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AMERIKA NEKARIAUS SU VOKIETIJA
ANGLIJA IŠSIGANDUS

AIRIŲ REVOLIU
CIJOS. Į

Išsykio buvo manyta, kad 
sukilimas aiiių sostinėje,: 
Dubline, greitai užsibaigs, 
bet pasirodo, kad sukilimas,!

ją. Dubline mūšiai

liai turi ir kannoliu.

lelių rankose.
Pirmasai Anglijos mini.

TUOJ BUS TEISMAS.
The Evening World prane- 

Iša, kad Rovcrio Casemento i
teismas atsibus taip greitai, 
kaip tik bus galima. Jį kai
tins už valstybes išdavimą.

Ligišiol sukilėliai l?:kn 
savo rankose pačto ofisą, 

t'bes^" rotušę, keturis leis-
' , d.!' mus ir kelias gelžkdio sta- sukile-i • • iv 1 vijas.Didės- . ...Anglijos cenzoriai nepra

leidžia žinių apie airių re-i 
wliueija. Matyt, jie 'išjosi i

ARMĖNAI.

tėjo daug

namasai

valdoma

jin omi 
c;: 1 o i

Armėniją

mente, kad sukilimas persi
meta į šiuos pavietus: laimė

Generolas majoras Max-j 
well jau pribuvo Airiįon.i 
Jam pavesta n u ramini i re 
vcluiciją. Jisai savo laiku( 
pasižymėjo

TREČIA RUSŲ ARMIJA.
ateina žinia,,Iš Pai

mene;
lio uoste.

išsikėlė
Skaičius 
kareiviu

• j betgi nepaduodama.
ie 1T į Rusus vėlei priėmė tarp 
Į" 'jau iškilmingai, atiduodami 
j“!visą tinkamą civilinę ir ka

Azijoje), valdo turkai. Y-; 
pač sunkus armėnų gyveni-i 
mas turkų Armėnijos da’y-1

—Turikijoj, kame duodama 
laisvė puslaukiniams kur
dams, armėnams tenka ken
tėti negirdėtų pasaulyj per- 
sekiojiinų. Turkijos arme-

irinų gyvenimas nesulyginant 
sunkesnis, negu Rusijos zy

v

line

ĖL APIE GRAIKIJĄ. '

šnekėti. Iš Londono ra- 
jog tonais dipliomatai 

ren- 
Mano-

dą
šo, 
šneka, kad Graikijoj 
giama revoliucija.
ma nuversti karališka val
džia. Pirmuoju ministeriu 
manoma pa kelti Venizelo-

JuiiK dabar gerai—

lausykit kunigti.
J uJF <-

kun i gi jai
meldi

rna stoti ir kur ne, buvo i-

I CO : 1 i

mi.tetas mokinius užlaiko ir

-U'1: u
iais.

--lietuvių ir Tat
rai paliaus da
bokitės? Tatai 

t su vvresniai- 
ausykit jųjų;

nei įLit
hit, nes šis laik-

iis—puspadis, sumaišytų 
•o protas—jūs taip tokie 
idarysit, nebūsit filoso- 
teologai, matematikai,

ka jums globėjai sako: 
.arės blogieji bus iš Pen
inčio išmesti, geruosius

mas. \’oron(‘že viešpatauja 
garsusis Olšauskas, kuris 
pradedu lietuvių tarpe įgy-

gi sv. Aitą (suprask—Zitos 
Draugija. Aukšt.) penės”, 
šit ko mokina vienas moksl- 
( iviii bondi’nbnčio olobeias

kuriui

rėš stovis. Prie revoliucijos 
pradeda prisidėti ir sodie
čiai. Revoliucijai pritaria 
ir daugelis kunigų. Turbūt, 
airių tauta mano, kad jai
dabar atėjo geriausia proga vokiečius, jau gabenama ai- 
nusikratyt Anglijos jungą.

Popiežius nepritariąs Ai
rijos sukilimui. ' 
praneša Londono “ 
News”. Popiežius papeik-

šio karo metu turkai nužu
dė virš 300,000 ramiųjų ar
mėnų gyventojų. Dabar,

rių sukilimui malšinti. *
v j r x

Taip bent mioles ant stogų ir iš ten 
Daily apšaudo anglų kariumenę!

šiaip ar taip, o revoliuci-

nerodo neištikimybę Di- politiškas atsitikimas.

selytis vis tik kultūringes- 
niems rusams, visų šalių 
armėnai suskubo ne tik 
teikti nukentėjusioms vien
genčiams medžiaginę bei 
dvasinę paspirtį, bet visame

STREIKAI PITTSBURGO 
APYGARDOSE.

Streikai Pittsburgo apy
gardose vis labiau ir labiau 
platinasi. Kapitalk.tai susi
organizavo į savo didžiulę 
Sąjungą ir rengiasi ant žūt 
ir būt kovoti su darbinin-

mą
Dvasiniai petrogradiečiai kanauninkas Senkus! Užuot 

iiigšiol lyg ir liuosesni už vo- bendro, solidaraus, pilno vil- 
I ronožiečius, bet greit ir čia j ties sugyvenimo—lavinimo- 
! visko galima tikėtis: nese-'si—neapykanta, kiršinimas, 
Iniai dvasinis bendrabučių nesuprantamas gązdinimas!

Vienas iš tu mokiniu ra-v V I

šo Petrogrado pirmeivių 
laikrašty “Naujojoj Lietu
voj”:

“Čia, Petrograde, tuo tar
pu vienu žvilgsniu moki-

viešpatauja

kydamas bendrabučius dėlei 
“dvasinio bado” (taip jis 
patsai sakė), pasakojo:kaip, 
girdi, būtų gražu, kad ben
drabuty visi kartu melstųsi, 
eitų visi sykiu į bažnyčią

Tam pačiam “tėvui” į- 
skūndus vieną “blogesnių- 
jų” savo bendrabutiečy; 
(mokinį B.) komitetui, pas
kuti nasis vasario 13 d. “tei
sia” tąjį “kaltininką”, susi
kvietęs net penkis kunigus

Anglijos visuomenė labai i 
susirūpinusi Airijos blogy
bėmis. Sakoma, kad tai di
džiausia nelaime, kokia pa-j 
tiko Angliją nuo karės p ra 
džios.

SU VOKIETIJA NEBUS 
KARĖS.

litikinius Armėnijos 
nius.

sieki-
rne i'ittsiiurge viešpatį 
labai didelis sujudimas.

’švelnins kariavimo būda k 
submarinomis.

Washingtone jau daug ra
miau. Demokratu adminis-

AUSTRAI UŽĖMĖ ITALŲ 
POZICIJAS.

Austrijos karės ofisas j
praneša, jog ties Luzana i-į

kum Laukaitis,komiteto pir
mininkas (turi būti, ir to

ip, reikią “blogų rastų 
kaityti, neužsiimti giliais

“teismo"
Dūmos n

rijai.
Suareštuotas ant vokiečių 1 tracija gavo užtikrinimą iš 

kreizerio Sir Roger Case-1 Amerikos ambasadoriaus 
ment (tuo kreizeriu gabenta; Gerardo> kad Vokietija nu- 
airiams ginklų ir ammunici-1 
jos), airių patriotas, sėdi 
Londono kalėjime ir laukia 
teismo, kuris atsibus už ko
kio mėnesio. Iš jo norima 
išgauti revoliucijos vadovų 
vardai, tačiaus jisai nieko 
nepasakoja. Vienok, eina 
gandas, kad Vokietija norė
jo iškelti Airijon armiją iš 
100,000 žmonių. Be abejo
nės, tuomet Britanijai būtų 
buvęs didžiausias smūgis.

Redaktorius tūlo airių 
laikraščio, išeinančio New 
Yorke, sako, kad tai Ameri
kos prezidentas Wilsonas 
išdavė Anglijos karaliui 
Jurgiui V airių sukilėlių 
pienus. Apie airių, pienus 
Wilsonas sužinojo iš popie- 
rų, kurias konfiskavo pas 
vokiečių agentą von Izel.

Tūlas airių vadovas, Pat
rick Wallace, neseniai pri
buvęs New Yorkan iš Airi
jos, sako, kad 200,000 airių 
turi ginklus ir priderą prie I 
priešinga Anglijai organi
zacijų.

Tačiaus dalis airių patri
otų, vadovaujamų John 
Redmond’u, pritaria Brita
nijos valdžiai, peikia sukilė
lius ir žada kovoti su jų į- 
tekme.

Visai Anglijai dabar daug 
daugiau rūpi airių sukili
mas, negu karės atsitikimai.

užėmė stambias jų pozicijas.!

DABAR RUSŲ EILf

sileis ir todėl patsai opumas 
politiško krizio jau praėjo.

Per Haagą atėjo žinių,jog 
Amerikos ambasadorius 
Berlyne Gerard buvo nuvy
kęs į kaizerio kariumenės 
stovyklą ir jog jo pasikalbė
jimas su kaizeriu buvęs la
bai pasekmingas.

Pereitą subatą Amerikos 
ambasados nariai buvo be
sirengią apleisti Berlyną ir 
pakavo savo daiktus, bet 
dabar jau apsirimo ir apsi
buvo.

Gautas užtikrinimas, kad 
tikrai . nebūsią pertraukos 
dipliomatiškuose susineši- 
muose.

Vokietijos telegrafo a- 
genturos pagarsino ištrau
kas iš straipsnių Amerikos 
laikraščių ir Vokietijos vi
suomenė pamatė, kad dabar 
jau ne juokai.

mas tarpe abiejų šalių.Tiek 
tik linksma, kad karės pa
vojus jau praėjo.

KIEK BULGARAI 
NUKENTĖJO?

Bulgarų armijos nuosto
liai šios karės metu yra la
bai dideli. Išviso užmuštų 
skaičius siekia 87,000, o su
žeistų 50,000.

nesiseka, taip nesiseka pa
imti Verdunas, tai šį pava-

cialistai, jie urmu stengsis 
paimti Dvinską ir Rygą. 
Vokiečių armija dar yra už
tenkamai stipri ir, jeigu ties 
tuo frontu, sukoncentruos 
daugiau spėkų, tuomet Ry
gą ar Dvinską gal ir pa- 
jiegs paimti.

ATAKAVO RUSŲ 
KARĖS LAIVĄ.

'Tris vokiečių aeroplanai 
atakavo rusų kares laivą 
“Slava”. Laivui padaryta 
stambiu nuostoliu. Kilo net.‘ I

gaisras.
Aeroplanai sugrįžo svei-

nu-

NUSKENDO KARĖS 
LAIVAS.

Viduržemio
skendo Anglijos karės lai
vas “Russell”. Jisai, užėjo 
ant minos.

Nuskendo ir 124 ypatos.
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Voroneže, bet kitu ir blo
giau. Čia globėjai savo “a- 
velėms” bizūno dar mama, 
bet Voroneže jau: praeitą 
rugsėjį kelioms draugams,
persikeliant jiems į Petro-J klausimais; esą autoritetų, 
grabą, paprašius kelionei 
pinigų, kun. Olšauskas at
rėžė: “Jums tik bizūno rei

kuriems ir reikią tikėti. Be 
mokyklos teikiamų knygų 
daugiau mokiniams nerei-

dą, kad ir ten jūsų nepri
imtų”. Čia nors mokyklą giau iš kunigų ir norėti, ka-,

Voroneže gi turi mokintis
L.,..,,. “„.K,!,“’

jaunuomenei? Visuomet
nori, i juk užaugesnioji, išsivysčiu-

kursai, važiuokit savo Ro
kiškiu", užtrenkdamas du
ris, kun. Olšauskas atsakė 
keliems draugams, su aša
romis maldavusiems leisti

lą, duodančią teisių ir pra
traukiančią kariumenę. Jei-

si iš jųjų globos jaunuome
nė tikro dvasiai maisto pati

Kaip ten nebūtų su vy
resniaisiais dar šiaip taip; 
kas gi teikiama jaunes- 
niemsiems? “Lietuvoj vis
kas sunaikinta, tėvai jūsų 
užmušti, žmonės žiūrkes
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be reikalo šieji pirmininkai 
visuotiname draugijos susi
rinkime tai]) dejavo daugu
mu darbo, jeigu panašiais 
dalykais užsiima. Komečtt-

\GLAI PERKA Iš RUSŲ 
AUKSO IR PLATINOS

fornijos sindikatų įgalioti
nis ties Ekaterinburgu pir
ko 250 aukso ir platinos ka

Supirktąsias iš rusu ka
syklas anglai jau pradėjo 
naudoti.

r H A

Amerikos Socialistų Partija, o sykiu ir jos dalis Lietuvių Socialistų Sąjunga; jau atsipeikėjo nuo laikino krizio ir kad auga, tai auga. 
Partija turi jau suvirs 100,000 narių, o šalininkų balsuotojų veik milioną.

Partijai ir jos ofisams reikia nuosavaus namo. Štai kodėl partijos narių tarpe vis tankiau kįla balsų, išvedžiojančių, kad reikia pasi« 
statydint puikus rūmas. Viršuj talpiname vieną iš projektų, koksai turėtų būti tasai namas. Jeigu tik socialistai daugiau rūpinsis sa- 
vais reikalais, tai partijos rūmas nebūtų kokia svajone. / , . h



Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga;
Lado Požėlos laiškas va

dinamajam Centro Komite
tui padarė klerikaluose ir 
tautininkuose įspūdį spro
gusios bombos, taip tie po
nai buvo atsipratinę nuo 
kritikos iš kairiosios pusės. 
Ir gerai jiems. Tegul nesva 
joja esą vieninteliais lietu
vių tautos reprezentantais. 
Penktųjų metų veikėjai dar 
nerezignavo.

Tūla rūšis mūsų tautinin
kų panaši į žvėrelius, ku
ne patįs save susiėda, pra
dėjus' nuo vuodegos.

Neseniai Brooklyno kuo
pa lietuvių tautininkų San
doros parengė prakalbas p. 
A. Martai. Buvo nusamdv- 

ant prakalbu atėjo apie 100 
žmonių ir “show” išėjo bai- 

ne
klaidina, tai dar neperse
niai klerikalu fondas toj pa
čioj svetainėj buvo suren
gęs koncertą. Ten buvo vi
si tautiški inteligentai ir 
gausiai aukavo Rymo at
skalūnu fondam Koncertas 
pavyko ačiū tautininkams.

O dabar, kada atėjo lai
kas paremti savo žmogus 
per savo prakalbas, tai nie
ko nebuvo—nei žmonių, nei 
pinigų. Klerikalai, “atsidė
kodami” tautininkams, dar 
koją pakišo, surengdami pa
rapijom) balių ar teatrą, 

vo tautininkų prakalbos.
Tai matot, prie ko veda 

tautininkus Karužai ir kiti 
tautiški Moizės. Išeina tai]), 
kad tautininkai daugiau e- 
nergijos suaikvoja, remda
mi klerikalus, negu pačius 
savo.

VERTA UŽPROTESTUO
TI.

Pastaruoju laiku veik vi
suose krutančių paveikslų 
teatruose Suvienytose Vals
tijose rodoma archi-milita- 
i istiškų paveikslų serija 
bendru antgalviu “Battle
cry of Peace”. Tai yra la
bai sumaniai . suplenuota 
nervų ardymo fantasmago
rija, daranti ant amerikinės 
publikos didelį įspūdį. Iš- 
pradžių puikiausiomis var
somis piešiama Amerikos 
dabartis ir tariamasai ame
rikiečių laimingumas. Mies
tai žydi, šeimynose viešpa
tauja laimė, laukai derlin
gi ir puošnus! Visako pilna,

Tai pirmutinė panoramos 
sen ja.
Antroji serija susideda 

iš atvaizdinimo agitacijos 
už ir prieš karišką prisi
rengimą. Tie, kūne agituo
ja už ginklavimąsi, rodomi 
didžiai simpatiški beėsą. 
Tie, kurie agituoja už taiką, 
esą bjaurybės, ateiviai,barz
doti suokalbininkai ir pap
rasti flegmatiški durneliai.

Trečią seriją sudaro 
grandioziškas negirdėtų, 
nematytų priešų įsiverži
mas. Tie nelabieji siaubū
nai viską pelenais ir ašarų

Miestai išgriauti, gerbūvis 
išnykęs ir ant kapinyno A- 
merikos laisvės guli apleis
ta Amerikos vėliava.

J* »' •
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serija sistematiškai paįvai
rinama ištraukomis iš pro
jekcijų, skaitlinių ir patrio
tiškų epizodų iš Amerikos 
praeities.

Žmogus ateivis, mylintis 
šią šalį, jaučiasi laike to 
perstatymo daugiau, negu 
keistame padėjime, čia jun
tamai gali regėti, kaip ame- 
rikiečiuęse auklėjama baisi 

tų žmonių, kurie nuošir- 
ilžiai agituoja už taiką. Ant 
los neapykantos dirvos au
ga keršto nuodai ir susiskal
dymas tarpe įvairių tautų, 
gyvenančių Amerikoje.

Tokių paveikslų serija pa
daro Amerikos militarizmui 
daug daugiau labo, negu 
šimtai Roosevelto, Woodo ir 
Maximo prakalbų.

Amerikos militaristai,aiš
kus dalykas, nutarė pavers- 

ins savo nelemtos agitacijos 
vieta. Ir jiems tas sekasi.

Tačiaus, jeigu ateiviai ir 
tie čiagimiai amerikiečiai, 
kurie priešingi prepared
ness, susitarti) ir užprotes
tuotų prieš panašias insi- 

neg
rai, užprotestavę prieš 
‘'Birth of Nation”, tuomet 
krutančių paveikslų teatrų 

ito (i jų jausimi

. Dėlei visai suprantamų 
priežasčių Lietuvos pirmui-

Rimka prie kiekvienos pro
gos duoda vėjo vienam Lie
tuvos socialdemokratų va- 

redaktoriui.
nesame drg. v. R.. advoka
tais, nes žinome, kad jisai,ir 

su “Ateities” red. Tačiaus, 

komentarų, tai nešvari) “A- 
teities” išsišokimą prieš V. 
K. N50-me. “Ateities” red. 
pradeda netekti lygsvaros 
ii pradeda perdaug sau pa- 
sivelyti.

Dalykas eina apie p. A. 
Bulotą. Savo laiku “Lais
vė” pasakė, jog p. A. B., 
nors ir nėra socialdemokra
tas, nors ir padaręs, mūsų 
žvilgsniu žiūrint, nemaža 
klaidų, tačiaus vistik yra 
mums, soc.-dem, gana ar ty
mas kaimynas. Prie tos 
na t progos męs pasakėm, 

imi į II Dūmą, Lietuvos soc.-

Bai patiko “Rankpelniui”. 
Jisai papu rijo ant “Laisvės” 
ir ant Bulotos ir nurodė ke
lias korespondencijas, tilpu
sias soc.-dem spaudoje 
prieš A. Bulotą.

Bet dabar ateina ant sce
nos “Ateities” redaktorius. 
Jisai paduoda A. Bulotai pa
siskaityti “Rankpelnio” 
straipsnį,

“kur prikišama Bulotai, 
būk esąs kunigų šalinin
kas ir darbininkų priešas. 
Ir šiuos žodžius rašan
čiajam teko matyti išviso 
antrukart p. A. Bulotą 
taip susinervavusį. Pir
mas kartas, tai buvo prieš 
penkis ar šešis metus Vil
niuje, kuomet A. Bulota 
važiavo iš Varšuvos gy
nęs tą pati V. Kapsuką ir 
visą eilę kitų žmonių ir 
gavo telegramą nuo savo 
draugų advokatų, kad V. 
Kapsukas ir kiti (kurie 
buvo visai nekalti, o tei-

savimą iš kalėjimo) nu
teista nuo kelių ligi kelio
likos metų katorgos. Ta
da A. Bulota taip susiju-

čiojo iš kampo į kampą, 
nepratardamas nei še

sios stovis buvo regimas 
ir dabar”.
Toliaus, pasak “Ateities”, 

A. Bulota būk pasakęs:

“O ką dėl mano prie
šingumo darbininkams— 
atsakė Bulota—tai Kap
sukas gerai žino, kad ne 
visi yra darbininkų drau

gai, kurie skelbiasi, ir ne 
visi jų priešai, kurie nesi- 
reklamuoja jų draugais; 
o vėl iš nuolat besiskel
biančių darbininkų drau
gais yra juk žinoma ir to
kių, per kurių perdidelį 
savo kailio saugoj imį po 
keliolika darbininku atsi
duria katorgoj”.

Nors
visuose
tokia,
pozicija klausime
su A. Bulota, bet męs turi 

“ Laisvės” pozicija 
detaliuose ir nėra 
kaip “Rankpelnio” 

san tikiu

mūsn 

į ką tai panašu!

įau butu „nevalia 
nuomone, kuri r 

jam

p. A. Bulotai? Jeigu “Atei
ties” red. yra tokios nuomo
nės, tai mums ir gėda ir gai
la Lietuvos demokratu at-

nė- 
i li

Šitokia polemika, tai 
ra polemika, bet žemas 
trygavimas. 'kai yra norė
jimas užčiaupti burną sa
vo politiškam priešui primi- 
nimu, jog jam kadaise buvo 

jisai turįs tylėti.
Štai kaip męs žiūrime į 

“Ateities” taktiką. Jeigu 
jai nebūtų rūpėję įžeisti V.

nebūtų užsiminusi apie by
lą ir apie susinervavimą,bet 
būtu davusi faktiška atsa
kymą į “Rankpelnio” prie
kaištus. Tačiaus ji to ne
padarė. Jai, mat, rūpėjo į- 
velti į visuomeniškus 
kus tą bylą.

