinski,

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

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

Maršalka: A. Plėštis, P. O. Box 
675, Melrose Park, III.

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

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

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln Avi.
Vici-Prezidentai B. Čepaitė,

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

622 Hulin 8t.
Einamų raštininkai P. G. Aleksynai, 

1516—14th Avė.
Iždininkai H. Buzinskis,

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

S® Winnebago St.; A. Rimšiukė, 1118
So. Winnebago St.
Maršalka F. Alvikib,

816 Wall St.
Organo prižiūrėtojai A. Kelly,

607 Montagu® St.

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

^5 Katnęa« North 4 to* eatv*s,

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-Prezldentas 8. 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. Dundulis, Box 511,

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

Philadelpria, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, III., kuris yar po kaucija 
$1,000.00, o Jis įrašęs i knygas pasiųs 
iždininkui.
lygi, su Juodžemiu Ir moliu, Ir molis 
tą nei pamislyti nenorėsite. Turš- 
vių draugijos Ir šiaip vis! rengėjai 
kortos yra Išduodamos kaa tris mėrae-

LIETUVIŲ SAVIŠELPINfi DRAU
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN

TINOJE.
Valdyboe vardai ir antrašai: 

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

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

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

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

Revizijos nariai:
Jonas šakalys—Calle Valparaiso, 206 

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

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
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 F. Kalpokas,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Kasierius J. Semenas,

334—29th St., Brooklyn, N. Y.
Trustisai: M. Likeris, 121 Grand

St., B’klyn, N. Y., A. Sirgedas, 183 
Roebling St., B’klyn, N. Y. .

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūtė,

292 Manhattan Avė., B’klyn, N.Y.
Kuopos Brooklync—V. Vitkevičia,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnai 

2025 Colwell St., 
Pittsburgh, Pa.

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

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

Tartų Kontrolei Komisija:
M. Urlakii,

118 Sixth St., 
Charloroi, Pa.

W. Urnežii, 1429 Raedsdalo 8t.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

W. Markūnai, 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, Ijaupurex, Pa.
4 kuopos Ig. Rasinskii,

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

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

St., Pittsburgh, Pa.
V 8 kuopos, A. Palučis, 2123 Wrighti 
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

9 kuopos, K. Stasinskas,
Box 283, Arnold, Pa.

10 kuopos V. S. Riukas, 718 Mc 
Kean Ave., Donora, Pa.

M

lik ką išėjo iš spaidoi
JUSTINO TUMĖNO

LAISVĖS
KALINYS

šitai veikalas tiri raitu kiekvieno 
inteligentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus vardas patsai už save kal
ba. KAINA 30 centų. Kreipkitės | 
“LAISVŲ”, 183 ROEBLING STR, 
BROOKLYN, N. Y.

SERGANTIEJI!
1

LIETUVIŲ PAšELPINftS DR-ST«8 
“LAISVES”, EASTON, PA..

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Preeidentas Mar. Urba,

1118 Ferry St., Easton, Psu

' S'. . i > i ,/ , s ' ✓ • ' , • - . *» . t

: .č; .---VA V J,. '• ' ■ ''

11A

LIKT. ŠVIESOS DRAUGYST1S 
ANSONIA, CONN., VIRil- 

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkam A. Murelka,

118 Liberty St., Anaonla, Cene. 
Vice-plrmininkaii J. Mockaitie,

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

P. O. 178, Ansonia, Cenn. 
Finansų raštininkai P. Ragaišis,

161 N. Main St, Aneanla, Ceaa. 
Iždininkai J. Val-aitli,

11 Oak 8t., Aanaala, Caan.
Kaygfai O. BadsayUHltl,

LAISVUS SŪNŲ DRAUGY8T1, 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkai W. Žanaaitln, 