Gerai būtų, kad 
laikraštijoj daugiau

mūsų 
tokiu 

demagogiškų polemikos me
todu neatsikartotu.

Dėlei A. Bulotos tariamo
jo pasakymo apie “kailio 
saugojimą”, męs turime pa
sakyti, jog netikini, kad “A- 
1 cities” redaktorius teisin
gai perdavė A. Bulotos nuo
monę. Tie žodžiai turi per

lengvai juos nusverti.
Kas saugojo kailį ir per 

keno kaltę žmones ėjo ka- 
torgon? Iš “Ateities” 
straipsnio suprantam, kad 
kalba eina apie V. Kapsuką.

Ar Bulota, buvęs Kąpsu- 

sakyti ir ar įgaliojo jisai 
“Ateities” redaktorių skelbt 
tą jo redaguojamam laik
rašty?

KIEK KATALIKŲ?
“Keleivis” rašo:

“Sulyg išleisto dabar 
“Catholic Directory”, Su
vienytose Valstijose ir jų 
teritorijose išviso yra 
24,922,062 katalikai, kas 
reiškia, jog ant penkių 
šios šalies gyventojų iš
puola tik vienas katali-
kas”.

Žinoma, tie desėtkai mili- 
onų kataliku nėra visi, iki 
vieno, praktikuojanti katali-

Padėkime, visi lietuviai, 
be abejonės, užrašyti katali
kais, bet ‘/tikrų”, kernosimų 
katalikų daug mažiau.

Mos girdėjome, kad kun.
V. Dembskio biografija bus 

ir, taip už kokių 6—8 mene
sių, mūsų literatūra pratur
tės nauju įdėliu. z Knygos 
kaina bus nemažesnė, kaip 
50c.

Kas norite, galite iš anks
to užsisakyti per “Tėvynę” 
arba “Laisvę”.

LAISVE

(Vertimas).

New Yorkas—tai pasau
lio milžinas. Jis auga ne
paprastu smarkumu. Kas 
keturi metai jis pasididina 
ant tiek gyventojų, kiek 
randasi Bostone arba St. 
Louise. Vienas tik New 
Yorko miestas gali suteikti 
tiek kariumenės, kiek gali 
išstatyti visa Mexika.

New Yorkas—tai didžiau- 

gyvena 674,725 airiai, o Ai
rijoj nėra tokio miesto, ku
riame rastųsi toks skaitlius 
airių gyventojų. New Yor
ke gyvena 723,325 vokiečiai, 
306,422 austrai ir 735,447 
Rusijos išeiviai.

Pereitais metais New 
Yorkas turėjo $424,662,155 
6c. išlaidu. Išlaidos buvo 
ant keturi u tūkstančiu dole
rių didesnės, negu įplaukos.

New Yorko miestas tini 
$1,361,483,821.28 skolų, t. y., 

gu Suvienytos Valstijos.turi 
skolų ir šešis sykius dau- 

nas, Philadelphia ir Chica- 
ga.

New Yorke pratiesta 
3,087 mylios vandeninių 
triūbų, kurios kasdien sutei
kia miestui 170 miliardu ga
lionų vandens. Pagal iš
skaičiavimus, kad suteikus 
didžiausiom Sacharos tyr
laukiam gyvybę, reikalinga 
kasdien duoti apie 80 mili- 

kia, tuomi vandeniu, kurį 
sunaudoja New Yorkas, ga- 

ęyk didesniuose tyrlaukiu

New Yorke randasi 10,- 
764 policmanai, kurių užlai

Užlaikymas gaisrininkų lė- 
šuoja $9,719,945.

New Yorke gelžkelio sto
timis kasdien atvažiuoja ir 
išvažiuoja apie 290,000 žmo
nių.

Gel žkel i ai, u žsi baigi a n ii

New Yorke kas 30 minutu

noiv
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New Yorke kas keturios 
minutes užgema kūdikis. 
Vidutiniškai per metus už
gema 150,000 kūdikių.

New Yorke randasi
000 įvairių dirbtuvių, verti 
kurių $1,800,000,000. 
dirbtuvės per metus išdirba 
už 2 miliardu, 900 milionu z c
dolerių įvairių prekių. ,

New Yorke randasi 21% 
visų Suv. Valstijų bankų,ku
riu grynas kapitalas siekia 
$216,157,000. Tuose ban
kuose randasi sudėta $5,-

Stos

Per New Yorko miesto 

kelius kasdien pervažiuoja 
4,967,680 žmonių.

New Yorke randasi 198 
parkai, užimanti 8,615 akru 
žemės. New Yorke randasi 
1.500 viešbučiu, 256 teatrai 
ir 600 įvairių pasilinksmini
mo vietų.

New Yorke randasi 1,525 
bažnyčios,kurios turi 1,709,-

mokyklose mokinasi 

dovauja 20,065 mokytojai ir

New Yorke randasi 102 

pačios kasinėtai turi 
825,000 i plau ku i r $1 

109,480 tonų siuntinių.
Tai toks New Yorko mie

sto dydis ir toks jame ju
dėjimas. Skaitlinės labai į- 
domios ir galima jomis pa
sigėrėti. Bet jeigu męs pra
dėtum rinkti skaitlines ir 

Johnson, labai išsigandojia- 
ca perskaitė mūsų reikala
vimą ir prižadėjo valgį pa
gerint. Dabar laike valgio 
pats vyriausias daktaras 
prižiūri valgį. Jau geras 
valgis ir užtenkamai duoda 

faktus,, kiek New Yorkas’pavalgyt”.

praryja darbininkų gyvas
čių, kiek darbininkų šeimy
nos išlieja ašarų, kiek tame 

gavysčių, išnaudojimų, jei
gu męs:išvystume, kaip gy
vena suvargę darbininkai, 
kurie išbūdavo jo tą milžiną,

tė dirbtuves, sukrovė kapi
talistams milionus, papuošė 
parkus, tuomet mums reikė
ti! netik sunkiai atsidusti, 
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bet ir ašaromis apsilieti.

Džiova ir valdiškos 
sanatorijos.

Džiova, tai yra baisiausia 

baisi nevien tuom, kad nuo 
jos daugiausia serga ir 
miršta darbininkai, bet 
daug' baisiau yra tas, kad 
darbininkas, susirgęs džio
va, atsiduria kritiškiausiam 

tu ant gatves. Mat. darbi
ninko gyvenimo šaltinis, tai 

ga, negali dirbti, taigi, ir 
tas jo gyvenimo šaltinis už
siveria.

Žmogus, susirgęs kitokia

miršta.! tokiu būdu, greičiau 
užsibaigia ir jo kankynės,

ki mirtis ji nepaliuosuoja 
š tų kankynių. Darbinin- 

muisi, bet ir maistui.
Valdžia būk tai gelbsti 

tiems nelaimingiems. Ji 
steigia džiovininkų sanato
rijas, kur tie nelaimingieji 
važiuoja gydytis. Bet ir to
se sanatorijose viešpatauja 

tas (suktybes).
Štai ką mano moteris, ku

ri sanatorijoj išbuvo metus 
ii 5 mėnesius, man rašydavo 
ir paskui žodžiu pasakodavo 
apie Pennsylvanijos stato 
Sanatorium Mont Alto, Pa., 

kraščiai rašo, kaipo vieną iš 
geriausiu sanatorijų. Bir
ma savaitę po nuvažiavimui 
sanatorijon ji man rašo:

“Mylimas Petreli! Jeigu 
būčia žinojus, kad mane čio
nai laukia toksai likimas, 
kokiam dabar aš esu, niekad 

pastovet ant kojų, o esu ver
čiama dirbt. Reikia nešt 
vanduo, plaut grindys irĮkū- 

pasisamdyti už save tvirtes-

Už kiek laiko gavau 
laišką, kur rašoma:

man

tori j urną.
me: męs, ligoniai, rengia
mės eiti ant streiko, nes il
giau badant jau negalime. 
Męs pasiuntėm vyriausiam 

ne, tai mos visi viena diena 
apleisime sanatorijumą. Po 
tuo mūsų reikalavimu pasi- 

rų, kiti nesirašė, bijodami,

Po streikui per pusę me
tų valgis buvo neblogas, bet 
paskui ir vėl tas pats atsi-

Kartą gavau šitokį laiš-

“Mylimas ir brangus Pet
reli! Prisiųsk man pinigų 
tikietui parvažiuoti namo; 
siųsk greitai, nes męs jau 

mc—mintam tiktai surūgu
siu pienu ir supuvusiais 
kiaušiniais, kitokio valgio 
negaunam. Mat, kai]) man 

ja, Miss Margin, mano idė- 

toji kompanija, kuri sanato
rijon pristatydavo valgį, ant 
toliau atsisako pristatyt 
valgį, kadangi sanatorija 

pinigai, kuriuos valdžia ski
lia užlaikymui ligoni u, kerno 
tai suvogti, sako, kad su
vogta apie 75,000 dolerių”.

Taip tai gydomi tie nelai
mingieji darbininkai. Bet 
jie turi ten būti ir kauki il
tis iki mirtis jų nepaiiuo- 

kios išeigos jiems n< 
neturi kur prisiglaus 
ri namų, nei pinigų, kad pa- 
sisamdyt juos ir nusipirkt 
maisto ir kitokiu evveninio 
reikmenių.

Dauguma tų nelaimingųjų 

ninio kapitalistiško surėdy
mo. šimtai tūkstančiui dar
bininkų žūsta kas metai dū

konomiškos betvarkės.

Du laišku į klaidin
gus konvertus.

Jaunas vaikinas Strike
ras užlaikė mėsinę krau 
tuvę. Sykį jis parašė du 
laišku: vieną savo mylima
jai, o kitą į firmą, iš kurios 
mėsą imdavo ir abudu į E. 
St. Louis; miestą. Kadangi 
pats neturėjo laiko, tai pap
rašė savo broli, kuris buvo c

sus, Įdėtu laiškus ir nuneštu *.1 .

da rė.
Ant, Armouro

amziaus -mergaite , perziu- 
ri nedarna laiškus, rado vie
na sekančio turinio:

“Mano mieliausia! Prisi-

Kada tavęs nematau, tai ne
linksmina mane ir gamtos 
grožybės. Turtai nešu tei

čiau gyvenimu gėrėtis... 
Nežianu, ar šypsosi man 
laimė?... Tik tada pasijusiu 
kad laimingai ir linksmai 
gyvenu, kada tave savo glė
by turėsiu ir žinosiu, kad tu 
esi mano! Pribūk rytoj, tai 
pasikalbėsime apie mūsų

perskaičius

“O, kokia netikėta laimė! 
e!is, matomai, neapsakomai 

nori savo glėby laikyti ir 
kviečia pasikalbėti apie, ves- 

uama,

id pasikalbėjus apie vestu-

Strikėno mylimoji Elzė 
parėjo ant pietų ir rado nuo 
savo mylimojo laišką. Ji 
drebančiomis rankomis jį 

skaityti, 
sekan-

atplėšė ir pradėjo
Laiškas skambėjo 
čiai:

“Aš turiu jums išreikšti 
didžiausj neužsiganėdini-

< W?, 
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mą... Šlaunįs rie 10s! 
čiai tamsus, o į gal rv - 
žiūrėti bjauru. Ka ’P a.s 
liu rodyti kostum 
kuomet p<Zs negaliu z. .re
ti. Mano kostumeriai mėg
sta gražią, liesą. Iš tos 
priežasties aš nenoriu, kad 
jūs daugiau pas mane atsi- 
lankytumėt”.

Strikėnas”.
z

Elzė perskaitė laišką ir 
apalpo. Kada atsipeikėjo, 
tai nusprendė Strikėną pa
traukti teisman už įžeidi
mą. Ji apsirengė ir leidosi 
į tą miestelį, kuriame Stri
kėnas gyveno.

Tuom tarpu atvažiavo į 
Strikėno krautuvę firmos 
knygvedė, įpuolė į krautu
vę, apsikabino ^Strikėną ir 
p radėjo bučiuoti, išreikšda
ma savo meilę.

'Strikėnas labai nustebo ir 
11 ūme. nuo savęs knygvedę. 
Pastaroji pasijuto įžeista, 
t m >jaus nubėgo pas advoka
te ii* apskundė Strikėną už 

n viliojimą.
Ant rytojaus Strikėnas 

gavo nuo advokato praneši
ni.-). kad firmos knygvedė 
skundžia ji už suviliojimą ir 
kaipo jirii-odyma, pridavė 
meilišką laišką, o Elzė 
skundžia už įžeidimą.

Strikėnas perskaitė advo
kato pranešimą, pakasė pa
kaušį ir tarė: “Matyt, visos 
mergos beprotės!”.

D. K-a.

AUSTRAMS TRŪKSTA 
MAISTO.

1< Viennos ir Budapešto 
austrų laikraščiai praneša, 
kad paskutinėmis dienomis 

tojams maisto, ypač esąs 
jaučiamas trūkumas duo
nos, bulvių, cukraus ir ka
vos. Vyriausybė visaip rū
pinantis, kad tik netruktų 
gyventojams maisto. Bul- 
bių ir iš dalies duonos sting
stanti Viena ir visas pietų 
vakarų kraštas lig Adrija- 
tikos jūrių. Vyriausybė į- 

j sakiusi vežti bulbių iš Čekų, 
M o ravų, Galicijos ir austrų 
užimtosios rusų dalies. 
Smarkiai būsią baudžiami, 
kurie pirkdami neparodysiu 
kortelių: reikėsią užmokėti 
2,000 kronų pabaudos ar 5 
mėnesiai atsėdėti kalėjime. 
Budapešte duonos kaina kį- 
lanti ne dienomis, bet valan-

RUSIJOJE.

Tarptautine moterų 
diena.

?trogrado darbininkai 

tautinę moterų dieną. Toji 
darbininkų šventė jau keli 
metai labai gyvai apvaikš
čiojama vakarų Europoje ir 
Rusijoje. Pernai, bendros 
suirutės dėka, toji diena 
praėjo nežymiai; Šiemet gi 
tą dieną ketinama išleisti 
visi išeinanti darbininkų 
spaudos organai, ketinama 
daryti visa eilė viešų pasi
kalbėjimų, susirinkimų bei 
paskaitų. Išeinąs Samaroje 
darbininkų laikraštis “Naš 
Golos” nutarė šventei išleis
ti jubilėjinį numerį, pašvęs
ti) vien moterų-darbininkių

Paskutiniąją savaitę Val
stybės Dūmoje buvo svars
tomas mokesnio nuo pelno 
Įstatymo sumanymas, kuris 
kiek anksčiau buvo Valsty
bes Dūmos priimtas. Nors 
įstatymas Vai. Taryboje tu- r 
rojo daug priešininkų biuro
kratu tarpe, bet idėja jo jau 
priimta: užsibaigė bendri 
ginčai, ir nutarta prieit prie 
svarstymo papunkčiui. Ga
lų gale karė privertė priim
ti tą sumnymą, kuris ju se
nai veikia visose kultūringo
se šalyse

s
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Gert ar Negeri?
“Lajs/ve” pastatė šį klau

simą id pavedė išrišti skai- 
. tytoįarns. Antrą žodį iš ei

lės paėmė p. Fritzas ir pri
dėjo daug gabumo išriši- 

’ mui klausimo už gėrimą.
Daug ten jausmingų, erzi
nančių prie smagumo žo- 

/ džių ir sakinių, bet parody
mas, kad rašėjas nepažįsta 
‘■ūlų draugijinio surėdymo 

usyklių ir net paprastos 
lemijos, irgi aiškus. Mel-

jei aš padarysiu tik vieną- 
kitą pastabėlę.

Štai biskutis iš jo straip
snio:

“Dar kiti susitveria sau 
doros štandąrą, pagal kurį 
užsibriežia sau, kad tas va
lia daryt, o tas ne; taip ga
lima sakyt, o šiaip ne; vie
naip padoru stovėt, o kitaip 
ne; šiaip prakilnu tikėt, o a- 
r.aip šlykštu—ir tūkstan
čius įvairių “modus vitae”, 

. su kuriuom jie užnuodija 
patįs sau gyvenimą, sutve
ria artificialį (dirbtina)pra
garą tiems, kurie turi su to
kiais excentrikais kokius 
šeimyniškus arba draugiji
nius ryšius”.

Taip, męs nelaukiniai ir 
artificialių dalykų pas mus 
daug: dailė (muzika, daina, 
poezija, literatūra etc.), tie
sos arba įstatymai, mašinos, 
susinešimo keliai, dora ir 
daug ko kito. Gamta mums 
nepagamino įrankių ir visų 
tų įvedimų, kokius męs tu
rime ir kuriais galime gėrė
tis. Kadangi įstatymai v ra 
dirbtinas daiktas, tad sulig 
p. Fritzo ir juos reikia pa
naikinti. Lai valia būna, 
vadinasi, kitą sumušti, ap
vogti, suaugusias ar nesu- 

. augusias moteris išgėdinti, 
į kitą namą atėjus jį išvary
ti ir apsigyventi ir Lt. Sa
kys, kad prie kitokios tvar
kos įstatymai būtų nereika
lingi. O jeigu vienas tingės 
dirbt ir vers kitą, . kad jį 
maitintų, rėdytų ir da gir
dytų dėl linksmumo? Ar 
varžytines už moteris tik 
kūmščioms pavesti, o ne į- 
statymams? Nenoriu daug 
vietos užimt, o tūkstančius 
pavyzdžių galima būtų pri- 
vest, jog be įstatymų žmo
gus žmogaus bijotų aršiau, 
negu žvėris žvėries. Būti
nai turime žinot, kas valia 
daryt ir kas ne; kas dora ir 
kas ne; kaip gražu kalbėti 
ir kaip ne. Daleiskime, p.

kas nors užvestų jam tokias 
istorijas, nuo kurių, jei jis 
nerviškai sveikas, maistas 
atgal sugrįžtų iš burnos. 
Arba jei imtų žmogų vadin
ti kvailiu, šiokiu ir tokiu, 
irgi nelabai gražiai skambė
tu. Visi žodžiai, kuriuos 
tik vartojame kalboj, yra 
dailus ir reikalingi, bet jie 
turi savo vietą ir ne vietoj 
pavartoti skamba šlykščiai 
arba kvailai. Pati kalba yra 
dirbtinas dalykas ir ji vis 
tobulinasi, vienok niekas ne
sako, kad tokį dirbtiną da
lyką reikia panaikinti. Tai
gi p. Fritzo bandymas nu- 
lodyt, kad dirbtini dalykai 
(sykiu ir blaivybė) yra tik 
pragaru “optimistams” yra 
pilną! klaidingas iš draugi
jinio atžvilgio.

Toliau, visame straipsnely 
jis nurodinėja, jog alkoholio 
gėrime yra linksmybė,bėdų.- 
vargų užmiršimas. Jeigu 
to žmogus j ieško, jis turėtų 
yartot kokainą, morphiną, 
opiumą ar kitą panašų nar
kotiką. Šitie vaistai sukelia 
tokią fantaziją ir linksmy
bę, kokios alkoholis nepada
rys. Po jų priėmimo sapnai 
tiesiog saldus, visų bėdų - 
vargti pilnas užmiršimas. 
Nuo alkoholio dar reikia 
kartais vemt, svyruot ei
nant namo ir daugiau pini-

gų praleist. Vartoja opiu
mą chiniečiai ir matome, 
kaip gerą tvarką jie turi, 
kaip aprūpinę yra save ir 
kaip linksmai gali jie jaus
tis po išsiblaivinimo, 
prireikia kiek nors užsi- 
dirbti ant maisto ir opiumo. 
Ir tai da didelė jų dalis ne
vartoja to svaigalo. Yra ir 
tarp kitų tautų narkotikų 
aukų. Netenka jie sveika
tos, energijos, sveiko prota
vimo; juo tolyn, tuo baisiau 
išrodo ir bjauriau jaučiasi 
po kiekvieno išsiblaivymo. 
Cannabis Indica vaistas yra 
paprastas augmuo ir padaro 
žmogų linksmiausiu ir la
biausiai užganėdintu bepro
čiu? Jo priėmimas atsieiti) 
pigiau.

Visokis linksmumas, už
miršimas ir smagumas, pa
darytas vaistų priėmimu 
(tarp kurių yra ir alkoho
lis), visados kenkia protui 
ir sveikatai. Alkoholikai y- 
ra prieinami lengvai viso
kiom ligom 
tai nuo t

jie miršta grei
čiu ligų, kain

Dias etc. Kepenįs išsigema 

menkais išėmimais. Apart 
lišančiųjų audinių pasidau
ginimo, kurie tiesiog ken
kia kepenų veikimui, prasi
deda kepenų celių išsigimi
mas i taukus. Inkstu užde
gimas išsivysto vėliau ar 
anksčiau, nuo ko seka oede

ma arba vandens sunkimosi 
į kūno mėsas, rinkimosi jo į 
krūtinę, vidurius ar kur ki
tur. Žinomos rūgštįs pra- 
(leda pasilikt kune ir jos jį dauguma, tai ji mokės misi-' rėkia apie patriotizmą, apie
nuodija.
čia pasakot, nes tiek daug 

Neapsimoka man valyti nuo social-šovinizmo, 
ir Vokietijos socialdemokra
tai partija iš social-šovinis-

met, žinoma, linksmumui ir 
gyvumui), kad reikėtų daug 
kalbėti.

p. Fritzas sako: “Ingredi- 
antai, iš kurių susideda vy
nas, alus arba degtinė, ran
dasi vandeny, duonoj, mė
soj, svieste, žuvy”.