812 E. C®ntr® It. 
Pirmininko pagalbininkai P. Ysoda, 

815 E. Centro St. 
Protokolų raštlnln. A. Ramauckaa, 

1025 E. Pine «t. 
Finansų raštia. P. Petčiulia, 

1227 E. Pino St. 
Iždo tmatisai i A. Račkauskas, 80 

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

Mahanoy Avė., 
Maršalka W. Švintickas, 

515 W. Fine Rl. 
Rnilrlnkimai atsibtlna paakutinjį pa- 

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

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESER1Ų 
56 SKYRIAUS KOMITETAS:

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

Protokolų raštin. J. A. Bekampio,
188 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Finansų raštininkas Vi. Jiečiui,
67 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 

lidlnlnkai Kaaimloraa Šimkų,
IBS Lorimor It, Brooklyn, MX

i

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ 18 
Diena po dienai, metu po metui 
HŽiiiinn gydymi lerganČių Žmonių. 
Pcrsiatatykite «ai, kiek aš išgy- 
džiav, kiek palinkaminaw gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimai įkirėjo var
tojant visokiai gyduoles ir jaučiatės 
nuolat blogiau, tuomet, 
laukdamas, kreipkia pas gerai 
prantantį daktarą ir specialistą 

DR. LEONARD LANDES 
Jis jums be pinigų patars, ką

ryti, ka<I išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metą 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis, kaip tai: nuiilpnėjitną, «ž- 
likrėtiraą kraujo, pilvo, širdies, pin
čių. jaknų ir tt.

Del gydymo nervų Ir lytiškų ligų 
twrin visiems gerai žinomą elektriškų 
apartą ir X-ipinduliai, per kurių 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to. 
kad labai brangus, 
rinčjinias šlapumo.
ant rytojaus, bet tuojau įteikite pu 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos; nuo 10 ryte Iki I 

vai. vakare, šventadiinlaii uue 18 
vai. ryta iki 4 po pietų.
148 ■. Hmi Bt. (Laxlagtau Ir 8ri Ava.)

nieko ne-

da-

Chemiškia išty- 
N ea t Įdėlioki t*

PRIEŽASTIES LIGOS.

140 EAST 22 ST,N.

New Yerk CMy
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II. Huber. Chicago, UI. 
<zew.-ki, Oakland. < onn.

Stankūnas, Rumford, Me. 
W. Mankus,, Chicago. III.

. ?\nton Sidorowicz, llolliston, 

...Mike Dumsza, Waterbury. 

.........J. .1 anel, Monl ague ('it \. 

..Juozapas Augis, Waterbury, 

..........I’. I.awrynowiez, Dayton,

................. K. Saboof ice, Chicago, d. 

.................................. Bandža, Chicago, III. 

......... I»Golm Danjat, l’ittsion, l’a.

LAISVe

VIETINES ŽINIOS
t

Eamilija tnuo

ieter Rozin in

Kiekvienas darbininkas

na-

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

linskaja, Sauderlnnd, Mass.

Sophie Jonaitis ..........
Magdalena Kvietkus . 
Theodora Goreczkas . 
Prane Bogucanskas . .

ši orą, 
puikiai

tatau

Kazimiera Toleikis ...............
Elizabeta I’olinovvskaja . . . 
W ladyslaw Janowicz ..........
Jusi yna Klimas ....................

J uljana J ura.C...........................
Maryanna Dombrow. ka . . .

niekad 
k in t as 

kilų p

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOG RALISTU.

Kątik išėjo iš spaudos pirma lietu
vių kalboj knyga, iš kurios kiekvie
nas gali lengvai išmokti fotografys- 

Prisiųskite $1, o gausite 
Siuntimą apmokame. Ad-

/Xntonina Stankūnas . . . . 
T. Maukus ...........................
Maryanna Valinskai! i.; 
Adolphina Sidorowicz .. 
Wladyslawa Dumsza . . . 
Barbara Janulena ............
Augena Bolonija ..........
Paulina Lawrynowiez . . 
IT. Wiktorya Soboolice 
l*’r. Barbara Bandža. . . . .
Jadwiga Danei ...................

$1.09
1.09

Viduriui Reguliatorius ......................... 50c.
1 rojanka ................. 25c., 50c. ir $1.09

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

tos amato, 
šitą knygą, 
suokite:

NORTH 
376 Selkirk

sis iki 1 d. gegužes. Per vi-

PAILSI DUODA šTORAS,
Parduodu 

roj vietoj, 
1 'ardavinio priežastis— 
kitam mieste.

labai ge- 
išdirbtas.

nam ą

PRANEŠIMAS.
Pranešu, kad pėtnyeioj, 28 d. ba

landžio, Tautiškame Name, 7:30 vai. 
' vakaro bus susirinkimas, kad sulver- 
i G lietuvių rubsiuvių kooperacija, lo
dei visi rubsiuviai, kurie norėtumei 
prie kooperacijos priklausyti, ma’o- 
i.ūkite atsilankyti.

Kviečia George Konickie.

Pastaba:—Nuolatos ateina čia laiš- ; į.ai arimus, taipgi ir ka.dink persiim- 
l.ai is Lietuvos, užimtos vokiečiai.-, j t imo pinigu per larpininkyste loka- 
Ateik Į ofisą arba parašyk, nes gal- i liško l’ageibos Komiteto. I‘ri< gtam 
l ut žinia is Lietuvos laukia tavęs, j gali pergabeni i jūsų gimines iš Lietu 
šita firma gali suteikti įvairiausius Muvo,. i Amerika.

Williamsburg Steamship 
Agency

249 Grand Street, Brooklyn, N. Y

LIETUVIŠKA

® APTIBKA
‘Ji Žemiau paminėtas gyduoles galima 

anturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo

ŠVĘSKIM PIRMĄ 
GEGUŽĖS!

rinkti ant 8 vai. ryte į Tau
tišką Namą, kur visi sykiu 
eisim į bažnyčią.

Praneša Komitetas.

Did. New Yorke iškilmingai 
.apvaikščios 1 d. gegužes. 
Demonstracija prasidės 10

Ir susivienys su italais. Ma r
šrutas bus parodytas per 
i -arsaĮkas.

Name, bus prakalbos, kur 
kalbės geriausi darbininkų 
kalbėtojai. Aido choras pa
dainuos, muzikantų benas 
pagriežš darbininkų maršą.

kai ir darbininkės, ypatin
gai cukerninkai, dalyvauki
te koskaitlingiausiai demon
stracijoj, o vakare ateikite 
į svetainę ^prakalbų 
klausyti. Atsiminkite, 
tik per organizaciją ir 
r.vbe pagerinsite savo

DIDELĖ PROGA.
Parsiduoda 2 namai labai 

pigiai ant dviejų familijų 
po 11 ruimų. Vienas mūri
nis, kitas medinis. Abudu 
gražioj vietoj ir su visais 
Įtaisymais. Kreipkitės pas 

K. SIDABRĄ
430 Shepherd Ave.,

Brooklyn, N. Y.
kad 
Vie

n uis “Bazaras” socialistu 
mokyklos Rand School, Cen
tral Opera House name,

gai vakarais,programas bus 
labai įvairus. Įžanga: die
na 10c., vakare—35 c.

Kiekvienas darbininkas

tą Bazarą. Tikietų galima 
gauti “Laisvės” redakcijoj.

Tėmykit visi!
Subatos vakare, 29 d. ba

landžio, svetainėj po NK9-93

Gimnastikos Kliubo.
Kaip žinoma, vietos lietu

viai, ypatingai jaunimas, vi
suomet buvo užganėdinti 
Gimnastikos Kliubo baliais. 
Tikimės, kad ir šį sykį už
ganėdinsime. Todėl kviečia
me kaip vietos, taip ir apie- 
linkiu lietuvius atsilankyti i 
mūsų balių.

Komitetas.