Šitame yra tiesa ir netie
sa. Minėtuose daiktuose yra 
vandens ir vienas-kitas 
daiktas, ką randasi gėri
muose, bet juose nėra alko
holio. Alkoholis yra chemiš
ka substancija ir turi savo
tiškas ypatybes. Alkoholių 
yra didelė daugybe ir neku- 
riais galima lengvai nusi
nuodyti. Žmonės gėrymui 
vartoja ethylinį alkoholį,ku
rio formula yra C2 H5. O H. 
Kaip matote, jis turi savyj 
2 carbono atomu, 6 vanden- 
dario atomus ir viena oxi- 
geno atomą. Vandendaris 
yra vandenyj ir jis nenuo
dingas; oxigenu kvėpuoja
me ir valgome su daugeliu 
dalykų ir jis irgi geras;kar
bonas (anglis) randasi cuk
ruj, mėsoj ir kitur ir taipgi 
nieko blogo nedaro, o yra 
tiesiog reikalingas degimui. 
Iš to išeitų, kad ir alkoholis 

chemijos mokinosi, tas žino, 
kad du ar daugiau nekalti 
atomai savo chemiškame 
susijungime gali sutvert ar
šiausi nuodą. Daleiskime, 
vanduo turi vandendari ir 
druska turi chloriną. Vis
kas gerai. Bet kaip greit 
\andendaris susijungia su 
chlorinu, taip greit jis su
tveria taip vadinamą try- 
drochlorine rūgštį, kuri tuoj 
išdegintų žarnas, pilvą ir 
burna ir reikėtų už valan
dos ar kelių mirti, jei jos 
nors pusę stikliuko išgertu- 
mėtė. Alkoholis nėra tokis 
nuodingas susijungimas, jo 
veikmė ant kūno kitokia, lė
tesnė, bet ir jis daro kūne 
permainas, silpnina jį. Jis 
įeina į paprotį ir neapsako
mai sunku yra sustoti gir
tuokliavus. Po gėrymo ner
vai pradeda jausti jo pada
rytą nuodingumą, todėl jau

čiasi galvos skaudėjimas ir 
pilnas nerangumas, nusimi
nimas, dvasios nupuolimas. 
Už tą taip vadinamą links
mumą prisieina kentėt.

O kad jis atneša žmogui 
ekonomišką nuostolį, stabdo 
jį nuo pasiekimo kokį nors 
augštesnį laipsnį, tai kiek
vienas geriantysis žino.

Jei bus reikalas, ir dau
giau pridursiu paaiškinimu.

- , A. M.

Mano patemijimai
Abejotina dauguma.

Anot tūlo socialdemoi

socialdemokratų frakcijos 
reichstage daugumos pusę 
palaiko 66 f r. nariai, 365,- 
176 partijos nariai ir 1,372,- 
058 rinkikai; mažumos gi 
pusę palaiko 44 f r. nariai, 
361,014 partijos narių ir 
1,380,590 rinkiku. Z Z v

Kaip pasirodo, tai po tru
putį dauguma virsta mažu
ma. Kadaisia frakcijos ma
žumoj buvo vien du. Dabar 
jų 22. Boto 22 svyruoja, — 
bet pastarieji, kada mažu
ma nesiremia su dauguma, 
tai palaiko mažumą, tai su-
silaiko nuo balsavimų (taip vim naują draugą—moterį 
frakcijų darbuose, taip rei- darbininkę.
chstage),ir niekuomet jie dančius”

Atnešė ir “pil- 
ir kvalifikjriuotų 

jau nebepalaiko daugumos'darbininkų darbą: namų sa- 
pusės. Jei paimsim partijos vininkus, dešrinių ir 
narius, tai dauguma pervir
šija mažumą tik 4,162 nu
liais, tai yra daugumos pu- sukti nuo tarnavimo kariū
nėj 50;';N, o mažumos pusėj menėj. Priegtam prisieina 
49f!rr. Dar truputį ir didės- pridurti, jog šie ponai tam, 
nėji partijų narių dalis pa-:kad gauti atsakančią viete- 
laikys mažumos pusę. Rin- lędirbtuvėj, turi “patepti” 
kikų daugiau mažumos pu-!pildantiems jų meldimus, 
sėj. Kada mažuma

Kad greičiau taip butų.

Ką sako tikros žinios?
“Męs tuos liogerius bu

vom 8,000 Rusijos belaisvių. 
Nuo bado išmirė 
kaip 900 žmonių, 
duoda labai mažai, 
ant dienos duoda 

Valgyt
Duonos
kąsnelį, išnaudoti, kad tik neiti my- 

gal nebūt nei pusės svaro”?. Įima tėvynę ginti, kad tik 
Ir taip toliau. neguldyti savo brangią gal- 

velę “už carą, tėvynę ir ti
kėlis maišus Vokietijos vai- kėjimą”. Valdžia paliuosa- 

vo nuo ėmimo ant karės lau
ko tuos darbininkus, kurie 
dirba dirbtuvėse ir fabri
kuose, reikalinguose karės 
reikalams. Ir lenda buržu
jai į tokias dirbtuves bei 
fabrikas, kad tik nuo karės 
išsisukti, lenda jie tenai ir 
dar pinigus moka, kad tik 
priimtų. Ir lieka buržujai 
dirbtuvių bei fabriku darbi
ninkais, garlaivių tarnauto
jais (Archangelske),—ir lie
ka jie vardan tėvynės “mei
lės”, tai yra, vardan išsisu
kimo nuo kareiviavimo.

Šie buržujų pasielgimai 
labai pavyzdingi Amerikos 
darbininkams. Jei Suvieny
tu Valstijų valdžia, buržua
zijos spiriama, įtrauks savo 
šalį į karės sukurį, tai kar- 
riauti bus stumiami vien 
darbininkai, o buržujai vien 
skaitliuos, kiek jie pelnys už 
kiekvieną darbininkų pagul-

skaičiau jas abejotinomis. 
Augščiau paminėta ištrau
ka paimta irgi iš “L.” pa
tvirtina mano abejones.

Reikia tikėti tam, ka sako 
tikros žinios, o ne padirb
tos. Z-a.
9-II-16.

Nepasisekė sociaLpatriotui.
Antrame Berlyno rinkikų 

apskrity atsibuvo vietinis 
organizacijinis susirinki
mas, kuriame to apskričio

Fišeris, balsavusis už kredi
tus karės reikalams, teisino 
savo pasielgimą. Susirinki
mas ęlauguma 57 balsų prieš 
17 priėmė sekantį nutari
mą/‘Partijos veikėjai iš an
tro Berlyno rinkikų apskri
čio pripažįsta savo solida
riškuma su 20 s. d. atstovu 
pasielgimu. Jie išreiškia sa
vo pasigailėjimą, kodėl ' ne 
visi 74 atstovai iš mažumo 
balsavo prieš kreditus

neranda savo atstovo iš s 
ei akle mok ra tų f rakei j i
mažumos eilėse”.

Nepasisekė ponui patrio
tui...

Kad daugiau tokių nepa
sisekimu. Z-a.
17-11-1916.

Pągirimas.
Niederbarnime (Vokieti

joj) partijos organizacija 
pagyrė atstovo Štadtgageno 
(Schtadtgagen) pasielgimą, 
ką kartu su 20-ia balsavo 
prieš kreditus.

Kad daugiau frakcijos 
narių užsitarnautų tokių 
pagirimų. Z-a.
14-11-1916.

Aimanavimai.
Vokietijos socialpatriotai 

pradeda aimanuoti, kas bus 
jei mažuma pavirs daugu
ma. Juk dabar pusė parti
jos narių palaiko tuos, ką 
balsavo prieš kreditus. Dar 

Gui de Maupassant.

Jis.
(Vertė švenčioniškis).

(Aukauju'Brooklyno senberniams).

me

liks generolais be armijos.
Kai kurie kelia klausima,ka

Z 4.

turės veikti socialpatriotai 

Mielas mano drauge, tu sakai, kad šia- 
dalykc nieko nesupranti ir aš su tavim 

pilnai sutinku. Ar tu manai, kad aš bepro
tis? Matomai, aš ištikro esu nepilno pro
to, tik ne nuo tų priežasčių, kurias tu sau 
persistatai. Tai, aš tuojaus apsivesiu. Tik-' 
ra teisybę sakau. Ir kas svarbiausia, kad 
nei mano pažiūros, nei nuomonės nepersi-

žuma. Jei nauja dauguma, 
padėki m, balsuos prieš kre
ditus, tai jiems jų patrio
tizmas neleis irgi balsuoti 
prieš. Susilaikyti irgi nei 
šis-nei tas. Ir pasilieka at
sisakyti nuo atstovybės.

Laimingos kelionės... Nei 
vienas susipratęs darbinin- 

vedimą skaitau kvailiausiu darbu.' Aš ge
rai persitikrinęs, kad iš dešimties apsivedu
sių vyrų—aštuoni tampa su ragais. Bet ir

vo. juos, nes

tu savo baimės. Aš bandau vienas kalbėti, 
bet tuojaus pradedu bijoti savo balso. Pra
dedu vaikščioti po kambarį—apima dar di
desnė baimė, pradeda rodytis, kad kas tai 
yra už durų, šėpoj, už gardynų, po lova ir 
tuom pačiu laiku aiškiai sau persistatau/ 
kad niekur nieko nėra. Bevaikščiodamas 
staiga apsisuku, nes bijau to, kuris užpaka* 
ly manęs, nes ten nieko nėra ir aš tą gerai 
suprantu.

Pradedu nerimauti, nervuotis, jaučiu, 
kaip baimė auga; užsidarau savo kambary, 
atsigulu lovon, įsivynioju į paklodes, susi
riečiu į kamuolį, prievarta užmerkiu akis • 
ir tokiam padėjime pasilieku ilgai, labai il
gai, daugiau nieko nemislydamas, kaip tik 
apie tai, kad ant stalelio palikau žvakę be
degančią ir kad reikėtų užgesinti, o tą pa-

kiu “atstovu”.
14-11-1916.

. Tėvynės rėmėjai.
P e t r o g r a das, Pu ti 1 o v o

dirbtuvės. — Karė atnešė 
daug naujo ir nelaukiamo i 
mūsų dirbtuvės darbininku 
gyvenimą. Atnešė ji su sa-

milti
nių savininkus' ir kitus po
nus, besirūpinančius išsi-

džiausią kvailystę; jie suvaržo patys sau 
gyvenimą, išsižadėjo liuosos meilės, išsiža
dėjo vienintelio pasauly daikto, kuris žmo
gui suteikia nors kiek linksmumo ir malo
numo. Jie apkarpė savo svajonėmis 'spar
nus, kurie nuolatos plevėsuoja ir traukte 
traukia mus prie visų moterų. Juo aš rim
čiau misliju apie apsivedimą, juo labiau 
pradedu suprasti, kad negalėsiu amžinai 
mylėti vieną moterį, nes aš visuomet my
lėjau ir mylėsiu kitas. Aš norėčiau turėti 
tūkstantį rankų, tūkstantį lūpų, kurios 
man teiktu saldus bučkius ir tūkstanti... 
norų, kad pajiegus sykiu apkabinti visą ar
miją šių dailių, meilių ir nežymių sutvėri
mėlių, o paskui prispausti prie savęs. Ir 
visgi aš greitai apsivesiu! Turiu tau pri
durti, kad aš veik nežinau būsiančios rytoj 
savo pačios. Aš ją mačiau viso kokius ke- 
turis-penkius sykius. Gerai žinau, kad ji 
nevisai man patiks, bet aš ją imu už pačią. 
Ji mažo ūgio, pilna, juodbruvė. Galimas 
daiktas, kad poryt pas mane atsiras karš-

jų meldimus.
Rusijos buržuazija daug 

ir baltveidę.
Ji neturtinga ir jos giminės priklauso 

prie vidurinės žmonių klesos. Tokių mer
gaičių vidurinės'buržuazijos klesoj galima

nedatekliu.
tėvynės gynimą, bet patįs 
jos ginti nenori.

—Telieja darbininkai ir 
nuskurę valstiečiai savo 
kraują, o męs,buržujai,nusi- 
skinsim vaisius, kurie nu
noks ant karės laukų.

Taip, taip galvoja Rusijos 
buržuazija... Ji taip galvo
ja ir atsakančiai veikia. Kas 
gali jų, tas išsisuka nuo ka- 
rlumenės. Buržuazija iš
naudoja Visą tą, ką tik gali

‘‘■Panelė Logol

nia Raimondienė”.
žodžiu ji priklauso prie legiono jaunų 

mergaičių ir vyras skaito didžiausia laime 
vieną jų gauti pačia patol, pakol neapsižiū
ri, kad visos kitos moterįs yra daug dailes
nės, meilesnės ir atsakantesnės, negu jo

—Tai kodėl tu rengiesi apsivesti? — 
tu užklausi manęs.

Aš veik nedrįstu tau pasakyti tų keis
tų ir nesuprantamų priežasčių, kurios ma
ne verste verčia prie tokio kvailo žingsnio. 
Aš vedu tik dėlto, kad nepasilikus vienam. 
Nežinau, kaip tą dalyką išaiškinus, kad jis 
būtų suprantamas, kad tu aiškiai supras
tum tas priežastis, kurios mane stumia prie 
apsivedimo. Kada aš tau pasakysiu, tai 
manęs pasigailėsi, bet sykiu ir pajuoksi ma
no apgailėtiną padėjimą.

Aš nenoriu daugiau būti naktimis savo 
kambary vienas. Aš noriu jausti šalę savęs 
artimą sutvėrimą, kuris galėtų man ką 
nors pratarti, ką jis nepratartų, man vis- 
tiek. Aš noriu turėti progą pažadinti tą 
sutvėrimą iš miego, užduoti jam staigų 
klausimą, kad ir visai kvailą, tik dėlto, kad

randasi gyvas žmogus, kurio protas veikia 
ir kad užžiebus šviesą išvysti žmogaus vei
dą greta savo veido... todėl, kad... (aš išdrį
stu visame kame prisipažinti), todėl kad 
man baugu, kuomet aš vienas.

Bet deja, tu vis dar manęs nesupranti! 
Aš jokio pavojaus nebijau. Jeigu į mano 
kambarį įeitų žmogus, tai aš jį tuojaus už
muščiau ir rankos nesudrebėtų. Taipgi ne
bijau ir vaidinimosi, nes netikiu nei į vel
nius, nei į dievus, netikiu į viršgam tiška 
jiegą. Netikiu į vėles, nes žinau, kad žmo
gus numiręs visai išnyksta. Na, tai kas, kas 
gi tokiam atsitikime?

Pirmiau aš niekad nieko panašaus ne
jausdavau. Vakarais sugrįždavau namo 
visiškai ramus. Vaikščiodavau po savo 
kambarį blaivu, sveiku protu ir nejausda
vau jokio neramumo. Jeigu pirmiau būti| 
kas man sakęs, kad ateis toks laikas, kuo- 
met aš apsirgsi u kvailos ir nesuprantamos 
baimės liga, tuomet būčiau gardžiai nusi
juokęs iš tokio kvailo pasakymo; aš sugrįž
davau namo neapsakomoj tamsoj, drąsiai 
atrakindavau kambario duris, nesiskubin
damas nusirengdavau ir neužrakinęs dury 
atsiguldavau. Man niekad neateidavo į 
galvą mintis, kad naktį keltis iš lovos ir 
apžiūrėti, ar užrakintos durįs.

Tas viskas prasidėjo nuo pereitų metų 
ir kokiu tai keistu būdu.

Buvo šlapias rudens vakaras. Paval
gius pietus, aš pradėjau mislyti, už ko 
griebtis. Ilgą laiką vaikščiojau po kamba
rį ir pajutau nuovargį, negalėjau netik ką 
nors dirbti, bet ir skaityti.

Lauke išlengvo lietus lijo ir mane ap
ėmė koks tai liūdnumas, nepaprastas liūd
numas, kuris žmogų priveda prie ašarų, 
sukelia norą su kuo nors pasimatyti, pasi
kalbėti, pasijuokti, kad tik nusikračius nuo 
to liūdnumo, kuris spausto spaudžia širdį.

Pradėjau jausti nepaprastą nuobodu
mą. Kambarys išrodė visai tuščiu. Liūd
numas vis ėmė labiau ir labiau, spausdamas 
širdį tartum geležinėm replėm. Kas dary
ti?- Atsisėdau. Tuomet per visą kūną per
bėgo kokia tai neaiški baimė ir aš, atsisto
jęs, vėl pradėjau vaikščioti. Gal būt, kad 
tuomet mane ir drugys krėtė, nes mano 
rankos, kaip ir visuomet prie lengvo vaikš
čiojimo, buvo užpakaly sunertos ir aš jau
čiau, kaip jos viena kitą degino.

Bevaikščiojant, staiga, per visą kūną 
perbėgo šiurpuliai ir pradėjau jausti šaltį. 
Maniau, kad lauke lija, tai mano kambarin 
prisirinko drėgno ir šalto oro, per tai ir 
šaltis supurtė. Sumaniau pečių užkurti.

Užkūriau pečių; tai dar pirmą sykį tą 
pa dariau po vasaros karščių. Atsisėdau 
priešais jį ir p radėjau žiūrėti į ugnį. Bet 
neramumas vis labiau ėmė ir aš atsistojau, 
pavaikščiojau ir paskui sumaniau eiti ir 
gatvėmis pasivaikščioti, ar nesusitiksiu ko
kią nors ypatą, su kuria galėčiau pasikalbė
ti ir nusikratyti nuo visų minčių, kurios 
mane pradėjo kankinti.

Išėjau iš namų ir apėjau trijų draugų 
kamabarius, bet nei vieno namie neradau. 
Tuomet pradėjau vaikščioti gatve, manyda- 
damas, kad susitiksiu ką nors pažįstamų. 
Ant gatvės taipgi viešpatavo tyla ir liūde- 
sis. Lietus dulkena; šlapias, nejaukus o- 
ras, kuris žmogų taip perima, kad paskui 
priverčia net drebėti. Apart to, trošku ir

Aš ėjau labai tingiai ir kartojau sau:
—Matomai, nieko nesutiksiu.
Apėjau ir apžiūrėjau visas kafe, bet 

be jokių pasekmių.
Kurie sėdėjo kafe prie stalelių, tai iš

rodė tokiais liūdnais ir suvargusiais, kad, 
tartum, jie nepajiegė išgerti stiklus alaus,

Ilgai vaikščiojau gatvėmis be jokio 
tikslo ir sulaukęs pusnakčiu, sumaniau eiti 
namo. Jaučiausi visiškai ramiu, tik labai 
pavargusiu. Namų sargas, kuris paprastai 
eidavo gulti daug anksčiau, tuojaus atida-

PATARMES MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M. H. SANGER

LARAT NAUDINGA IK PAMOKINANTI 
KNYGA. Kaina 50c.

Reikalavirnim ir pinigus siiokit įiuo mlretnu
J, STROPUS, v

6 Loring St., So, Boston, Mast.
Piuigim gorinusiai siųst money orderiu, bet 

kam. tas neparanku, gali siųst pačtos luarkbiųia.

siniaukiančio savo proto, aš pašėlusiai bi
jau kankinančios, visai nesuprantamos bai
mės, kuria mano protas apimtas.

Jeigu nori, gali juoktis, bet tai bai-

bet
sienų, rakandu, visu daiktu, kurie, man ro-
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bijau savo minčių, kurios pradėjo neapsa
komai painiotis, bijau savo proto, kuris,

tania baime, pradeda nuo manęs šalintis ir 
nenori tarnauti.

Pirmiausiai aš pajuntu neapsakomą 
liūdnumą, neramumą, nuo kurio po visą 
kūną pradeda skruzdės bėgioti ir aš dai
rausi aplinkui save. Nieko nematau. O 
man norėtųsi matyti, matyti ką nors. Bet 
ką? Norėtųsi,matyti ką nors suprantamą. 
Juk man tik todėl baugu, kad aš nesupran-

—Matomai tik ką sugrįžo vienas gy
ventojų, per tai ir sargas neatgulęs.

Kada išeinu iš savo kambario, tai vi
suomet užrakindamas duris apsuku du sy-' 
kiu raktą. Dabar gi sugrįžęs duris radau 
(ik privertas ir tas mane labai nustebino* 
Manau, kad vakare iš pactos atnešė man 
laiškus. Įėjau į vidų. Pečius dar tebesikūr 
reno ir kambarys buvo tamsiai apšviestas. 
Paėmiau žvakę ir norėjau prie pečiaus už
degti, kaip štai staiga pamačiau žmogų sė
dintį kėdėj ir besišildantį prie pečiaus.

Aš nenusigandau, o ne, visai nenusi- 
gandau. Man tuojaus atėjo galvon mintis, 
kad, matomai, čia sėdi kas nors atėjęs ma
no draugų. Namų sargas, kurį aš išeida
mas perspėjau, kad sugrįžau anksti, savo 
raktu atrakino kambario duris ir jį įleido*

(Toliaus bus. *



LAISVB

Lietuviai mokiniai Galų gale sumanyta Kalėdų atostogo 
mis surengti savybės vakarėlių. Sumany MOTERIMS NAUJIENOS rankų.