Nedėlioję, 30 d. balandžio, 
Tautiškame Name, bus pir
mas rožinis balius, su įvai
riais pamarginimais ir pra
kalbomis Lietuvaičių Unijos 
54 skyriaus. Kalbės J. Ne- 
viackas, bus pasikalbėjimas 
Rožytės su Motina; dainuos 
vaikų choras ir t. t. Pradžia 
2 vai. po pietų. Įžanga tik 
15 c. ypatai. Kaip matot,tai 
bus puikiausias balius, todėl 
visi atsilankykite.

Komitetas.

. P. Draugelio laidotuvės.
Šį Četvergą palaidojo vi

siems žinomą biznierių sa- 
liūninką Petrą Draugelį. 
Laidotuvėse dalyvavo dide
li žmonių būriai. Apie jas 
sekančiame “Laisvės” num. 
pranešime plačiau.

Rusų pagelbinė draugija 
“MOKSLAS” 
Rengia iškilminga

KONCERTĄ IR BALIŲ Į 
P radža 3 vai. po pietų 

Nedėliojo, April 30 d., 1916 
PALACE HALL

j ’ X w * vv* « y * > a x > i, a v . a .

Dalyvaus “Aido” choras 
po vadovyste p. L. Eremino, 
lenku choras “Lutnia” po 
vadovyste A. M. Novackio; 
Orkestrą balalaikų ir visos v

Laiškai atėję iš Lietuvos į
WILLIAMSBURG!! STEAMSHIP AGENCY 

'219 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Wi. < .

. . . A. Maccwicz,
. . . M. (irytiiewicz, 
.............. Jomis Klim

i. Kvietkus, Springfield, iii.
I’. Goreczkas, Montreal, Can.

I’ogucanskas, Oglesby, III.
I. Subris, Minneapoli., Minn. 
Rozmin, E. Millinocket, Me.
I. Gainpsas, Now YorkCity

. . I rank .J liras, Ball imore,
W Marcinkus, Konosha, ' 

Junstu Micksena, Rumlord. 
.......... Toleikis, 11 art.diornc, <

Paterson, N 
Worcester, M 
is, Wondel,

Pusę pelno skiria nuken
tėjusioms nuo kares.

TI KI ETAS 25c. Gaunami 
“Laisvės” redakcijoj.

Įvairius šokius griežš 
geriausia orkestrą.

Pasitikime, kad gerbiama 
publika nepraleis šito pui
kaus koncerto, kuris yra 
rengiamas puikiausioj salėj

PALACE HALL
93 Grand St., B’klyn, N. Y.

Rūmas ant randos.
Išrandavoju 1 rūmą. Ge

ra pi’oga vienam vyrui. Rū
mas šviesus, atskiras į- 

END PHOTO co. Cjinias. Atsišaukiu
\ve., Winnipeg Mon.' A. MAKliSluS

RUIMAI ANT RANDOS.
Išsirandavoja geri keturi ir trj* 

Kambariai, kurių randa $7.09, ?8.00 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis 
man, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti sakaunės, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

V. J. GIKNIS, superintendent 
518 Morgan Avė., Broklyn, N. Y. 

Arti Neeker Avė. ir Nrssau Avė. 
Reikale galit* telefonuot 4560 W. 
Green point.

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

William Holland
145 Roebling St., Brooklyn 

Įėjimas iš jardo.

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas Moteriškų Ligų 

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

Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomis paga' sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

DR. J. LIPMAN
814 N. 50th St., NEW YORK, N.

Kalbame lietuviškai.

JOHN KULBOK CAFE 
kad 

biznieriai 
biznį gl- 
Clgaras, 

kaip ke- 
lapas, 

gardžiai

Žinoma, 
visi 
savo 
ria. 
nors 
pūsto 
bet 
kvepia. Nebūt 
koki* gėrimas, 
kaip raugalai, 
bet sako, kad 
skaniausia*. O 
man rodos, 

draugai kalba, tai nereikia gir
tinoms, vieta atsakanti dėl pa- 

kelevingų. Kambariai *u visais pa
rankamais. Prašau kreiptis į tą vie
tą, e būsit užganėdintL

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

BROOKLYN, N. Y.
Greenpoint

ti«.