Geros širdies žmones pri
valėtų paremti nelaimingą

gyvenimo, per tai | 
pino ekonomijos re

r susirū 
kalais.

(Iš “Nauj. Liet.”).

Voronežas. — Skaudžioji likimo rykš
tė suginė į Voronežą daugiau, kaip 800 be
simokinančios lietuvių jaunuomenės. Di
delis tai būsiančiosios inteligentijos, tautos 
vadų, skaičius! Visus juos (be mažų iš
imčių priglaudė Lietuvių d r-j a n. n. k. š. 
Moksleiviai gyvena atskiruose bendrabu
čiuose (kurių čionai į 12), prižiūrimuose 
daugiausia iš Vilniaus atgabentų prievaiz
dų. Moksleivių galva vadinasi Cent ralio 
Komiteto įgaliotinis kun. kan. Olšauskas. 
Jo dešinioji ranka—prisiek, adv. Tumėnas, 
kairioji—“Saulės” kursų vedėjas Vokietai
tis. Toliau eina virtinė visokių komisijų- 
komisijėlių, sekeijų-sekeijėlių, asmenų-as- 
menėlių, turinčių ryšius su komiteto veiki
mu. Tiek tai ponybės prieš moksleiviją 
stovi!

Kad nereikėtų svetimtaučiu mokyklo
se trintis, išvardytos d r-jos pirmininkas, 
Valstybės Dūmos atstovas M. Yčas įsteigė 
dvi savo vardo gimnaziji (vaikinams ir 
mergaitėms). Betoj čionai perkelta “Sau
lės” kursai su savo priedais: pedagogijos, 
bugalterijos kursai ir t. t. Žymi mokyto jų 
dalis yra lietuvių (daugiau ar nepriteko, 
ar nenorėjo, ar negalėjo rasti ką ten su
mosi).

Esant tokiai dideliai Lietuvos gaivalo 
daliai, manau ir plačiajai išblaškytajai mū
sų visuomenei įdomu žinoti, kas čia deda
si. Būtų galima ir dažnai šis bei tas para
šinėti, bet tas labai netinka mūsų globėjui 
lain. kan. Olšauskui. Jis sako, kad tai jo 
nervus gadina. O dar už parašymą galima 
Ir iš bendrabučio išlėkti (tokių atsitikimų 
jau buvo). Mat, globėjui nėra reikalo da
lyką ištirti ir už “neteisybę” nukenčia tas, 
ant ko kreivai pažiūri.

Mūsų globėjai ir perdėtiniai, pasivadi
nusieji “tikrais moksleivių tėvais ir jų ge
riausiais draugais” elgias su mokiniais 
kaip.... nuožmus patėviai. Ateina pas juos 
mokinys kokiu nors reikalu, bet jį tuoj iš
varo, net nepaklausę, ko jis atėjo, O nesu- 
spėk, brolau, sutikęs savo “karalių” nusi
imti kepure, tai gausi tokių saldžių pipirų, 
kad ir bočių būdamas atsiminsi. Dažnai 
mūsų globėjai nepasigaili mokiniams nei 
gyvulio, nei jaučio... pagalinus, net nei 
kiaulės vardo. Dar daug “šaunių” globė
jų pasielgimų galėčiau pripasakoti, bet ga
na tuo tarpu ir paminėtųjų. Kaikurie iw 
kytojų eina išvieno su paminėtąja “traice” 
(ti, apsaugok, Motiejau, nevisi!) Yra ir 
aukso žmonių). Prievaizdos papildo tik 

' “traicės” “cūdus” (vos vienas kitas eina sa
vo keliu).

Patsai kasdieninis mokinių maitinimas 
'‘stebuklingas”! Valgis nepergeriausias: 
sviestas dažnai sukartęs, medus surūgęs, 
kava suplėkusi, mėsa pasenusi, vaisiai ap- 
gedę, bulka tai sudžiūvusi (sena) ir t. t. 
Bet aš apie valgį nekalbėsiu, privestu tik 
iš moksleivių lūpų patarlių: “šviežias kaip 
Komiteto bulka”. “smakaunas, kaip Komi
teto makaronai”, arba myslė: “Pernai 
pirktas, vakar virtas, šiandien keptas, o 
viduryj žalias” (Komiteto kotletas).

Drabužis irgi nekoks duodama: vaiki
nai ištisai “velnio skaromis” aprėdomi 
(patarlė: “Gražus, kaip komiteto paltai”); 
merginoms drabužis geresnis.

Gyvenimas bendrabučiuose sunkokas 
ir suvaržytas. Savystoviai gyventi nega
lima. Bendrabučių įstatai nepakenčiami, 
tūlas prilygina juos prie senovės Drakono 
įstatymų. Tik jie vaikinų bendrabučiuose 
nekaip pildomi, merginos gi (nors už vai
kinus silpnesnės) turi juos pakelti. Ir dau
geliui sunki toji našta, nes tokie įstatymai 
rasi pritinka vienuoliams, tik ne jaunuome
nei.

Tokiose tai sąlygose gyvena sunaikin
tosios Lietuvos moksleiviai. Nors išlaiky
mui be mokslo kiekvienam mokiniui val
džios skiriama 26 rub. menesiui, bet vargo 
užtenka... Ir mūsų moksleiviai dažnai ai
manuoja, skundžiasi.

Yra sakoma, kad nesulaikysi upės bė
gimo, bet taip pat nesulaikysi ir jaunuolio 

. minčių, nors ir geležiniais retežiais jį su- 
kaustytum. Taip ir čia. Mūsų globėjai no
rėtų moksleivius savo plauko padaryti, bet 
to nepasiekia. Moksleiviai kruta, stengiasi 

. savystoviai apsireikšti, taigi rasime jų tar
pe ir aušrininkų, ir visuomeninkų ir dar ki
tokių.

Auklėtojų komisija buvo nutarusi leis
ti moksleiviams daryti pasikalbėjimus lavi- 
nimos tikslu. Ir buvo čia progos mūsų 
moksleiviams apsireikšti. Buvo leista ir 
vakarėlių rengti, bet netrukus vėl buvo už
ginta.

Paskui kilo moksleiviuose sumanymas 
surengti viešą vakarą. Prasidėjo kalbos, 
komisijų rinkimai, programo ‘svarstymas. 
Viskas, rodos, ėjo gerai. Komitetas pritarė, 
žadėjo medžiaginiai padėti, "leidimą gauti 
ir t t. Tik vėl staiga viskas dingo... Gir-

mas jvyko. v akarenų ouvo net Ken. bma- 
gu matyti, kad esama nemaž gabių žmonių: 
vienas gerai vaidina, antras dekliamuoja, 
trečias moka orkestrą, chorą vesti ir t. t. 
Dirva yra gera, tik reik mokėti ją dirbti, 
reik jos neužleisti. Todėl baigdamas krei
piuosi į visus prievaizdas, perdėtinius, glo
bėjus: Kreipkite daugiau domės į jaunų 
sielų auklėjimą. Pasukite dvasią tik geron 
pusėn, o ji augštai užplasnos.

Ypač užmiršta mažiukai moksleiviai.- 
Rūgsta jų sielos juodo gyvenimo verpetuo
se... O jei jais nesirūpinti, tai bus nuode 
me, kuri “Šaukia į dangų atkeršijimo”.

kreipia domės i moksleivių sielas, o juk rei
kėtų ko nors prakilnaus įspausti, nes daug, 
daug galingo reikės,keliant Lietuvai iš griu
vėsiu.

Tam kartui gana. Jei nieko iš bendra
bučio neišmes, tai galėsiu ir daugiau para-

Apsupti neišbegom

ni. dar buvo ramu, tiktai pietų laike išgir
dome smarkų armotų šaudymą tarp Kel
mės ir Skaudvilės, bet kaip prie to pripratę, 
nemanėme, jog vokiečiai užeis ir ant mūsų. 
'Pečiaus ant rytojaus 16 d. balandžio, po 
pietų, be mūšio užėjo,—tai kaip iš maišo

Prieš užplūdimą tą vakarą jau po die
nos ramumo nebejauku pasidarė; visi žmo
nės užsimąstę, naktis nerami. Ant rytojaus 
žiūrime, jau mūsų kareiviai-raiteliai skren
da lyg varnai į miestelį, mat, traukiasi. 
Taigi ir męs paėmę dvaro 91 “švicės” ban
dos, leidomės į kelionę, bėgti nuo vokiečių.

Karvės išleistos pirmą kartą nuo žie
mos saito į lauką linksmai šokinėja, mano, 
jog tai i ganyklą jas gena, bet kareiviams 
ir pabėgėliams kelyje maišantiemsiems, nu
manė ir jos, jog jau nejuokai; 
tai keliu žengti tei- 

ir

tik

.aujasi žmonės—ar toli vokietys, bet 
męs jo žingsnių nenumanom, kur jisai.

Tą dieną nuėjome daugiau, kai]) 
varstui, baisiai nuvarginome karves ir 
sinakvojome Verbunų miškelyje. Vos
sustojome, kaip mus pasveikino armotos 
balsas nuoDubysos. Supratome, jog jau vo
kietys yra Kurtavėnuose; mus išvijęs į tą 
mišką, patsai mūsų namuose nakvoja. Pa
davę karvėms šieno, patįs sugulėme pas li
pę lyg’čigonai, tik retkarčiais pažiūrėdami, 
ar neina kur mūs karvės.

Naktis šalta...
Rytą leidomės bėgti ant Gruzdžių, bet 

žiūrime: vieni pabėgėliai važiuoja ant ten, 
o kiti nuo ten; ir męs gavome persitikrinti, 
jog jau vokiečiai—minėtame miestelyje. 
Na, jau nebegalėsime ilgiaus pasilikti. Pa
ėmėm vieną čiabuvį seniuką, kuris išvedė 
mus per laukus ir miškus į kelią, atsidu
riantį į Joniškio plentą. Einant matyti 
juodas dūmas ant Šiaulių; o męs vis sku
bame eiti.

Jau nebetoli plento, vis sutinkame jo
jančius kareivius, kurie ragina mus grei
čiau varyties su gyvuliais, palikus, kurie 
nebepaeina.

Taip ir padarėme: būrelį palikę, su ki
tais skubėjome.

Pasimatė ant Šiaulių cepelinas ir dū
mų baltas debesėlis; išėjus iš miškų maty
ti ir patsai degantis miestas, gi plentu — 
besitraukiančioji kareivija ir abazai.

Ant galo ir męs ant plento įsimaišėme 
su karvėmis į kareivių būrį, ir jokiu būdu 
karvių sustabdyti negalima, nes nujaučia 
nepaprastą ir jos.

Šalyje matyti skubantieji kareiviai ap
kasų kast, o męs—vis manome išbėgt. Ne
toli matyti jau Meškuičių miestelis, kurion 
pusėn ir pasuko pabėgėliai, o kareivija 
ant plento sustojo; tik vien telaksto žval
gai. Paklausus aficiero, kas čia bus, pasa
kė—mūšis. Tuo tarpu iš pryšakio pasirodė 
ugnis, ir negalima suprasti, kaip čia yra, 
ar vokietys iš šono užėjo? O cepelinas vir
šum skrenda.

Su banda per kareivius išeiti negali
ma; visi bėga galvatrūkčiais, taigi ir męs, 
liepiami, jau apleidome karves, o patįs ant 
arklių—bėgti; karvės paliko vienos. Nu
trūko čia eržilas, mokėtas pusę tūkstančio, 
Belgijos veislės; bet gaudyti nebuvo kada, 
nes gyvastis brangesne.

Važiuojame visi.link Pamušės, nes ir į

keliai. Žiūrime: ir nuo čia jau pabėgėliai 
grįžta atgal, nes sako tilto ant Mūšos nesą 
ir tuojaus prasidės mūšis. Važiuojame ir 
męs atgal. Jau temo.

Girdėtis armotų balsai nuo tenai, iš 
kur atbėgome, ir nakčiai užėjus apsinakvo
jome tokiame nuskurdusiame sodžiuje ir 
laukėme baugiai tą naktį vokiečių užei-

našlę. Aukų jai galite siųs- 
Ji

JIE TYLI. icijos išdirbystėj dirba 15
Kada socialistai pradedaI tūkstančių moterų. Supran- 

1 tania, jos dirba ne iš patrio
tizmo, bet priverstos bado 
ir kada jos neteks jiegąi ir

rinti moterų būvį, reikalin
ga joms suteikti lygias su 
vyrais teises, tuomet kapita
listai ir jų spauda visa gerk-

aiistai griauna šeimynas. 
Kad suteikus moterims ly
gias su vyrais teises, jos at
sisakys nuo šeimyniško gy
venimo ir žmoniją prives 
prie išsigimimo.

tik šaukti moka, o faktais 
niekad socialistų nesukriti
kuoja ir net nebando kriti
kuoti. Pagaliams. jeigu jau 
pradėti jieškoti šeimynų 
griovikų, jeigu nu rodyti,kas

mo, tai tik jau ne socialis
tai,1 bet tie ponai, kurie so
cialistus kaltina.

Jeigu kapitalistai riipin- 
tųsi, kad žmonija neitų prie 
išsigimimo, tai pirmiausiai 
jie turėtų panaikinti dirbtu
vėse moterų darbą. Juk 
kiekvienas gerai supranta, 
jeigu moteris dirba dirbtu
vėj, tai negali sveikų kūdi
kių gimdyti ir dorai jų iš
auklėti. Tuom tarpu kapi
talistai veja laukan iš dirb
tuvių vyrus ir į jąi vietą pri
ima moteris.

Ar čia šeimynų ne grio
vimas?

Tolinus. Dabar,
visoj Europoj liejasi krau-; 
jas, tai moteris dirba įvai-| 
riose dirbtuvėse ir neturi 
laiko nei pagalvoti apie ra

darbdaviai išmes iš dirbtu-

kys veda, o kojos neša. Ta 
penkiolika tūkstančių mo
terų negalės išvažiuoti į už-

ti per “Naujienų” red. 
perduos aukas poniai 
kauskienei.

Vienuolikoj valstybių šio- V V 4
je šalyje mormonai pirkti

legališki įstatymai nepajie-

amerikietės Kate Blake, 
Grace de Graft ir Florence

mą j viso pasaulio mo 
jus, nurodydamos, jogmoka

lyti' pavyzdį. Miai jau metas

tojamus mūsų mokyklose.
Męs žinom, kaip netiku-

švietos Kliubo. Reikia pri-; persistato, 
pažinti, kad koncertas iš vi-'gianti virt 
su atžvilgių pavyko L t . .
puikiai. Žmonių prisirinko prisipildę ? 
apie 300. Labiausiai 
žymėjo O. Laskevičienė 
dainuodama solo “Sudiev” 
Brangi Tėvyne”. Ji stačiai 
susirinkusius žavėjo savo 
balsu. L. M. A. K. suteikė 
jai gyvų gėlių bukietą. Pa-

labai ir jų vedamų karių. Vaikai, 
savo galvutes ca- 

atsi-1 i'ū, karalių ir karių vaiz- 
su- ^iais, neturi nei mažiausio 

supratimo apie tikrąjį mūsų 
protėvių gyvenimą, apie 
larbo žmonių kova, apie re
zoliucijas. Nuo jų tas vis
kas slepiama ir tiktai įkala
ma galvon, kad reikia pa- 
guoilot atsižymėję karžy-

tion es.
Kliu has pelno

Garbe vietos moterims, 
veikti įant 

net;visuomeniškos dirvos.

ST. GLAIR, PA.

mų šeimynišką gyvenimą,, a-|)'hijos ligonbuty 
pie kūdikiąi auklėjimą 
tam panašiai. Bet to 
neužtenka. Franciios <7 >
džia jau bando motel is imti; paskutinės mirė.
į kariumene. Tik viename I Petraitienė buvo 
Berlyne, kaip praneša laik-! pažvalgų moteris, 
raščiai, 900,000 moterų dir- * darbininkišku
ha įvairiose dirbtuvėse, įJi‘ knygas ir buvo dora ir 
kurias pirmiau nei nemany- pavyzdinga šeimininkė, 
ta moterų įsileisti. Iš Lon-jKaip tik tapo atgaivinta L.

ateiti į 
kuopos susirinkimą, per sa
vo vyrą prisirašė.

13 d. balandžio tapo palai
dota. Lai būna jai lengva 
šios šalies žemelė.

biama mūsų drauge 
Petį aitienė. Velionė 
ant dviejų operaciją!

mi re ger 
Al

Todėl viršminėtos r 
tojos kibai išmintingai 
rodo savo atsišaukime, kad 
iš istorijos rankvedžių rei
kia mesti laukan blėdingas

ir prezidentus,

kams

nu-

vai

buvo kytojai išgirstų tą sauks- 
ii- po! mą. Kad tai jie pradėtų 

mokint vaikus kitai]) žiūrėti 
laisvi! Į istoriją. Tada būtų kas 
skaitė kita! Tada išaugintume ki-

laikraščius tokią kartą.

dono gauname tokių pat ži-' S. S. 53 kuopa, tai velionė, 
nių. Dabar ten daugiau negalėdama pati ; 
tūkstanties moterų-pačtali- 
oniu.

Kada pasibaigs karė, dau
gybė vyrų bus užmušta, 
daugybe bus sužeistų ir ne
tinkamų prie darbo, tuomet 
vėl prisieis moterims dirb
ti dirbtuvėse. Toks kapita
listų surėdymas stačiai 
žmoniją veda prie išsigimi
mo, bet kapitalistai tyli. 
Jie nei sykį nepasakė, kad laimingą įstaigą. Čia guli 
dabar ir po karės moterįs, dr. M. Vaškevičienė, L. S. S. 
dirbančios dirbtuvėse, veda j 32 kuopos fin. sekretorė, 
žmoniją prie išsigimimo,nes Jau porn savaičių atgal.knip 
negali vesti šeimyniško gy-Į jai padaryta operacija.Taip- 
venimo. Jie tyli, tartum gi ii’ mano drauge H. G. Ar- 
burnon vandenio įsigėrę, jhi’.ienė, L. S. S. VII Rajo- 
Bet kada tik socialistai ką j no iždininkė tonais guli, 
nors pasako apie pagerini
mą moterų būvio, ti 
keitimą šio netikusio 
dymo, tuomet jau pradeda; ])radėjo biskį valgyti ii’ mie

goti. Pora mėnesių atgal 
turėta net 5 daktarai, ku
rių tarpe buvo ir J. šliupas.

PITTSTONO LI- 
GONBUČIO.

KAPITALISTĖS RENGIA
SI “KARIAUTI”.

Chicago j kapitalistės mo
teris ir merginos suorgani
zavo raiteliu buri ir moki
nasi jodinėti ir šaudyti. Jos 
sako, jeigu Suv. Valstijos 
pradės kariauti, tai jos pri
sidės prie reguliariškosios 
armijos ir sykiu kariaus.

Pakol karės nėra, tai ir 
kapitalisčių patriotiška dva
sia pakilus, bet jeigu ištik-

Ir vėl man prisieina lan- karė būtų, tuomet kaip 
kyti tą labdaringą, bet ne-j žiurkės sulystų į plyšius ir 

bijotųsi pasirodyti.

iždininkė
Nelaimingajai 

apie pa- džio tapo padaryta operaci 
sure-1 ja ir vos už savaitės laiko!

šaukti apie šeimynų griovi
mą, apie išsigimimą ir kito
kias nesąmones. . Aš.

PARODe pavyzdį.
Anglijos buržuazės mote- 

rįs užsidegė patriotizmo 
dvasia ir griebėsi agituoti 
moteris, kad eitu ir dirbtu 
ammunicijos išdirbystėse. 
Kad parodžius gerą pavyz
dį, 30 buržujų-moterų pa
stojo į dirbtuves, dirban
čias ammuniciją.

Vadovė patriočių, ponia 
Coldbroock, po kurios va
dovyste dirbo 30 patriočių, 
dabar atvažiavo į Suvieny-

po sunkaus darbo. Ji paša 
koja, kad iš 30 “karštuolių”

mėnesius, bet ir tom dakta
rai liepė kogreičiausiai va
žiuoti į užsienį ant poilsių. 
Kitos gi, išdirbę po kelias 
dienas, spjovė ant patrio
tizmo ir nešėsi iš dirbtuvių.

Dabar Anglijoj ammuni

PAVELIJO MOTERIMS 
STOTI Į KARIUMENE.
Laikraščiai praneša, kad 

Francijos valdžia leido mo
terims organizuotis į karei
viškus pulkus ir užimti vi-

" i dūrinę kareivių tarnystę. 
’ i Pirmiau buvo padalyta ban- 
Idymai ir pripažinta, kad 
moteris pilnai gali užimti 

1 vidurinę kareivių tarnystą.

rams ir aptiekoriams.
Abidvi drauges serga 

“penysitis” liga. Lankyti 
ligonę Arminienę šaukta te
legrama sesuo Ona Ambro- 
zaitienė iš Brooklyn, N. Y., 
kuri ir pribuvo.*

* *
Pirmą dieną Velykų al

11 metų amžiaus, kuriam 
traukinys nupjovė koją.
atsitikimas turi būti pavyz
džiu tėvams, kad draustu 
sav vaikus nuo kabinėjimo
si ant 
ride”.

iki šiol pildė vidurinę tar
nystę, bus pasiųsta į karės 
frontą,o jų vietas užims mo
teris. Tik klausimas, ar 
daug atsiras norinčių tar
nauti?...

RŪPINASI EKONO
MIJOS REIKALAIS.

Rusijos Finansų ministe- 
lis padavė sumanymą, kad 
uždrausti įvežimą iš Fin- 
liandijos brangių moteriški!

Šis drabužių, žiedų, karolių ir 
kitokią! papuošalų. Jis sa
ko. kad dabar reikia dau-

“freitu” dėl “free 4.

K. Arminas.

MOTERŲ NAUJIENOS.
Mirus Chicagoje mūsų 

jaunam publicistui Zigmui 
Vitkauskui, likosi jo žmona, 
našle su mažu kūdikiu ant

GERIAUSIOS Fa{{M0?.
Geriausios fanuos y 

Wis., Lincoln County, ž< 
mis.
mų. su budinkais, p., 
nerijom, laukais išdirbtais ir nedirb 
tais, su miškais 
už. žemą prekę.
gyventojų 8,648,

a Merrill,. 
_. mė juodže- 

Yra ant pardavimo \Pskių far- 
gjrvuliaisXję

i- 
ką galima nupirkt 
Mieste Merrill yra 
yra visokių biznių, 

viską gaiima pirkt ir parduot. Lie
tuviu randasi jau 10 farmerių, męs 
gyvename labai puikioj vietoj prie 
bėgančiu ėyslų varnienų. Labai gera 
proga pribūti vasaros laike ant va- 
I arijos - nuo 1 June iki 30 Attgust, 
m mi< -tuose blogas maistas ir n< 
tyra.- oras, čia pribuvę ant tyro r 
ir prie gero maisto, sugrjžšite d 
tvirtesni. Norėdami platesnių ii 
nacijų, kreipkitės šiuo adresu:

J. Dl BRA 
|.‘ 5 Box 38, Merrill, Wis

mane galima gauti netikrų po- 
i pinigų. Jie taip gerai pada- 

at." kirti nuo tikrų-

nikalingi teatrus 
nori pasigirti turįs

k rasos ženkleliais, 
rūšies pinigų pa-

kad t-unkt

pHHtfąi

ug pinigų

giiUMte visokio?

Chicago, Ilk

< užsirašys pas mane “Naujie- 
ant m*tij, tas gaus dovanų vie- 

čia paminėtų laikraščių: “Ko- 
irba “Naująją Gadynę

“Laisvę” arba “Keleivį” i 
“.sakę’’ indams arba knygą Moteris 
ir Socializmas.

na.- 
na

“ I ,aisv(,
“Kovą”
už “Keleivį1 
kę” už. 40 c

Pinigus

529 E.Superior Ave., Cleveland,Ohio

metams,
“Keleivį” metams.

už." įrašys vieną iš tų laik- 
gaus dovanų knygomis. Už 

gaus už. 80c. knygų, už
“Naująją Gadynę” už 80c 

už 75c. knygų, už “Ša
knytų.

siųskit šiuo adresu:
r. JANI ŠKA

jRockfordo
Į ir jo apielinkės

1 Lietuviams
Pranešame šią linksmą, 
naujieną, kad Subatos 

vakare
6 Gegužės (May), 1916
Kiekvienas lietuvis tu
rės progą pamatyti mil-; 

žinišką teatrą

‘Nihilistus’
kurį rengia 8-ios Rock- 
fordo draugijos.. Loš 
specialistai artistai.

Pradžia 7 vai. vakare.
Taigi nepraleiskite 

šios progos, nes gal ki
tos tokios progos neat
sitiks visam jūsų gyve
nime, taipgi nesivėlinki- 
te.

Važiuodami iš kitų 
miestelių važiuokit iki 
“Wailing Room”, o nuo 
ten apie du blokai į 
North Mendelsohn Hall

215 N. Main St.
Kviečia KOMITETAS.

AUTOMATIŠKA YLA.
$1.00 už 75c.

Visiems naudinga yla, ■mmBA 
vertės $1.00 už 75c., kuri 
siuva kaip mašina. Gali- jKįšjJ® 
ma siūti viską, kas tik 
papuola j rankas: plėškes, KaMl 
Čeverykus, Čeverykame 
guminius padus, maišus ii BK9H 
storiausių audimų, karpe- 
tus, arkliams gunes ir t. t. Ug

Galite siųst ir stam- VlF 
poms.

Yra su adatomis, siūlai 
ir vaškas su prisiuntima 
75 centai. f

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

ntmriją, o ne į papuošalus. 
Moteris gi visai nepaisą e- 
konomijos ir eikvoja berei
kalingai pinigus ant įvairią! 
papuošalų, be kurių galima 
esą pilnai apsieiti.

Matomai ministeris tame 
klausime gavo patyrimą iš t 
privatinio savo šeimyniško

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
!kušerkų mokyklą Peterburge ir 
I Dipliomuota New Jersey valati- 
I joj. Turi puikias pasekmes 
j praktikoje prie gimdymo, taip- 
Į gi serai apsipažinus bu simpto- 
| mais ūsų moteriškų ligų ir rei- 
■ kalni esant, galite gauti patar

navimą.

O. STROLIENĖ
| JauniŠkaiti

I' 319 Walnut St„NEWAR, N.J.
._ , , 3052 .Telefonas Market



[KORESPONDENCIJOS
kazokams atsakomybėn už kriminališ

ARGENTINOS.
"Buenos Aires. —'5 d. kovo 

buvo piknikas “Diego”drau- 
gijos. Tarpe siūbuojančių 
medžių ir žaliuojančių pie
vų, žmonių susi l inko nema- 

/ žai. Buvo garsinta, kad bus 
■ prakalbos, deklamacijos, 

skrajojanti krasa ir šokiai. 
Bet nežinia kodėl, progra
mas nebuvo išpildytas. Tik 
drg. M. Adomonis pa
sakė prakalbą, paaiškinda
mas, karės priežastis, jos 
baisenybes ir aiškino socia
lizmą. Prakalba žmonėms 
į,atiko, išskiriant tūlų “Die
go” draugijos narių, 'kurie 
trukdė kalbėtojui. Tūlas J. 
P. buvo liepęs laike prakal
bos muzikai grąjint, bet mu
zikantai nepaklausė.

Buvo užklausta, kodėl ne
išpildytas programas, tai 
rengėjai atsakė, kad šian
dien pas juos viskas iširę. 
Matomai, kalbėtojas suga
dino ūpą, nes , kalbėtojas 
kalbėjo apie darbininkų rei
kalus.

Berisso, 
d. vasario 
Sulošta drama
Banga”. Buvo ir kitokių pa
marginimų.' Aktoriai savo 
užduotis atliko gerai. Pas
kui buvo šokiai ir skrajo
janti krasa. K rasos pelnas 
skirtas sušelpimui nukentė
jusių nuo karės lietuviu.

’ Reikia pažymėti, kad L.

buvo vakaras.
“Paskutinė

platindami a pš vie tą tarpe 
vietos tamsesniu lietuviu. 
Parengtam vakare buvo 
pardavinėjama ir uždyką 
dalinama “Rankpelnis”. Tik 
verti papeikimo tūli katali
kai, kurie neapsieina nesu- 
kėlę triukšmo ir visai berei- 
kalo užsipuldinėja ant prie
šingos jiems nuomonės žmo
nių.

rašė korespondentas. To- 
liaus korespondentas sumai
šo deklamatores: vieton A. 
Stančiauskiūtės—turėjo bū
ti A. Franckevičiūtė, o vie
ton E. Krušinskiūtės — A. 
Stančiauškiūtė.

D. L: K. Vytauto drau
gystės seki’. A. Bircta.

rūstaus žodžio neištarė.Tik 
tame visas prasikaltimas, 
kad darbininkai buvo italai, 
o teisė airys.

Ištikro baisus dalykai de
dasi šioj šaly. Pradeda 
žmones mušti ir į kalėjimus 
sodinti vien tik už tai, kad 
jie organizuojasi. Gal atsi
ras ii1 tokiu, kurie pasakys, 
kad L W. W. unija nėra at
sakanti liuosuotoja darbi
ninkų iš alginės 1 vergijos. 
Gal ir tiesa, bet aš čia ne-

ką įžeidimą. Kada teismas 
atsibus, tikros žinios nėra. 
Kokios bus pasekmės, paro- 
.dys ateitis. Bet klebono bur
nų tė šiuo m kartu truputį 
susivaldė.

Turiu pažymėti, kad vai
kinai, kurie patraukė klebo
ną teisman, nėra joki soci
alistai, nes nepriguli prie L. 
S. S. kuopos. Kaip girdėt, 
tai tūli parapijonai irgi ke
tina tą nabagą skųsti, 
tomai mūsų kunigėlis

Žmonių buvo labai mažai 
Buvęs prakalbose.

LEWISTON, ME.
Čia randasi taip vadina

ma “Lietuvių Darbininkų 
Kooperacija” ir ji gyvuoja 
gana puikiai. Buvo metinis 
susirinkimas ir iš raportų

šeimynoj.

met pastai’oji miegojo. Mo-

ko iš miego ir spėjo išspruk
ti iš kambario.

Vyras areštuotas ir pa
statytas po $500 kaucijos. 
Trie kaltės neprisipažįsta, 
sako, kad ji pati norėjus nu
sižudyti. o dabar ant jo kal
tę meta.

tai girtuoklystė. Kaip man 
pasakojo pati Vaišvilienė, 
tai jos vyras esąs alkoholi-* 
kas ir jau nepirmą sykį kė
sinęsis ją nužudyti. Apart

pasigerdavo, tai visuomet 
mane ir kūdikius sumušda- 
vo ir iš namų išvydavo. Jau 
kelis sykius jis mane peiliu 
supjaustė”.

Vaišvilai turi šešis kūdi-
kilis, vyresnysis 12 metu, o 
iaunesnvsis—l.1, metu. Kū- 

• t —• *

purvini.

moteris išrodo rimta, nesu
sinervavus, į viską labai šal
tai atsineša. Kada pasako
ja apie tą tragediją, tai 
klausantis išrodo, kad ji to 
nepergyveno, bet tik girdė
jo kitus pasakojant.

P. Beriikštis.

PITTSTON, PA.
Nors ir visur valdžia pil

do kapitalistų paliepimą,bet 
i žiauriu ūrėdninkų,

* 
* *

1914 ir .1915 metų nelaimiu- j tokių žiaurių 
gi atsitikimai tarpe Argen-,pajp mflSų mieste, vargiai 

-■ Ikur galima būtų surasti.
J^u‘|Mat, čia visada valdo airiai, 

i tai jie apart kapitalistų pa
liepimų, dar pildo ir Romos 
agentų paliepimus. Todėl 
kas nepritaria Romos agen
tams, tam sunku gyventi.

Neseniai šioj apielinkėj 
pradėjo organizuotis L VV. 
W. unijos kuopos. Kunigai 
ir net vyskupai pradėjo tą 
uniją keikti, bet, supranta
ma, jų keiksmas nieko ne
gelbėjo ir kuopos organiza
vosi ir organizuojasi. Su
prantama, Romos agentai 
neužsiganėdino vien tik iš- 
keikimu unijos. Jie pradėjo 
visokiais būdais darbuotis, 
kad tik tai unijai užkenkus. 
Vieni jų neduoda svetainių 
prakalboms, kiti kad ir duo
da, tai kada kalbėtojai pra
deda kalbėti, išvaiko publi
ka ir t. t. Bet ir tas nieko 
negelbsti; prie unijos rašosi 
net ir tokie, kurie iki šiol 
daugiau nieko nežinojo, 
kaip tik smukles, teismus ir

tinos lietuvių.
Buenos Aires.—' 

viu įkrito į kanalą Ria-Chu- 
lan ir negavę pagelbos, pri
gėrė.

Lavallol miestely tūla mo
teris įsinešė į virtuvę alko
holio ir pylė ant degančių 
anglių. Tuom tarpu esk- 
pliodavo visas alkoholis ir 
motelis sudegė.

Quilmes miestely tūlų lie
tuvių vaikas įkrito į šulinį 
ir prigėrė.

Buenos Aires botanikos 
sode nusišovė jaunas vaiki
nas, 22 metų amžiaus.

Patagonijoj tūla jauna 
moteris, važinėdama valte
le po upę, įkrito į upę ir pri
gėrė.

Aš ir Visi.

Kr ligai ir airiai valdinin-

BAYONNE, N. J.
“Laisvės” N31 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija, 
kurioje Trakimas aprašo 
daug dalykų netaip, kaip jie 
ištikrųjų buvo. Visupir- 
miausiai neteisingai nuro
do D. L. K. Vytauto drau
gystės atsisakymą dalyvau- kai šėlsta iš piktumo ir jieš- 
ti Newarko lietuvių rengia- ko visokių priekabių. Šio- 
moj parodoj. Draugystė at-imis dienomis I. W. W. uni- 
sisakė dalyvauti, kad jai la-ijos nariai norėjo išvesti į 
bai neparanku, o Trakimas ■ streiką Butler Colliery Hill- 
visai kitokias priežastis nu-1side Coal an/1 Iron Co. dar- 
rodo. Męs manome, kad'bininkus ir kelintas tos uni- 
Newarko lietuviai už tai įjos narių nuėjo pas dirbtuvę 

pikietauti. Tuojaus pribuvo 
Konstabulieriai ir pradėjo 
pikietninkus vaikyti. Vie
nam darbininkui baisiai su
mušė galvą ir teismas dar 
nuteisė ant 30 dienų į kalė
jimą. Taipgi nuteistas ant 
30 dienų į kalėjimą ir • to 
darbininko draugas. Tie 
darbininkai netik nepasi-

mums atleis. Pagaliaus, 
Trakimas sako, būk Bayon
nės lietuviai jau dalyvavę 
tokioj parodoj ir daugiau 
nedalyvausią.
lietuviai nedalyvavo 
parodose.

Kaslink prakalbų, 
simatė pirmininko kalboj 
jokio džiaugsmo, apie kurį

Bayonnės 
tokiose

tai ne-

Mu
turi

kalbu apie jos gerumą. Aš 
kalbu tik apie tai, kad tie 
žmonės, kuriuos sumušė ir j 
kalėj i imi įkiša, niekuo ne
prasižengė. Reiškia, vietos 
valdžia aršiau pasielgė, ne-

vis sekančiai:tavoro krautu
vėj randasi už $1,239.14, ant 
knygučių išduota už $1,891 
76 c.; bilų neapmokėta už 
$347.53 ir skolos kooperaci
ja turi $703.42. Kaip ma-

butų, kad prie jos (langiau

B u rd i ei genas.

Čia lietuvių randasi keli 
šimtai, bet jie mažai rūpina
si apšvietus reikalais. L. S.

gyvuoja; narių turi tik 7; 
5 vyrai ir 2 moterįs.

16 d. balandžio buvo susi
rinkimas, tai nutarta rūpin
tis paskleisti tarpe vietos 
lietuvių daugiau darbinin
kišku laikraščiu, kuriu čia

4 *. •’ t

šą vakarienę. Kviesta vie
tos ir apielinkių svečiai ir 
\ eik visi kviestieji atsilankė. 
Vakarienės tikslas—sueiti į 
geresnę pažintį su apielin- 
kiniais draugais socialistais, 
kad paskui galima būtų pa- 
sekmingiau darbuotis. Da
lyvavo draugų iš Waterbu- 
rio, Bridgeporto, New lia

iėiis pavyko ir svečiai, ro
dos, likosi užganėdinti. Ap
art to, surinkta L. Š. F. ir R. 
ir K. Š. fondui $15.10.

Taigi, draugai, prie dar
bo !

L. Š. D. A. nutarė sureng
ti fėrus padidinimui drau-

K-lius.

ANSONIA, CONN. 
Prakalbos ir debatai.

parengė
kvietė kun. V. Bukavecką, 
kad diskusijų keliu faktiš
kai prirodytų savo šmeižtus, 
kuriuos yra pasakęs ant so
cialistų per viešą susirinki
mą vasario 20 d. Kai]) tik

viešas
užkvietimas ant diskusijų 
su pažymėjimu oponentų

ii 20 d. gegužės “Vokiečių 
Svetainėj”, Ansonia, Conn.

veikalėlis “Mulkinyčia ir 
Mulkintojai”. Bus ir kitokių 
pamarginimų.

Reikia pagirti, kad vietos 
lietuviai darbuojasi.

vardų, tada Bukaveckas iš ir 1\ Petronis, 
sakyklos pasakė, kad jis ap- nupiešė visą 
siimsias diskusuoti su J. Šu
kiu iš Brooklyno.

Vėliaus, kada J. Šukys 
prisižadėjo stoti į diskusijas 
su kun. Bukavecku, tai jam 
buvo pasiųsta 2 privatiški 
užkvietimai su pažymėjimu 
vietos ir valandos, kuomet 
debatai prasidės, bet kuni
gas netik ką nedalyvavo ant 
debatų, bet nei atsakymo 
ant užkvietimu nedavė. Pa
sirodė,koki smarkus tie mū
sų kunigužiai, kur nieks 
nieko negali pasakyti, bet 
kada reikia stoti viešai 
prieš publiką, tuomet jie 
kurčiais, neregiais ir nebi-

ROCHESTER, N. Y.
16 d. balandžio T. M.. D. 

52 kuopa apvaikščiojo T. M. 
D. 20 metu gyvavimo sukak
tuves., Kalbėjo K. Semaška 

K. Semaška
T. M. D. istori

ją ir ragino prie jos rašytis, 
kaipo prie bepartyviškos or
ganizacijos. Taipgi kvietė 
visus būti bepartyviškais 
Lietuvos šelpime ir laikytis 
vienybėje. Antras kalbėjo 
P. Petronis temoje “Lietu
vių Papročiai”. Jo kalbą 
suglaudus, išėjo maž-daug 
šiaip: Lietuvių šeimynose 
meile baigia prapulti, lietu
vių kultūra vietoj kilti, puo
la žemyn. Priežastį to viso 
Petronis randa štai kame: 
“300 metų atgal,lietuviai ap- 
sivesdami, keldavo dideles 
ceremonijas, kurios tęsda
vosi po kelias dienas: jauno
ji verkdavo, pralaimėdama

liūs minėtos kooperacijos.
Sukviesta visi kostumeriai

Ko.shimcris.

PITTSBURGH, SHER.,

rė su šiuo vargingu gyveni
mu Petras Mickevičius, 37 
metų amžiaus, palikdamas 
didžiausiam varge moterį 
su 3 kūdikiais, 2 broliu A- 
m e riko j ir senus tėvelius 
Lietuvoj. Velionis prigulėjo

cento draugijų. Jis paėjo 
iŠ Kauno gub.,Novoaleksan- 
dravo pav., Daugailių para
pijos. Buvo doras ir visų 
gerbiamas žmogus.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

Mūsų mieste tūli lietuviai

negali. Mat, i čia daug lie
tuvių atvažiavo ir apsigy
veno iš Long Islando, kuo
met ten buvo streikas karu 
valytojų. Dabar pas juos 
iš Long Islando atvažiuoja 
į svečius senberniai ir visuo
met sukelia lermą, kuris už
sibaigia peštynėmis.
Vyrai, longislandiečiai, tu

rėkite protą, paliaukite 
triukšmus kėlę, o jeigu ne
galite be to apsieiti, tai peš- 
kitės namie, bet ne pas mus. 
Męs tokių svečių nepagei
daujame.

CLIFFSIDE

TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER
NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.

P«r mC*ų banką galit* pagelbsti giminėm* W*i *•- 
iį*tami*ūu* užimtos* vietos* vokiečiai*. Mę* turim*

SUTARTĮ SU VOKIETIJOS KANKA

R«rlin*, todtl galim* p*r*ių*ti pinigui Į ta* vietai ant ***** 
«•**gžčiau 800 markių (api* 525 rubliai).

MeSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOM PR11 
O URA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI

Norėdami gaut! daugis* informkrdpkitli rpatit 
<al ar rašykit* laišką pa*

HENRIKAS C. Z ARO , Bankieriue 
Metropolitan Saving Bank Building

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

:žšž£ža,»

UŽDYKAH!
Lietuviškas Sieninis Kalendorius 
su Katalikiškomis, Tautiškomis ir Amerikoniškomis Šventomis 

Kas pritsiųs tiktai 5c Btampomis persiuntimo išlaidoms, 
tau eplalkys UŽDYKĄ puikų Lietuvišką Sienini Kalendorių.

Raivkite luo/aut udretu:

S. P. TANANEVIČIUS 
•KATALIKO" LEIDĖJAS

3249 So. Morgan Street Chicago. Illinois

^i.1 :;jgix

Rochesterio Lietuviams!
M o norime atkreipti jūsų atvda. kad dabar vra tik viena 

VAISTINVČIA (DRUG STORE) Y \i.O\VI< H BROLIŲ, Rochestery, 
kuri randasi po numeriu

JOSEPH AVE., kampas HERMAN ST.
luriine visokiu Severo- ir Groble\v,-kio išdirbtų vaistų. 

\ ynas nuo dabar bus parduodamas po 75c bonka.

390
Mes

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Ir galime siųsti laiškus į Europą ir j Lietuvos dalį, kuri randa
si po vokiečiu. Męs gvarantuojam laiškų prisiuntimą per valdžios 
išduodamą kvitą.