291

279

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

MAČIULIS-MITCHELL 
409 Railroad Ave. B’klyn, 

(30—34)
BROOK 1.YNO IR APIELINKftS 

AT YDAI.
Lietuviškus Kontraktoriaa.

Padarome visokį darbą prie naujų 
namų statymo ir senų pataisyme. II- 
plaritavojam, Išcėmehtuojam ir tt. K 
sant reikalui, kreipkitės pan

P. GRAŽYS
99 8*. 2nd 8t.. Br<oeklya, N. Y

REIKALINGA MOTERIS.
Reikalinga moteris ant fannos, ge- 

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

J. E. RUB1EAN
Marlbarough, N. Y.

ra

ferią lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra reiklaaajama 
daag šoferių, todėl kam bfltf 
b* darbo, Jeigu galima at
dirbti po $15.00 Iki $89.09 kaly 
iuforlu. Šita mokykla iimokina 
tikru šoferiu per keturias uedė- 
11a*. Galima mokinti* dlene- 
■*!■ ir vakarai*. Gvaraataaja- 
mo, Jog laimiui gausite.

Kaštuoja tik $15.99.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 49th St„ Now York,N.Y.M«V FURNITURE CO

alkūnas, Oakmont, W. Va.Justina Balkumis ..................................
ILGOTZI:

Anton Biliūnas ..............................................
TRIB.IOW (Schaulen)

Willjana Bie'awskis .....................................
SAWGIN E:

Anton Piotrowski .................................. ..
RADZIW ILISZKI:

Karl Huber ...................................................

........... 1 onas

.................... Bi

...................... 1

T Kraszewska .......................................
GUBEIi.M.I \ :

Katarzvna Nawjokas ................................

............ A. Ki

CAIRO:
Joseph Pocius .................................................

SMIRK 1:
Konstantin Savickį.......

...... 1 ’et er

Kmi. Sa

III.

Parsiduoda pigiai.
Parsiduoda labai pigiai 

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

JOHN SCHEIBER 
66 Lafayette St.,

Paterson, N. J.

GERIAUSIOS FARMOS.

Tel. Greenpoint 1907.

DENTISTAS
Visi mano darbu užganėdinti. 

Darbas gvarantuotas.

Uždėjimai kepuraitė! 22 k. ... |B.H 
Užplunabavima* 60c Ir auglčiaa 
Išvalymą* ....................................... 69*
Ušplumbavimaa auk^a .......... $1.94

Skaudantį dantį duok tuejaua iš
traukt. litraakiam be Jokio ikaaa-

DR. A. FRIEDMAN
217 ROEBLING ST„ BROOKLYN 

kampa* So. 2’d St.
229 E. 7th St„ NEW YORK CITY 
Ofiaaa atdaras visada.

I Telephone 595 Grgenpoint.

KAM
LEIDI SLINKU
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau Ra 
(imliotų. r< s\ ii. krintaii 
čių, plciskamiotų 
mirusių, žodžiu

V I S U (11 n < ■ t

l as <|ai > i I an 11< 
ikom.i ncni.il> mmn.i 
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Nuo
270 BERRY ST., BROKLYN, N. Y.

k .1 Ills

prisiusime
išbandymui

l'risitisk 10c stamp< miis pcrsnintimo 
lesų, yansi išbandymui dėžutę "Dcr- 
malugos” Veltui, sykiu it brošiūra, 
užvardytą: “Puikus Plaukai“.
ARGIL SPECIALTIES CO., 