Pasiliekam su guodone

Yalowich Broliai Vaidininkai
• CHARLIE YALOWICH IR MORRIS YALOWICH, Savininkai.
Visiems tiems, kurie dar negavot mūsų dovanos, 

galite gauti atsilankę į mūsų aptieką.

tas atsitikimas.
Nepribuvus Bukavckui,at

sibuvo tik prakalbos. Kalbė
jo drg. J. Šukys iš Brookly- 
no. Rimtai ii’ nuosekliai 
aiškino publikai apie reika
lingumą darbo žmonėms la
vintis ir organizuotis. Nu
peikė, kad žmonės turi daug 
vargo ir triūso, pastatydami 
bažnyčias, o paskui atiduo
da jas vyskupams, kad vė
liaus kunigai ant savo para
pijom] galėtų jodyti, o para- 
pijonai nieko negalėtų prie
šintis vien tik per savo kal-

Žmonių buvo susirinkę a- 
pie 200. Užkvietus užsipre
numeruoti “Naująją Gady
nę”, radosi 5 prenumerato- 
i iai.

Geistina, kad kuopa ir 
daugiaus tokių susirinkimų 
parengtų, nes tai žmonės 
apturi didesnį supratimą a- 
pie socializmui ir kunigų 
tamsius darbus.*

* *
Pirmiaus mūsų klebonas 

veik kas nedėldienis išplūs
davo netik socialistus, bet ir 
visus kitus, kurie tik išrūdy
davo neištikimais. Babar. 
kada per prakalbas 20 d. va
sario, prašalino keliatą vai
kinų iš pobažnytinės svetai
nės ir visaip juos išplūdo, 
tai anie patraukė kleboną

vo ‘tikros lietuviškos vestu
vės’, kokias dar ir dabar lie
tuviai retkarčiais surengia. 
Dabargi pasigriebia mergą 
už pažastės, nurunija j kor
tą (court house) ir į pusę 
\ a 1 a n d o s viskas ga tava. U ž 
tai ne dyvai, kad pas apsive
dusius nėra jokios meilės”.

Stebėtina, ar visi tauti
ninkai kultūrą taip supran
ta, ar tik mūsų Petronis?

Rinkta ir aukos; surinko

aukų rasta ir centu, tai P. 
Petronis aukautojus išvadi
no niekšais. Aukas sakė 
siusiąs Liet. Gelbėjimo 
Fontlui. Taipgi agitavo 
žmones, kad atvažiavus sve
čiams, aukautojai reikalau
tų pusę surinkti! pinigų 
siusti L. G. F. Prie progos 
reikia priminti, kad čia vi
sos pirmeiviškos grupos, o 
tarp tų ir T. M. D. 52 kuo
pa, priguli prie vietos L. š.

Taipgi

ido iždinin-
r. M. D. 52

me dalyvauja. Su kokiu 
tikslu P. Petronis atsisky
ręs vienas iš T. M. D. 52 k. 
veda tą agitaciją, tai sunku 
pasakyti. Apart prakalbų, 
/dainavo Aido choras ir bu
vo daugybė deklamacijų.

kalbos S. L. A. 70 kuopos. 
Kalbėjo L. Pruseika, “Lais
vės” redaktorius. Kalbėto
jas pirmoj daly savo kalbos 
nupiešė karių baisenybes, 
kas jas pagimdo ir kas iš jų 
pelną turi. Antroj daly nu
rodė Lietuvos gyventojų 
vargingą padėjimą ir kvietė 
aukauti sušelpimui nuo ka
rės nukentėjusių lietuvių. 
Ant galo kalbėjo apie dar
bininkų kovą su kapitalis
tais.

Publikos susirinko apie 60 
ypatų, bet aukų surinkta 
$24.50. Aukos bus perduo-

BAYONNE, N. J.
“Laisvės” N31 tilpusioj iš 

mūsų miesto korespondenci
joj padaryta klaida: pralei
sta p-lės Anielės Franckevi- 
čiūtės vardas, kuri, galima 
sakyti, geriausiai atliko sa
vo užduotis. Tikimės, kad 
ji už tai neužpyks.

3 d. gegužės Milwido sve- 
tajnėj, bus metinis susirin
kimas D. L. K. Vytauto 
draugystės. Tikimės, kad 
apie 30 naujų narių šiame 
susirinkime turės priimti 
prisiegą. Malonėkite 
a tsi 1 a n ky t i, y pa t i n ga i 
kurie prieš prakalbas ir 
prakalbas prisirašėt.

ką, tai bosai pribėgę tą dar
bininką išmetė už durų, o 
darbininkai, matydami, kad 
jų draugą meta laukan, vie
ton už jį užsistoti, pradėjo

tie

DARBININKŲ JUDĖJI
MAS.

Cleveland, Ohio. — Mums

balandžio The Cleveland
Hardware Troging Co. dar-

Abelnai, nors publikos 
buvo neperdaugiausiai, bet 
p rakai bos pavyko labai pui
kiai. Geistina būtų, kad

DARBAI.
Cedar Rapids, Iowa. — 

Čia randasi visokiu dirbtu
vių. Didžiuma darbininkų - 
dirba karu dirbtuvėse Rock 
Island ir malūnuose; paskui 
seka krakmolo išdirbystės 
ir skerdykla. Taipgi randa
si mažesnių medžio ir gele- 

'žies dirbtuvėlių, kuriose 
darbą gauti galima, kad ir 
iš kitur atkeliavus. Lietuvių 
šiame mieste randasi apie 
100 šeimynų ir apie porą 
šimtų pavienių. Yra kelios 
draugijos.

Rytų Svečias.
Kenosha. Wis. — Pasta

ruoju laiku čia darbai eina 
gana gerai ir darbą nesuku

Darbininkas.

STOUGHTON, MASS.
17 d. balandžio buvo pra

kalbos; kalbėjo svečiai iš 
Lietuvos. Nors oras buvo

kalaudami geresnių darbo 
sąlygų ir pakėlimo algų. 
Minėto j kompanijoj dirba 
virš 2,000 darbininkų, tar
pe kurių randasi 40 ir mer
ginu. Jos sykiu su vyrais 
streikuoja. Darbininkai

Brazevičius.
Collinsville, III. — Darbai

nių prisirinko pilna svetai
nė. Aukų surinkta $59.60

mokėtų paprastiem darbi
ninkam po 35c į valandą ir 
mašinistam po 45c. Nors 
kompanija nenori darbiniu-

Atiku rinkimui
visgi turės nusileisti.

Lawrence, Mass. — M. M.

Mat, mūsų katalikai prieš

parengtas prakalbas ir ne 
aukautų L. Š. F.

Kurpius.

balandžio

Pas darbininkus nėra

o kiti jau grįžo prie darbo. 
Kada tūlas rusas darbinin
kas atsistojo ir kvietė visus 
apleisti darbą ir eiti į strei-

na. Tūlos anglių kasyklos 
dirba po 1-2 dienas į savai
tę. Varėnis.

Taylorville, III.— Čia dar
bai visai sustojo. Tūlos an
glių kasyklos stovi uždary
tos viršaus metų laiko, o ki
tos sustojo nuo 1 d. balan
džio ir, matomai, greitai ne
pradės dirbti, nes ir mulus 
iš jų iškėlė į viršų. Kitokių 
darbi! visai nėra.

P. švedas.-

PARDUODU PIANĄ.
Parduodu perą pianą, kam reika

lingas, pora proga pigiai įgyti. Par
davimo priežastis—mažai turiu vie-

CHARLES ZALATORIUS
Driggs Ave.„ ant 3-čių lubų

Brooklyn, N. Y.
558

34-3fr
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JUOKŲ KĄSNELIAI
tverti žmones. Susirūpino 
tuomi triksu Adomas, p ra- j 
dėjo nuobodžiau! ir nežinia, 
kuomi tas būtų užsibaigęs,' 
jei nebūtų Adomui į pagelbą 
atėjęs šėtonas. Tasai zlydū- 
kas išpasakojo Adomui, kur-

nuliejimui žmo-

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Mister Orakule! Kadan-

•teabejonės, skaitai visokias 
biblijas ir kitokius šventus

giau už mūsų kunigus paek- 
spleinyt apie pirmutinio 
mūtsų tėvo Adomo grieką. 
Pasakyk man, ponuli, 
streit: už ką ponas dievas

mo, kad nubaudė netik jį. 
bet ir visą jo pakaleniją ant 
amžių amžinųjų?

Adomo Vaikas.

Atsakymas:—

(lomą už tai, kad jis dievą 
aprabavojo. Jo vagystė 
buvo didesnė, negu Macocho 
ir visų paulinų. Macochas 
apvogė motina švenčiausią, 
kiti zokonininkai apiplėšė 
šventuosius, bet nei vienas 
iš zokoninkų ir kunigų dari

• V 1 • . • . • « •

gaus.

Adomas

gražią naktį, kada 
sunkiai miegojo, 
sudinamitavo seifą

ir pavogė moltlę. Bijodamas 
kad dievas, kaipo stipresnis 
nuo jo neatimtu, pasiskubi
no i Washingtona ir užpa
tentavo.

Ir pabudo dievas ir nėra

didžiausia

vėlu—užpatentuota.
Ir atidarė Adomas fabri

ką ir pradėjo tverti žmones.
Ir pamatė tada dievas, 

kad jam ant žemės nėra biz
nio. Jis prakeikė Adomą n

Klausimai:—
My Dear Oracle! Tinky- 

damas, kad tu esi smart 
boy, nutariau paklausti ta-

1) Kodėl Hoboken, N.
ne

m-,,,o’nns, bet bobas?
O ’

2) Ką gauna toks spor
tas. kuris per tris dienas 
nuo nabašninko muses čei
sina?

Tamošius.

atro bobas, o ne merginas 
todėl,kad bobos mažiau ken- 
džiii suvalgo ir... į trobelį 

jūs paklausykit, kaip tas į taip tankiai neįveda, kaip 
buvo. {merginos. Mat, su boba kas

Kelintas tūkstančių metų į tik atsitinka, tai vis ant vy-

o Adomas tai atliko.

kuriam davė vardą Adomas.'ka nekalti.
Krikštyt Adomą pas kunigą' kurie nuo
nenešė, nes tuomet dievas ] .
neturėjo pinigų ir paskolint “free whiskey”.

i nabaš-
ninkų muses čeisina, gauna

ko, pinigu tada dar nebuvo TELEGRAMA ORAKU-
Na, o jeigu nebuvo pinigų,! EUI Iš NEWARK, N. J.

tik pinigas kunigą pagiri 
ant šios ašarų pakalnes.

savo tvariniu.
Viena karta ateina dievas 

į rojų ir randa Adomą žio
vaujant iš nuobodumo. Ir 
klausia dievas Adoma:

—Ko žiovauji, brolau?
Ir atsako tada Adomas 

dievui:
—Sei, mister, man labai 

nuobodu. Aš taip gyvent 
ilgiau negaliu.

—Vastumara? — klausia
dievas. — Aš tau čia prifik-l

Šviesiausias Orakule! Aš 
mistinu, kad tu mažai gir
dėjai apie mūs rengiamą pa- 
lodą Newarke. Tai, broly
ti. bus 
giausių

viena iš stebuklin-

Dūda iš kailio ne
agituoja, kad tik su- 
didesni bunčiu tau- i

naši ir 
darius 
tiečių dėl maršo. Tas pats 
ir su pulkauninkais: vienas

kaip indikas, o kits sukūdo, 
kaip latras ant kryžiaus be- 
pasninkaudamas. Tas visas 
džiabas vien dėlto taip sun
kus, kad mūsų lyderiai turi 
daryt naują mapą, kad ne-

sklaidę. Mūsų vyčių armija 
turėjom manevrus ir gene-

dar tau nuobodu?

vui:

Aš noriu mer-

—Orait, brolau, bus mer
ga!—ramino dievas Ado
mą.

Adomą, pasiraitojo ranko
ves, šakar-makar, išėmė 
Adomo šonkaulį, paspaudė 
padrožė, septynius sykius 
papūtė, tris syk spjovė ir 
redi!

Adomą ir sako jam:
— Adomai, džiaugkis! 

Štai tau merga. Jos vardas 
bus Jieva.

Ir džiaugėsi tada Ado
mas, bet ne ant ilgo.

Jiedu su Jieva viską žino
jo, ką ir pats dievas, tik vie
nas daiktas nuo jų buvo sle
piamas — tai triksas, kaip

čių, kad mums yra proga

kuomet sušauksim visas 
New Jersev katalikiškas K7

Moki narnės tancavoti tau
tiška kazoka ir raudona 
džiką. 'faipgi įsitaisėm lie- 
tuviškai-katalikiška unifor
mą—skrandas ir vyžas, kad 
svetimtaučiai pamatyti}, jo
gui mūsų tauta garsi iš se-

svetimtaučiai

kioį uniformoj.
Mister Orakule, ka tu ma

nai apie mūsų parodą?

Atsakymas:—
Orakulas mano, kad prie 

tos visos procesijos reikia 
sutaisyt ir davatkų pulką. 
Tuomet viskas bus perfect.

Temykite LIETUVIAI! 
KURIE TUR£UOTE;ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

SE* UŽIMTOSE VOKIEČIAIS.
JEIGU JUS NORITE MURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANĘS. Taipogi per mano BANKAS galit *lų*t pinigu* *avo 
giminėm* gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUIant 4% metam* nuo šimte. 

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
8TEITO NEW YORK, užtat jū* pinigai gvarantuojami

PARDUODU farrna*, lotu* ir namu*. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokiu* dokumentuB-raštu* ir IŠJIEaKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvastie*, nuo ug
nie*, Ilgo* ir tt. IŠRANDAVOJU BAK8US LAIŠKAMS — 
G ROM ATOM S.
GENERALISKA AGENTŪRA LAIVAKORCIV—S1PKORCIŲ.

Ka* nori parsitraukti *av« gimine* iš aeno krajau*, arba 
važiuet Lietuvon, lai kreipiasi prie manę*, a bu* užganėdinta*. 

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo ndrasu:

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

NEW YORK, Borough ®f Brooklyn.

vĄŽlMAKAS ATLIKIMAS, VISŲ REIKALŲ.

Mylėtojam* Muziko* ir Dainų:
Išsimokinimą* notų ant visokių 

Instrumentų arba dainuoti be moky
tojau*; lietuviškoj kalboj visokio* no
te*, kokios tik yra sudėto* į 8 lek
cija*, mokytoja* ima po $1 už lekci
ją. 8 lekcijos—knyga $1.50, parduo
du už $1. * ,

G. A. BARONAS
MhKEES ROCKS, PA.

Į Akušerka j
<į 

PabalgiiNl kurną Woman* Medical ' ' 
College, Baltimore, Md.

pMBCKrmnjrai atlieku navo <_____ _____
' cdiTalymo. taipgi Nuteikia vlRoklns rodag 1/ 

paxclb* iovairloae moterų ligone.

F. Stropienc,^!"^.';’ a
SO. BOSTON. MASS.

darbĄ prlt 2 
ias rodąs ir "

Ar Nori
tfauti DYKAI dvi geras lituką*

'/Ja\\ Avk- >r Didelį Kataliogą visokių tna
I 1 '\\v5 žtukų ir kitokių visokių 

7llllhvX\J kuriu tu Labaj nori, o 
,—nežinai kar jų gaut? Atsiųsk

I i savo pilnų ir aiškų adresą ir už
Į 6 centus stenipų dčl uždengime 

/) J prisiuntimo kaštų, o tnęs tuojaus 
Y / tą Kataliogą ir štukas tau uu;>ių- 
Į / sim DYKA“, Adresuoki

JUOZAS J. SZLIKAS,
Ivl (MAGMAS)
& 3261 S. HalstedSL ChlcigoJIL

1EISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptu* su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuves ar Amerika* daktarą 

Tai vienatinė lietuviška aptieka 
Bestena ir Massachusetts valstljej. 
Gyduolių galit gaut, kokio* tik pa
sauly yra vartojamo*. Galit rei
kalaut per laiškus, e aš prisiųsiu 
per expresu.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekerlus ir Savininkas

12ft Breadway, kaasp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. He.Bosten 21114 ir 11111.

Juozas Garšva
GRABORIUS 
(Undertaker)

$. a * a *

LAIDOTIVIŲ DIREKTORIŲ 8. 
Išbalsaniuoju ir laidoja numirusia* 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobiliu* Ir Kari* 

ta* Veselijomy, Krikštynom* ir šiai) 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Malk

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Ka* utslrašy* 
pa* man* 

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

“Amerikos 
arba knygų ver-Lietuvį” mt “fi«kę

tė* $2.00. Tfclgl Taminta už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” Ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” d’-n- 
raščio vieną Iš tų laikraščių, koksai 
tamistal geriausiai patinka. Tik ta- 
misla atsimink, kad užsirašę* “Nau- 
Jiena3”gausl dar vienų visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vano*.

J. BRAKN1S, 
677 Hvdton Avenu®, 

Roch«st«ry jMi. X.

JUS GALETE IŠAUGĖTI S

PLAUKUS
PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL V Y FT U lt? 
MOTERIŲ.

holes. nii z. is 
|H .oh <li plik

i i u 11.1 ri 11.1 . K11
■ ri:i.y a

UŽSIRAŠYKITE TUOJ
MĖNESINĮ TEORIJOS ŽURNALĄ 1

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

DAINOS
Mišriem* kvartetams arba cho

ram*, III sąsiuviny*.
Knygutė 26c.

T«)pa šioa dairos: 1) Gaado- 
aaou*; 2) Darbininkų Mar«olio- 
tč; 8) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6) Dega 
ugnį. Choram* atiduodama 26 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
126 BROADWAY, '

SO. BOSTON, MASS.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 
kaip skrybėlių, marškinių, kal- 
nierių ir t. t. Pas mane ta
voms geras ir kainos žemos.

K. LIUTKUS
131 GRAND ST.

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Berry St.)

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR SVARIAUSIAS SALIfl- 
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausio* rūlio* <4ry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mai! prielanku*. Atsilankykite, 
e persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietavie Savininkas)

342—344 W. Broadway 
So. Boston, Mau.

(DeiImt* žingsniu nue LUtavią 
Labdarystės Draugijas name.)

Geriausias būdas del įtrinimo
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlchter’lo 

PA1N-EXPELLE8
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. butollnkiiR visose »ptlokoso arba 
wt..vilti tino

F. Al). R1CHTI-R & CO. '
74-«O Washington Jštrect, New York, N. Y.

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS 

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas Kur galite gaati ska- 

nlausio alau*, puikios degtinės 
ir Mknnaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, e persi
tikrinsite.

151 S. 2nd ®L, Brooklyn.

tTtf S 
B' ° m

t j ft* iŠ

Męs
GYDYMAS DYKAI.

M'. iS.hi iiėi-i 
Calvacuia . 
Apie Plauku

. imu

Union Laboratory, Box 545, Union, N. Y 
UNION L ABO KAT OI! Y, 

Box 645, Union, N. Y.
Siliciu i iii 11.1111.1 s 10 eontu ib.l :i[nno-

N. 1 ii
!••!<•rinc ili'ž.iifi- Calvaci.ia 
"Teisybe Apie Plaul us.”

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

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

DR. J. LIEBERMAN
DEN TĮSTAS

408—110 So. 2nd St.,

I Telephone Stagg 3020.
4* Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 

ir Rusiškai.

DAKTARAS
Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS (

Netoli didžiojo miesto knygyno.
Offiso valandos: nuo 10—12 valandos 

Nuo 7—9 vai. vakare
I

Šventadieniais nuo 10—4 po piet. [

Aptieka
T»i»intai *utai*aini valuta! 

prieinama kaina. Atsilankykite 
pa* *avo draupą, et bfi*lte uS- 
ąanėdlnti.
N. MOSKOWITZ

Aptiekoriu* ir Chamistar
I)K Roebling St., Cor. Ha.

BROOKLYN, N. Y.
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Chain Watch
Fob & Chanu Laundry Set, consisting ofthre 
450 whole eeparato iron* and asbestos 
coupons plato. 300 whole coupons

“NAUJOJI GADYNE”, tai naujas gyvybės pulsas Ame
rikos lietuvių darbininkų gyvenime.

‘NAUJOJI GADYNE” yra nutarta leisti vien tik dėl su
stiprinimo kliasinio liaudyje susipratimo.

‘‘NAUJOJI GADYNE” bus visiems prieinamas ir visiem* 
lygiai indomus ir svarbus mok lo ir žinijos šaltinis, 
kaip menkai išsilavinusiam darbininkui, taip ir inte- 
ligent ui.

“NAUJĄJĄ GADYNĘ” redaguos žymiau.is Amerikos lie
tuvių .oeialistų rašytojas ir gilus teoretikas drg. P. 
Grigaitis. Jam ai timiausioje pageiboje bus kitas žy
mus pulilieistas ir nuoseklu, kritikas drg.V. Kapsukas 
iš Škotijos, dabartinis “Socialdemokrato” redaktorius.

‘ N'AI .10.11 GADYN)/ turės dar keliat.ų pagalbinių re
daktorių. Joje bendradarbiaus vi. i žymesnieji E’uro- 
po ir Amerikos sociali, tų rašytojai ir publicistai.

‘NAUJOJI GADYNE” turi skyrius iš vi.-ų svarbiausių 
mokslo šakų; gvildei^ v,: uomemės klausimus ir pla
čiai aiškins socializmo mok.-lo teorijas.

“NAUJOJI GADYNE’’ talpih;- daug gražiu paveikslų, ka
rikatūrų. dailės apysakų, eilių, ir uoliai stovūs darbo 
žmonių reikalų sargyboje.

“‘NAI JO.II tiAld.S'E" bus storas, didelio formato, 64 
puslapi’! žurnalas, spausdinamas ant puikios popie- 
ros, papuoštas gražiomis “vinjetkornis” ir dailiai 
te< hniškai apdirbtas.

Nei vienas susipratęs darbininkas neprivalo atsisakyti 
nuo “NAL'.JOSIS G.ADYNeS” užsirašymo. Nelauk- 
kite, bet užsiprenumeruokite kuogreičiausia! Kaip
greit, administracijon at.-išauks 1,000 “Naujajai Ga
dynei prenumeratorių, taip greit “Naujoji Gadynė” 
bus išleista.

Draugai! pripiblykite šių skaitlinę per mėnesį laiko! Pa
rodykite jūsų išnaudotojams, jog jau mokate savo 

reikalais rūpinties.
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja melams vos tik $1.50;
. . .pusei metų—SOc.; užsieniuose metams — $2.00 pu

sei metų—$1.00. Pavienis numeris—-15c.
Pinigus ūmai siųskite šitokiu adresu:

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

Telephone. Yard* 551 or 155

TIKRA LIETUVIŠKA A PTIET ACHICAGOJE A
Mę* tižlaikonip kuogerinusin* vaista*. Su didele atyd* išpildo** 

receptu* kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimas 
laišku* nateikiam dykai.

Savin'nka* Ir Proviaoriu*

F. A. JOZAPAITIS
i6Ml SO. I1ALSTED STKEET, CHICAGO, ILL.

Gyvenimo Telephone Drover <781.

ČIA GALIMA UŽS1RAAYTI

LIETUVLKA APTIEKA.
Aiuoml pranešame, kad gavome uaugybę daiktų, reikalingą šiam 

nezonuL. Pilk'aini daug tavoro antbja dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai gera* nuo kosulio vaikam* Ir dide
liem*, bonka 25c. OKRAPH’AS, Lininienta* dėl reumatizmo. Boa- 
ka 26 Ir 50c. 8. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50e. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi del įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI D£L ATAUG1N1MO PLAUKĘ ir TONIC’A«. t. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumo* ir 
visokių CRĖAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotoja* dėt vi
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytoja* — bonka $1.06. Mūsų aptdoko- 
je ka'bama lietuviškai, rusiškai Ir lenkiškai. Todėl kviečiame atai- 
lankyti. Visa* persiuntimo lėšas apmokame mę*. Ibiunč'ant laišku* 
galima elųsti pinigais arba etampoml*.

I. SHAPIRO, Lietuviška* Aptiekoriui
410 So. 2nd Street, kampas Union Ate

Skyrių'1; /4b Drigg» Avė., kampa* lad 8t.,, Brooklyn, N. Y.

Mokslo bereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetikų ii 
lietuvių kalbos gramaiikų savo namuose liuosame laike. Y’isi išmoksta.

Nurodymai ir knyga DY KAI. įdėk stempų. Adresas:

Lietuviu Korcspoodencijiue Mokykla, 1327 h\RobeySL,Chicago
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TURKIŠKI CIGARETAI
tyre?, skanus ir 

vėdinantis
pirkimui 
kuriuo Jus dj 
pinnos rūšies

PARSIDUODA VISUR
PirMįai erba puikios dovanos 

i

Majestic Food Chopper, 
ISO whole coupons.

ZIRA DEPARTMENT 
95 First Street 

P. Lorillard Co., Ine.

už ZIRA Kuponus

E*tabii*h*d 17W
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Chemiška* išty-
Neatidėliokit*

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

J i e

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL.. VALDYBA*

LAISVI

Aukos L. Š. F

3.50

7.10

25.00

ir Bush, 111. lietuvių per PAJIESK0JIMA2
švogerio Jono Juo-savo
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Pa.Eanton,
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Cicero, III. 29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
Mel roseA R N.

m.
Mel rose

O. BoxP.
K uopųkas

Brooklyn, N. Y

MMI

t i more, 
no gub.

gyveno 
norėčiau

91.
80 
Mm-

M
M

kaimo, 
juos

Park, Ill.
Box 600.

pijos. 
mirų-

seniau Scranton, 
žinantieji maloni

Valin- 
parapi- 
gyveno

seniau
Taipgi

gub., Vilkmerge: 
ino, Svėdasu pat

J uoz.i
Watson St.,

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

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

Kninn Sevcros Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 centų Ir $1.00. 
Kaina Stvertis Gyvybės Balzamo: 75 centui.

W. Umažla, 1429 
N.

'1 he Montauk Leather Specialty Co.
149 North 1st St., Brooklyn, N. Y.

ar kas apie juos 
icšti šiuo adresu:

girdėjau, 
Aleksan-

Rasnavos kaimo, 
ng Valley, Ill. 
įrašyti su Jonu 
to. Jis gyveno

Jie patįs arba

P. O. Box 1109, Melrose Park, III. ' 
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis, P. O. Box 761, 
Park, Hl.

Maršalka: A.

Mr. Clemens Rndncha, 324 Palmer st;, Detroit, Mich., var
tojo Šovoros Vaistų Inkstams ir Kepenims savo keblumams bu 
inkstais, ir Štai kų jinai paraSfi mums: “Aš sirgau dauginus 
negu pusantrų melų. Paskui aš sužinojau apie šį vaistų ir li
kau išgydytas. Todėl aš guliu patarti jį kiekvienam, kuria 
serga nuo inkstų.“

139 So. Bank St., 
Kasierius F. Malkaitia, 

668 Northampton St., 
Kasos Globėjai:

Alex

Schoonmaker Ave.,
Monessen,

Pirm, pagelbininkas P. Paprika, 
424 So. Chestnut St., Collinsville,

plaukė

N. Y.
Grand

I’ajieškau b 
tvaikų gub.

trečią 
nenesio Frank and 
5-čia Avo. ir Laku

antra. Pirmiau

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

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

183 Roebling St., Brooklyn, 
isierlus J. Semonas,

334—29th St,, Brooklyn, 
Trustisai:- M. Liberis. 121

Biga,
1021 Elm St., 

Meškauskas,
1222 Pine St.,

Maršalka Juz. Tarvidaitė
1019 Elm 8t., Eanten,

Suiirlnkimai būna kas pinaų pit- 
nyčią kiekvieno menesio anglų soc. 
ruime, 439 Northampton St., Easton, 
Penn’a.

f • u —,o paprnstni eina grotu su inkšti) liromis,
B J jF mTIa į ir kiul pauclbėjus gydyme, SDVEROS

OYVYBfia BALZAMAS (Hovera’s BaUmn 
ot TJfo) dažnai yra pasirodęs pagolblngti padėjėju Soveros Vuiotni Inkštame 
Ir Kepenims.

Savo aplinkoje reikalaukite Sevoros Vaintų. Jeigu Jūsų aptinka jų netu
ri, tai užeisukykile tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

288, Painesdale, Mich.

gatvė, apie

VpiOj1

Tentero ir Jono

KEIKALINC.AS jaunas vyrul’.a-i 
mokintis prie skūros biznio. .Atsišau-

abudu gyvena Bal- 
a iš Lietuvos, Kau- 
:> pavieto. B, Ten- 

ių so- 
čekas

ATSKAITA
L-š. F. Finan. Sekretoriaus 

nuo Kovo 1, 1916 iki 
Balandžio 1, 1916.

Kovo 1, 1916 balan
sas .................... $11,8c

Per “Laisvę” nuo ves
tuvių P Juškevičiaus su 
M Matiošaičiūte, Eliza
beth, N. J.....................

Per “Laisvę” nuo ves
tuvių D. Gaubio su F. 
Lebenskaite, Newark,

City, N. J., $6.64; viso 26.49
Per “Laisvę” nuo ves

tuvių K. Laugs su F. 
Urbonaičiūtė 
berg, Pa. ...

Per J. Katkauska nuo
S. L. A. 3-čio Apskričio 
susivažiavimo laike pra
kalbų, Wilmerding, 
Pa..................................5.55

Heidle- 
....;. 9.55

864 N. Stata St., Aaaanla, Caaa.
Knygiaua pagelbininkas A. Yakštya,

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

491 Main St., Ansonia, Conn. DENTISTAS G™.^

Per S. L. A. 161 kuo
pos aukų rinkėjus W. 
Mačiulis, S. česnavičius 
ir M. Riktoras nuo 
Christopher, Ill., lietu
vių .............................  21.00

L. S. S. 240 kuopos 
r.__ >n, C. nn., au
kos nuo baliaus ir teat
ro pelnas..................... 2

“Per “Naujienas” se
kanti :šeimyniškas va
karėlis Lietuviu Zece- 
rių Sąjungos A., Chica
go, Ill., $13.35; vestuvė
se Burbos su Valančiū
te, Chicago, IH., $6.25; 
šeimyniškas vakarėlis 
Wjaukegan, Ill., $,). 15; 
Federacija Lietuviškų 
Kliubų Chicago, Ill., 
$10.00; iš Kewanee, III., 
surinkta per A. Rimkų 
$3.75; šeimyniškas va
karėlis Indiana Harbor, 
Ind., $6.00; nuo baliaus 
Waukegan, Ill., $27.50; 
3-čios metinės sukaktu
vės “Kanklės” Draugi
jos, Rockford. Ill. ,$22 
5c.; 10-tos metinės su
kaktuvės šv. P. ir Po v. 
dr-stės DeKalb, Ill., $5 
25c.; surinko L. S. S. A. 
4 kuopa, Chicago, Ill., 
$8.85; varduvėse Kas
paraičio, Chicago, Ill., 
$6.55; vestuvėse Nepri- 
ko su Gužaite Chicago, 
Ill., $3.00; krikštynose 
pas Leitus, Westville, 
Ill., $5.85; V. Giedraitis, 
Chicago, Ilk, $2.80; ves
tuvėse Varniaus 
Šiauliūte, Chicago, 
$15.75; surinkta iš 
Moines, la., per X 
Mankus $7.50;vakarėlis 
pas Dambrauskus Ste
ger, Ill., 
Raidžio 
Chicago, 
viso ...

Per G. Griciūna nuo 
Lietuvių Keliaujančio 
.Knygyno prakalbų,Phi
ladelphia, Pa.............  15.58

Per “Naujienas” nuo 
draugystės D. L. K. Ge- 
demino, Rochester,N.Y. 5.16

Per J. M. Gelgaudą 
nuo kirkstynų pas J. 
Rimkų $2.75 ir per vie
tos L. Š. F. iždininką 
nuo krikštynų pas M. 
Povilonį $5.05; viso 
West Frankford, Ill. .. 7.80

Per J. Mažilį: per 
draugystę surinkta $32 
60c.; per prakalbas $29 
50c.;smulkių aukų $1.86 
ir W. Mickūnus $5.00, 
viso Clinton, Ind. ... 69.14

Per J. Klikūnas, per 
Binghamton, N. Y., Lie
tuvių Draugijų Sąryšį 
surinkta ..................... 26.10

Per P. Chebatoriu ir 
M. Petkevičių, kolekto
rius nuo šv. Jurgio (Ir
stės, Peabody,Mass., su
linkta $8.25 ir už štam
pas 210—$10.50 ..... 18.75

L. Zavistonavičius 
Hyde Park, Mass, už 
100 štampų ................  5.00

Per Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugystę pri
siuntė M. Jonelienė,

Išlaidos: 
išmainymą priva- 
čekių ................. 10c.tisku

Per kovo mėnesį viso 
išlaidu .................. 10c.

Balandžio 1, 1916 m. 
lieka pas 
ninku ...

SU 
III., 
Dės

$9; vestuvėse 
su Stiklių te,
III., $10.25,

T. L. Dundulis.
III.

AUKOS L. š. FONDUI.
(Per L. Š. F. koncertą 

McCaddin Hali).
Aukavo: J. M. Leonas — 

81; A. Černeuskas — $1; A. 
Kiaukevičius — $1; *B. Me- 
r.asis—$1.50, M. Teleišienė 
—$1; J. Steponaitis, T. Jar- 
rnala, O. Jarmalienė, A. 
Dičmanas, F. Sakalauskas, 
K. Baranauskas, J. Guzavi- 
čius—po 50c.; A. Judickas, 
j. Gražys, J. Kavaliauskas, 
J. Undžius, P. Mačys, J. 
Verbyla, A. Jurevičius, J. 
Aguskis, J. Barzdukas, A 
Šležas, A. Sirutis, S. Vanu- 
lis, P. Poškus, S. Gar.šviūtė, 
J. Jakubauskas, K. Polišius, 
A. Oželis, V. Misiūnas — 
po 25c.

(Rinko A. Bulota ir A.

Ar Jums Skauda Nugara?
Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas p;ali bati ki
lęs dėlei inkstų netvarkos, ir todėl imkite

Severa’s Kidney and Liver
J| (Severos Vaisia Inkstams ir Kejie- 

■B niins) kad pasiekus kelio į sveikatą.V nurodo inkstu arba pūslės už-
" degimas, sulaikymas arba, ėjimas tirš

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kjlanlis dėlei kėblumii inkstuose, gelt
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.

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

Philadclprla, Pa. 
Iždininkas K. Sidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. česna, 56 Mar
kei 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 j knygas pasiųa 
iždininkui.
lygi, su juodžemiu ir moliu, Ir molli» 
tą nei pamislytl nenorėsite. Tųrč- 
vlų draugijos ir šiaip vist rangėjal 
kartos yra išduodamuv kas trl« >nėn«:

LIETUVIŲ PAŠELPINES DR-STR8 
“LAISVES”, EASTON, PA. 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Pi*ridentas Mar. Urba, 

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

-1820 Fairow Ave., Easton,
Protokolų Rašt. ir organo užžiūrėts- 
jau Alex Vyturls,-

139 So. Bank St., Easton, 
Finansų Raštininkas F. Vyturls,

Easton,

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

J. Endzelis
4 7 Townsend St., Worcester, Mass.

ANT RAN DOS.
Ant ramios du vienos familijos na

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

FACTORY OFFICE 
Cottage St. & N. J. Railroad 

NEWARK. N. J.
t33—36)

DRAUGIJOS, 
hurioa apnirinko “LidBVf” 

•avo organai

Pittsburgh, 
..................5.46

prakalbų
Pa..........

Per J. Nevedoniskį 
nuo vestuvių A. Ambra
so su M. Osipauskiūte, 
Middelboro, Mass. ... 15.20

Per Britanijos Darbi
ninkų L. Š. F. Ko mite-

Per T.Yuknevičių nuo 
krikštynų pas J. Palietį, 
Elmora, Pa..................... 6.40

Per K. Didjurgį nuo 
Lietuvos Apšvietos 
Kliubo baliaus, * pelno' 
$4.80 ir smulkių aukų 
surinkta $26.26; Beloit, 
Wis............................. 72.06

Per “Laisvę” nuo ves
tuvių Valenčio su Akso- 
maičiūtė, Cleveland, 
Ohio, $19.85; nuo vestu
vių J. Sliesoriūno su O. 
Beividaičiūte Jersey

Šimonis—$2.00; Medaišis, 
Baura, Mekevičius, Stanci
ką, Artoziūtč, Šimaitis, Bu
činskas, Vaitiekaitis, Pa- 
kenkis—po $1.00; Kičas 
Kriščiūnas, Šimditienc, Kli
mas, Radauskas, štclboka, 
Japavičius, J.Naudžius, Vai- 
neckis, Zapcriackas — po 
50c. (Rinko A. Bulotiene ir

J. Visockas ir M. Pctraus- 
ls—po $5.00; Piluckis —

$1.50; J. Viza, Pruseika, Vi
zas, Gasiūnas, Bugailiūtė, 
Martinaitis, Martinaitienė, 
Masiulevičia, A. Kudirka, 
Liutkus, Kaizeris, O. Jonai
tienė, J. Šukys, Kačkus, J. 
Rudvall, J. Benesevičiūte— 
po $1.00; Petrauskas — 75c; 
Vizienė, Bepirštis, 
veckas
(Rinko Žemaitė ir Prusei
ka).

Išviso surinko $91.12

J. Gla-
Svotelis—po 50c.

LIETUVOS ŠELPIMO boSiDO 
KOMITETAS:

K. Gugis, 1840 S. Hxlsted St., 
Chicago, IB.

Vice-Prezidentaa S. Maukna, Cor.
13th & Vino Sts., Philadelphia, Pa. 

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

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

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

WmMIIo, Ill.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ
ADRESAI:

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

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

Kasierius S. Pavalkis, A
v 37 Stagg St., Brook'yn, N. Y. 

Choro vedėjas L. Ereminas,
824 Berriman St., Brook'yn, N. Y.

Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią, 
Sokolų svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va
kare.

LIETUVIŲ SAVIŠELPINR DRAU
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN

TINOJE.
Valdybos vardai ir antrašai: 

Pirmininkas Vincas Opanskas, 
F. C. S. Berisso, Calle Montevideo 811 
Iždininkas Simonas čiapas,

F. C. S. Berisso alm. “La Flor”. 
Suslnešimų Sekretorius F. Makauskas 
F.C.S. Beri-sso, Calle Montevideo 812. 
Fin. sekretorius Antanas Pakulnia,

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

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

Revizijos nar ai:
Joras šakalys—Calle Valparelso, 206 

F. C. S. Berisso. 
Pranciškus Ivaškevičius ir Povylaa 
Janiūnas—abudu po num.: F. C. 8. 
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.

LIET. HTESC’3 ^UAUGYSTSB
ANSONIA.. CONN VIRŠI

NINKŲ ADRESAI. , 
PiirnininkjU! A. Mureika, .

118 Liberty St., Ansonia, Cons. 
Vico-plnnJninkas J. Mocknitis,

P. O. Box 128, Ansonia, C-»aa.
Notarinių raštin. S. Tiškevičius,

x P. O. 176, Anronin, C*mn. 
Fląanst] raštininkas P. Rageišia,

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

11 Oak 0L, AMBmda* Omus.
Uayffu O, KadravUiltiU

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN. ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Baslis, 
1330 So Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
1’irrn pagelbininkas M. Ambraziūn 

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Av«., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

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

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

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

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

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

*4.
III.

III.

III.

m.

Prazidantaa A. Atkečiūnas,
Box 566, Steger, TH.

Vica-prezidentas W. Stoškus,
Box 435, Steger, Ill.

Protok. raštininkas J. Dambrauskas,
364 L. Box, Steger, Ill. 

Iždo raštininkas A. Salasevičia,
Box 141, Steger, III. 

Iždininkas (kasierius) T. šnekutis,
Box 482, Steger, Ill.

Knygyno raštininkas E. Striške,
Box 566, Steger, III.

Knygyno l’dininkas J. Damidavičia, 
Box 407, Steger, Ill.

Susirinkimai atsibūna po pirmam 
kiekvieno menesio nedėlioj, P. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

111.

705 Peers Ave., Collinsville, 
Fin. Raštininkas F. Skaniarakas, 

817 High St., Collinsville, 
Iždininkei J. Wilhimal,

837 Central Are., ColHnuville,
Organo užžiūrėtojas V. Raudonius,

806 Strong Ave., Collinsville, Ill.
Susirinkimai būna kiekvieno m4aw- 

tdo 1-mą Ir 8-čix nedėldienį, 1-m* va
landų po pietų, Sad ei aal ėjikam pas R 
Main ir N.Morrison A-u., CelliRNville 
Tllinolii.

LIET. ŠONŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖS, ROCKFORD, ILL

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentus A. Petroniu,

719 Lincoln
Vlce-Prezidentaa B. Čepaitė,

J1JL8 So. Winnebago Bt.
Protokolų raštininkai O. Užbaliūtė,

622 Hulin Bt.
Finansų raštininkai P. G. Aleksynas,

Avė.1516—14th
Iždininkai 8. Buzlnakia,

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geruliūtč, 

Sv Winnebago St.; A. Rimšiukė, 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Advikia,

816 Wall 
Organa prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague

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

RIŲ ADRESAI:
C«ntr« Pirmininkas J. M.Maskeliunaa 

2025 Colwell St., 
Pittsburgh, Pa.

Pirmininko pagalbininkas J. A. Rukav 
8015 Stay ton St.,

N. 8. Pittsburgh, 
Centro Sekretorius J. Mažiukna, 
1111 Market St., N.S. Pittsburg, 
Centro Iždininkas K. Varašis,
12 and Carson Sts.,S.S. Pittsburg,Pa.

Turtų Kontrolės Komisija:
M. Urlakla,

818 Sixth fit., 
Charleroi, 

Reedsdale St.,
8. Pittsburgh,

W. MarkŪPaa, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh,

Kuopų sekretorių adresai: 
kuopos J. L Alexis, 
P. O. Box 344 North Diamond

Pittsburgh, Pa.
2 kuopoj P. Francikevičius,

222 Sagamors St., Esplein, 
Pittsburgh, Pa.

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

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

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

St., Pittsburgh, Pa.
8

St.,
9

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

Box 283, Arnold, Pa.
10 kuopos V. S. Riukas, 718 Mc 

Kean Ave., Donora, .Pa.

LAISVES SŪNŲ DRAUGYST*. 
MAHANOY CITY, PA.

Valdyboe adresai: 
Pirmininkas W. Ž*tmalH», 

812 E. 
Pirmininko pagelbininkas 

SI5 E.