Dept. 7
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

Parmos
Pirkite pas mus farmas didžihu- 

sieje Lietuvių Earmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Mę» 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Mę* 
parduodame teisingiaus;u būdu, išduo
danti pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su judžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeine. Geriausia žemė 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu ge
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mum* 
dėkingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi 
gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių. geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apielinkėje pirklybinio miesto 
Scottvillo’ės Ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Tūse- 
site ant fannos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkit* už 4c. 
štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & C0

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS

PERSKAITYK!
Kiekvienas naa- 
as skaitytojas, 

kuris užsirašys 
pas mane “Lais
vę” ant metų Ir 
užsimokės $2.09, 
tas gaus dovanų 
knygų vertis 
1 dolerio arba 
“šakę” ant mo
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus 

Kas iš neskaitančių 
Keleivį” $1.50, gaus 

senas

knygų uz 50c. 
dar prisius už 
knygų už 50 c., senas skaitytojas 
gaus knygų už 25c. Kas prisius «9 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.| 
kas prisius už “šakę” $1.00, tas gau 
knygų už 35c., senas skaitytojas ai 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metams 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit 
rašičius per mane. Tiek 
darni gausite gerų knygų paaiskal- 
timui. Būtinai paamkyk apie tai sa- . 
vo draugui ir pažįstamai. Kny|M.. 
duosiu tik “Laisvės” laido*.

Pinigus siųskit šiuo adresai
J. POCIUS

2679 Margaret St- Philadelphia, Fa.

tuo* laEi-

St.

“Manhattan Hat

/(/. ■ /
Turime labai didelį pasi

liu, todėl męs galime pritai

Pagamina geriausias lietuvišku* 
valgiu*. Plotu* galima gauti po 16c, 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
2 Hope St., Cor. Roebling

BROOKLYN, N. Y.

JEIGU NORI, KAD GERAI 
IŠRODYTUM, PIRK 

SKRYBĖLES 
VARDU

RARMOS.
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. WALENČIUS REAL ESTATE

Michigan.Scottville,

KLAUSYK, KĄ MOTERS 
SAKO APIE MUS!

Manhattan Hats Stores

■mMiIMUbMMI

F. Bagočius čionai.
Pabaigoje pereitos savai

tės F. J. Bagočius, iš Bos
tono, lankėsi mūsų apygar
dose Newarke, New York 
City ir Brooklyne. Prakal
bų niekur nesakė. Pereitą 
panedėlį apsilankė “Laisvė
je” ir tą pačią dieną, sykiu 
su K. Liutkum, buvo nuėję 
į a. a. P. Draugelio laido
tuves.
t F. Bagočius praneša, kad 
svečiams iš Lietuvos gana 
gerai sekasi Bostono apie- 
linkėse. Žmonės gana gau
siai aukauja.

Draugystės šv. Jurgio at- 
puskas, t y. Mišios atsibus 
per atvelykį, balandžio 
(April) 30 d., 9 valandą ry
te, North pusės parapijoje, 
pas kunigą Petkų.

Taigi malonėkit nariai 
šv. .Jurgio Draugystės susi-

Jos žinomos kaipo 
geriausios.

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

Taipgi jie duoda ir ant leng
vi) išniokesčių—po $1.00 j sa
vaitę. Įsitėmyk gerai adresui 
abiejų storų.

$4.98

Ji
$4.49 {ffi

SCOTTVILLE, MICHIGAN.

\TEIK IR IŠBANDYK!
Męs žinom, kad būsite už

DE NT I STAS
G varan tvotas ant 20 metų
Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.00 

Užplombavimas 50c ir augščiau.
Išvalymas ....................................... 50c,
Ufplombaviiuas auksu ........ $1.06 

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

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

1-nios gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

symu!

230 GRAND STREET
arti Driggs Avenue

gal skonį pritaikymo, prade
dant nuo $1.50 iki $3.00.

Męs taipgi užlaikome di-

Dvi krautuves Brooklyne.
479 GRAND STREET 

arti Union Avenue

ikom.i_ncni.il