Centre Wt. 
P. Ysoda, 
Centro S L 

Protokolų raštiniu. A. Ramauckan,
10*25 E. Pins

Finanaų raštin. T. PotMuHa,
12*27 E. Pine

Iždo truntbaf: A, Račkanskas, 
Toni h St... J. Bankus, Ii 21 E.
hanoy Avo., W. Shnnlškis, 1227 K

Mahanoy Avė.,
Maršalka W. Svlnth’ka*,,

515 W. Pino St 
Susirinkimai paak’iUnj pa

nudėli kiekvieno mėnesio 7 vaJ. v«- 
k.v’-e Juozo Margelio fc^etslnėj, 60 N 
Main i:'l Mvhnnvy C'ltv, Pa.

A M A LG A M AT ED CLOTH (NG 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS* 

Pirmininkas A. Mačaitia,
109 Grand St., Brooklyn, N. T. 

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

Finansų raštininkai VI. Jiečlna,
67 Stagg St., Brooklya, N. Y. 

lidhdnkaa Kaslmiaraa Siutinu,
IBS Larimar It, Braaklyi, K.Y.

Gvarantuotas ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.01 

Užplombaviinas 50c ir aagščiau.
Išvalymas ...................................  50c.
Užplomhavimas auksu .............  11.06

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
S07 Bedford Ave., Tarpe 2-roa ir 

1-moi gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai

Draugystėms, Kuopomu (r aliukams) 
Išdirbu visokias

K UK ARDAS, “BADGES”, GUF.IKLUfc 
IV ŽENKLELIUS

Visekiems pikn.kams, i»rrwia» Iv 
tt. Darau visokius Medalius ir vi
sokias antspaudas draugystėms

Ant kJekvkn. pareikalavimo yri- 
siunčiu Bi.mpelius.

A. STRUPA8
Novelty JKanufkrtmrur

1 I Ferry St., Dent. L. Newark, MJ.

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. partinę markę, c 
rčsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriasių ARMONIKĄ 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTBO* 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi HatavfB* 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktafn. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydMfl 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavsro pM 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu plfia* 
škaplieriai 60 c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodama 66%.

Wc iv-i r H2 grand st.,. Waldens Brooklyn, n. k

>5 ?.■> jtJiai, toltų «r iak'.if,
Sutaisyta su degtine arlta virintu vandeniu 

yra geriausiu vai-tu arba karčiu 
vynu del’skilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, ncmalimqi, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, ricmenj, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkuma ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJ! M \8: '".- u pakelį litų gydančių 

auin ei.ų užmerkt-, i vienų kvortą to sj iv.to 
t v.i .der ., a:’ .n išvi'ti čyatarie v;.n- 
po ^4 vaianilt, gctti po pusę suktelio

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius 
.y.. 229 Bedfoil’ Av* . Brooklyn, N. Y 

Kampas North 4-tcfc gatvča.

AR NORI Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS? 

Jeigu taip, tai visuo
met eik j

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN. N. T

SERGANTIEJI!
NUSTOJOTE SVEIKATĄ 16 

po dienai, metas pe metei 
gydyme sergančių žmonių, 

aš išgy- 
kiek palinksminau gyvenimų, 
jumis gyvenimas jkirejo var- 
visokias gyduoles ir jaučiatės 
blogiau, tuomet, nieko 

kreipkis pas gerai

AR 
Diena 
užsiimu 
Persiatatykite sau, kiek 
džinu, 
Jeigu 
tojant 
nuolat 
Inukdamaa, 
prantanfį daktnrą ir specialist*

DR. LEONARD LANDES
Jin jnina he pinigų patars, ką 

ryti, l.itd išgelbėti gy>astį ir paaiš
kins apie ligą. Gyaan per 20 metą 
visokias ligas sn didžiausiomis pa 
sekinėmis. kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių. jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų Ir lytiškų Ursi 
turiu visiems gerai žinomą elektrišku 
apartą ir X-spindaliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekviena* 
daktaras turi tokius aparatus, del (o 
kad labai brangus, 
rinojimas šlapumo.
ant rytojau*, bet tuojau ateikite pan 
gerai žinom*

D R. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki • 

vai. vakare. Šventadlunlalu ano lt 
vai. ryto iki 4 po pietų.

ne-

d*.

PRIEŽASTIES LIGOS.

140 EAST 22 ST,N.Y

N«* T«k Cll>

vr1 ’ AisT1’> ,'n. *
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namą
čia neva i vienybę, o paly
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salp draugai
tt««. Žinoma,

lieka tikrais savininkais 
riaušių
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Šimtas kostuin’erių iš visų 
kraštų ir tautų, išmokėdanr 
$1.00 ar $2.00 į savaitę, pasi- 

ge-

A-'. V -Z

...V A

d

ŠVĘSKIM PIRMA 
GEGUŽĖS!

Lietuvių Draugiją Sąjun
ga Did. New Yorke iškil
mingai apvaikščios 1 d. ge
gužės. Demonstracija pra
sidės 10 vai. ryte iš Tautiš
ko Namo ir susivienys su 
italais. Maršrutas bus pa
lodytas per maršalkas.

7 vai. vakare Tautiškame 
Name, bus prakalbos, kur 
kalbės geriausi darbininkų 
klabėtojai. Aido choras pa
dainuos, muzikantų benas 
pagriežš darbininkų maršą.

Visi Brooklyno darbinin
kai ir darbininkės, ypatin
gai cukerninkai, dalyvauki
te koskaitiingiausiai demon
stracijoj, o vakare ateikite 
į svetainę prakalbų pasi- 

kad 
vie- 
bū-

Kad kaip, tai Jersey City 
lietuviai dar pralenks Bro- 
oklyniečius.

Kick per Eašt upės tiltus 
pereina žmonių?

Public Service Komisijų- 
nierius išleido statistiką,ku-

D1U.
Pasirodo, kad per Wil- 

iiamsbure tilta pereina ir
pervažiuoja .500,001, per 
Brooklyno tiltą — 213,617 
per Queensboro tiltą — 93,- 
654 ir per Manhattan tilta

musu
I

klausyti. Atsiminkite, 
tik per organizaciją ir 
nybę pagerinsite savo 
vį!

mo, tveria vidurinei 
jas ir tam panašiai.

ne-

Jau buvo “Laisvėj” minė- kunio, tai kodėl neprisidetla-

ndžio, savą? Kodėl jm

Rand School, Central Ope
ra House namo, 67th St. ir 
3rd Ave., New York City. 
“Bazaras” baigiasi 1 d. ge- suprantama, sa-

dienas, ypatingai vakarais, 
progrmaas labai įvairus. Į 
žanga: dieną 10c., vakare— 
25 c. Tikietų galima gauti

jūsų prisidėti). Tai 
tuomet šmeižti sočiai 
Kur iūsu liogika? « » *

a p v a i kšč i o j i m u i š ven-
buvo laidotuvės Retro Drau- 

^^gelio. Žmonių laidotuvėse ku ri
tingai daug prisirinko prie 
svetainės, kuomet vežė ant 
kapiniu. Daugelis moterė
lių klausė viena kitos, kur ji

1916,

pažinties nėjo, tai ant kapi
nių nebepriimsią.

Velionis tapo palaidotas

Gerbiami lietuviai: — Ne
praleiskit šio baliaus, nes vi
sos tautos rengiasi eiti tuo

šalies žeme

trumpa1 »•

24 d. balandžio buvo pra
kalbos vietos tautininkų 
Sandoros kuopos, McCaddin 
svetainėj. Kadangi į sve
tainę telpa apie 1,000 žmo
nių, tai kuopa užkvietė kal
bėtojais Martą, ką tik pri-

kos kapitalistams ir val
džiai, kad mes nenorime A- 
merikoj karės, kad visos 
tautos čia gyvena solidariš- 
kume.

Todėl nepraleiskit nei vie
nas, eikime visi ir liksmin- 
kimės su visomis tautomis, 
kaip broliai ir seseris visi 
darbininkai. Įžanga vyrui
25c., merginai 15c.

Komitetą

6 d. gegužės bus balius ir
tį, Liutkauską ir • Sirvydą. 
Žmonių susirinko net... apie 
80. Kada p. Liutkauskas 
pradėjo kalbėti ir kaip vi
suomet pavartojo neliogiš- 
kus išsireiškimus, tai apie 
30 ypatų apleido svetainę.

kauskas pasmerkė partyviš-

ir klerikalus ir kėlė į padan
ges Sandorą.

Martus turėjo ant popie- 
ros susirašęs vaizdus, ku
riuos tarpe kalbos skaitė ir 
kvietė aukauti L. G. ir A. 
fondui.

Aukų surinkta $30.10. Tai 
labai mažai.

Didelis koncertas ir šokiai.
14 d. gegužės bus puikus 

koncertas ir šokiai Liet. 
Politikos Kliubo, Manhattan 
Lyceum Hall svetainėj, 66— 
68 E. 4th St., New York 
City. Koncerte dalyvaus 6 
chorai ir balalaječninkų or
kestrą.

Pelnas skiriamas L. Š. F. 
Kiekvienas privalo į tą kon- 
.eertą atsilankyti.

Komitetas.

Pranešimas.
Pranešu, kad utarninke, 2 

d. gegužės, Tautiškame Na
me, 7:30 vai. vakare bus su
sirinkimas, kad sutverti lie
tuvių rubsiuvių kooperaciją. 
Todėl visi rubsiuviai, kurie 
norėtumėt prie kooperacijos

siduoda už prieinamą kainą, 
jeigos ant savaitės $200. 
Atsišaukite pas Williams-

LIETUVIU UNIJOS MUZIKANTU
BENAS

Šiuoml pranešam visoms draugi 
joms ir visai Lietuvių visuomene, 
kad BROOKLYNO LIETUVIU MU 
ZIKAM’U UNIJA sutaiso kuogra 
žiausį beną ir orkestrą už prieina 
minusią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiaij 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėja* 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tih 
reikalingi muzikantai, visuomet m& 
lonekito kreiptis į L. M. Unijos ofis^ 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystes, r«nj 
damos įvairius pasilinksminimu* 
samdys L. U. Muzikantus, todėl ai 
kicipiame atydą, kad nuo muzikantu 
reikalautumčt L. M. 
kurias įsteigė L. M. 
savo pilnam nariui. 
ta: neturi viršmintos 
zikamai ne unijistai.
kortos yra išdudamos kas trįs men* 
šiai naujos, todėl samdytojai malonė 
kite p.ržiiiicti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kač 
pradėjo atsirasti tokiu muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan 
tų Unijos, bet pasivadina
h grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikoj 
bei repeticijos būna kiekvieną neru
dos vakarą po N73 Grand Street 
Brooklyn. N. Y. t

U n i jos kortų
U. kiekvienai! 

Kurie muzikan 
kortos—tie mu

Viršminetoi

unijistai*

BARSI DIODĄ ŠTORAS.
Parsiduoda storas visokių saldainių, 

saldžių gėrymų, tabako, papirosų, ci
garų ir šiaip visokių daiktų 
yra gera proga, 
re s u:

šiuo ati

Karpus
Brooklyn, 

3 —36)

Reikalingos merginos.

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.
RUIMAI ANT BANDOS.

Išsirandavoja geri keturi ir 
kambatiai, 
ir $9.00 ant riiėnesio. Mūrinis 
rnas, įtaisymas pagal naujausią ma 
dą su maudynėmis. Arti sakaunčs, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

V. J. G1KNIS, superintendent 
518 Morgan Avė., Broklyn, N. Y. 
Arti Necker Avė. ir Nassau Ave. 

Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Greenpoint.

kurių randa $7.00, $8.00
na-

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.,

Rūmas ant raudos.
Lšrandavoju 1 rūmą. Ge

ra proga vienam vyrui. Rū
mas šviesus, atskiras į- 
ūjimas. Atsišauk i t.

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

PARSIDl'Ol) \ ŠTOR \S.
Parduodu kandžių .storą, I 

roj vietoj, biznis puikiai 
Pardavimo priežastį., statai 
kdam mieste.

B. JOZAPA virius

Parsiduoda labai geras 
in)mas su visais įtaisymais. 
Parsiduoda iš priežasties 
savininko nesveikatos. Kai
na labai prieinama.

MAČIULIS-M1TCHELL 
409 Railroad Ave. B’klyn,

BROOKLYNO IR APIFLiNKfid 
AT YDAI.

Lietaviškaa K ont rakto rišę.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statymo ir penų pataisymo. Iš- 
plastavojam, IŠcemertuojam ir tt. 
■aut reikalui, kreipkitės pan

P. GRAŽYS
99 S©. 2nd St., Brooklyn, N

E

REIKALINGA MOTERIS.
Reikalinga moteris ant l’armos, ge

ra proga dėl senos moteries, katra 
nebegali dirbti. I’as mus
reikia,, tik namus prižiūrėt i. 

rašykit šitaip: 
RUBIEAN 

Mai’lbarough, N.

dirbti ne-
Kuri

j. e
B. O. Box 235,

T

Tel. Greenpolnt 1907.

DENTISTAS
Vlel maro darbu užganėdinti. 

Darbai gvarantaotae.

Uždėjimai) kepuraitės 22 k. ...
Lžpiumbavimai 50c ir augšč.lau
Išvalymas ....................................... Mu
Užplumbavimas auk-u .......... $1.8*

Skaudantį dantį duok tuojau# Ii 
traukt. Ištraukiam b© Jokio #ka«n 
ma,

217
DR. A. FRIEDMAN

ROEBLING ST., BROOKLYN 
kampas So. 2~d At.

E. 7th St., NEW YORK CITY228
Ofisai a|daraa visada.

JOHN KULBOK CAFE 
kad 

biznieriai 
bizni <1- 
Clgaras, 

kaip ko- 
Iv.pas, 

gardžiai

Žinoma, 
▼iui 
aavo 
ha. 
nors 
pūsto 
bet

• kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalaa, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

gir- 
pa- 
pa- 
vie-

kalba, tai nereikia 
vieta atsakanti /lė! 

k«>l«vingų. kambariai su visais 
(■Mikumais. Prašau kreiptis į tą 

v būsit užganėdinti.
JOHN KULBOK Locnininkaa 
Wythe Ave., Corn. So. Jut 

BROOKLYN, N. Y.
Greenpoint

it

yienatlnft mokykla
*erlų i^nkP'koj kalboj. Rutiv- 
•ą visada yra relklaau j»r«.x 
lathg šofor'ų, todėl k».n. httt' 

bo» darbo. Jeigu galim* už
dirbti po $16.00 iki $8®.00 kalį, 
šof'i’dv.. Sitn mokykla Išmoki”: 
tikru šoferiu p«r krturla# nrdi 
Ua«. Galima mokinti# dlant- 
aais Ir vakarai#. Gvarant 

joc laiunluo fauaita.
Kaštuoja Ilk D15.0W.

f N I ERNA'? ’IGNAI, SCHOOL 
OF AUTO MO HI LB 

ENGINE!RS
147 t(»Gn St., New Ywrk N.T.

Macys & Marcin Furniture Co

fA'MM p, R’O

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

Jūsų tarpe 
vienintelė to- 
«ia kraatavė 
iš visor apie- 
linkėi.

Męa aukai* 
jain vilui savo 
triūsą, kad iš 
šitos įstaigos 
būtų užganė
dinti ne šim
tai. bet tuks
iančia; žmonių 
visokių klesų.

y<7
LfWfflWr

I9S=3OO Grand St.,
'Parpė Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N. Y.

, Telephone 2372 Greenpoint

Parsidupda pigiai.
irsiduoda labai

L

GERIAUSIOS FARMOS.

Lietuviais

JOHN SCHEIBER

Nuo
Nuo

MęS 
esam seniausi ir didžiausi farmų par-

Pirkite pas mus farmas didžiau
siojo Lietuvių Partnerių Kolionijoj# 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais fai įnoriais.

3 < lephone 595 Grccnpoint.

Daktaras J. Misevičia
SPECIJALISTAS ŠIRDIES IR 

PLAUČIU LIGŲ.

8—10 ryte
12—2 po piet 
6—8 vakare 

270 BERRY ST.,

davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiaus’u būdu, išduo- 
dam pirkėjams warantuotus popierius. 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs ‘turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su judžerniu ir moliu, ir molis 

įsu gera smielžcme.. Geriausia žemė 
j 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 žemes nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mums 
dėkingi.
bininkus
gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
pdna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apielinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’cs ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
llonijo.se farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislytl nenorėsite. Tūse- 
site ant farmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme- 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkit* už 4c. 
štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

S14
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KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

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

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

j.iet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedėliomis paga1 sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męa išti

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

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

Kalbame lietuviškai.

BROKLYN, N. T,

LIETUVIŠKA

; APTIEKA
žemiau paminėtas gyduoles galima

i apturėti per pačtą:
i Nuo Reumatizmo ...................... $1.0*
j Kraujo Valytojas ........................ 1.0*
: \ Idurių Reguliatorius .....................50e.
j 'i rojanka .............. 25c., 50c. ir $1.0*

Ir visokias kitokias gyduoles nua 
vi-okių ligų, kurios čia dar nepamini* 
tos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenu®

BROOKLYN, N. Y.

Kviečiame visus miestų dar- 
ir biznierius apsigyventi

PERSKAITYK! 
Kiekvienas n««- t 
'as skaitytojai, 
kuna Hžsiraiya 
pas mane “Lala- 
vę” ant metų It 
užsimokės S2.0*. 
tas gaat dovan* 
knygų vertis 
1 dolerio arba 
“šakę” ant ma
tų. Senas akai- 
tytojas, kuria at
naujins, gana

Kas iš neskaitanči* 
Keleivį” $1.50, gana 

senas skaitytojas 
Kas prisius ai 

$2.00. gaus knygų už 75c,|

Pirmas Lietuviškas 
RESTOR ANTAS.

knygų už 50c. 
dar prisius už 
knygų už 50 c 
gaus knygų už 25c. 
“Kovų 
kas prisius už “šakę” $1.00, tas gave 
knygų už 35c., senas skaitytojas si 
25 centus. Kas užsirašys “Naujųją 
Gadynę”, kaina metams $1.50, taa 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tuos lalk- ’ 
rašičius per mane. Tiek pat mok* 
darni gausite gerų knygų pasiekei 
tymni. Būtinai pasakyk apie tai aa- 
vo draegni ir paŽįstamui. Kaygaa 
daosia tik “Laisvės” laidos.

Pinigas siųskit šiuo sdresat
J. POCIUS

2S7S Margaret StM Philadelphia, Pm

KIEKVIEN AS GALI BŪTI 
EOTOGRAEISTU.

Katik išėjo iš spaudos pirma lietu
vių kalboj knyga, iš kurios kiekvie
nas gali lengvai išmokti l’otpgrafys- 
tęs amato, 
šita knygą, 
suokite:

NORTH
376 Selkirk

Prisiųskite $1, o gausite 
Siuntimų apmokame. Ad-

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

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

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

A. KIEDIS & CO St.

JEIGU NORI, KAD GERAIMichigan.MA FURNITURE COgera
Biznis išdirbtas, kostumerių 

Jei netikit, ateikit persitikrin-

REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

F. RANIUSKEVIČIUS.
(35—38).

END PHOTO CO.
Ave., Winnipeg, Man., 
Canada. . .

Manhattan Hat ”

Shedlowo svetainėj, 734— 
3rd Ave. ir kampas 24 gat
vės, So. Brooklyne. Pradžia 
7 vai. vakare. Įžanga 25c. 
Išsyk Harmonijos choras 
padainuos keliatą dainelių,o 
paskui prasidės šokiai.

Visi vietos ir apielinkių 
lietuviai malonėkite atsilan
kyti. Rengėjai.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda kendžio štroas po No. 

139 Berry St., tarpe N.Gth ir 7th Sts., 
Brooklyn, N. Y. Biznis geroj vie
toj, apgyventa lietuvių ir lenkų. Kas 
norit tokio biznio, tai dabar 
proga, 
daug, 
t i.

Pagamina gsrl&asiait lietuvišku* 
valgius. Plotus galima gauti po 15c, 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
1 Hope St., Cor. Roebling

BROOKLYN, N. Y.

IŠRODYTUM, PIRK 
SKRYBĖLES 

VARDU

Tik ką išėjo iš epandoa
JUSTINO TUMĖNO

LAISVĖS
KALINYS

KLAUSYK, KĄ MOTERS 
SAKO APIE MUS!

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

Taipgi jie duoda ir ant leng, 
vų išinokesčių—po $1.0(1 j sa
vaitę. Jsitėmyk gerai adresus

Jos žinomos kaipo 
geriausios.

Turime labai didelį pasi 
rinkimą pavasarinių skrybė
lių, todėl męs galime pritai

- ,į4(i.tį

Jersiečiai nori svetainės.
Girdėjome, kad progresy- 

viški Jersey City lietuviai, 
būtinai užsigeidė įgyti nuo- • 
savą puikią svetainę, 
bar draugijose eina to 
kalo apkalbėjimas

Da 
rei

šitas veikalas turi rastis kiekvieno 
inteligentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus vardas patsai už save kal
ba. KAINA 30 centų. Kreipkitės į 
“LAISVĘ”. 183 ROEBLING STR 
BROOKLYN, N. Y.
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ATEIK IR IŠBANDYK!
Męs žinom, kad būsite už

ganėdinti mūsų kaina ir pa
gal skonį pritaikymo, prade
dant nuo SI.50 iki $3.00.

Męs taipgi užlaikome di- 
džiausj pasirinkimą* vaikų 
skrybėlių.

Manhattan Hats Stores»»■« Dvi krautuvės Brooklyne.
I 230 GRAND STREET, 
{ arti Driggs Avenue

479 GRAND STREET 
arti Union Avenue

llonijo.se



