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burgo, faktiškai dabar jau 
apskelbta karės teisės. Polin

sąlygų- Kapitalistai gi at
sake švinu.

VOKIEČIAI ATMUŠAMI 
NUO VERDUNO.

Francijos kariumenė jau

ninkus. Jie pamatė, kad 
senoviškai gyventi negali ir

t raukiniai

didžios darbininkų kovos. 
Bet dabar streikas apėmė

co
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zai užėmė per visą mylią 
vokiškų tranšėjų. Tuo tar
ini, francūzai džiaugiasi di-
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DARBININKU SKERDYNES PITTSBURGH
STREIKŲ BANGX VISOJ AMERIKOJ JAU PO REVOLIUCIJAI AIRIJOJ. VOKIEČIAI ATMUŠAMI NUO VERDUNO

PLIENO DARBININKAI i Ona Bell, la 
streiko vadovė.SUKILO.

i e i kai avi m o 
chards. Braddockc v

mirštą ligonbuty.

ga n komanduoja 
ne.

uitis ir nuo Douaiimonlo.

kariumene, dau
giau kai}) 10,000, pasidavė 
liukams ties Kut-el-Amara. 

Turkui sostine Konstanti- 
tos

Brumbaugh liepė atkviesti 
streikų vieton nacionalę 
gvardiją, infanteriją, kava
leriją ir valstijos konstable- 
rius, taip vadinamus kazo
kus.

STREIKU BANG \ 
DŽIAMJAM NE 

YORKE.
60,000 cloakmakerių išėjo

jiems

N()R\ EGI JOJE.
Nors .norta vai laikosi ne

utraliteto, bet dėl visa ko y- 
ra prisiruošusi kariauti. So
cialistu j)artij<‘ parlamente 
Įnešė pasiūl\ .mą netrukus 
nusiginkluoti, t. v. paleisti

ŠVEDIJOJE.
(vykusis kovo 13 d. švedų 

taikos dr-jos metinis susi- 
linkimas išreiškė viltį, kad 
neutralus valstybės netru
kus pasirūpins sušaukti ofi-

< šalininkų balsas vis 
nes tikrų žmo-

apskritai 1.000 sukilėlių. Kituose mie- 
jstuose taipgi sukilėliai pasi- 
1 duoda. Vienoj vietoj revo- 
liucijonieriai buvo užvedę 
su valdžia derybas, kad jie 

val-

kos organizacijos įgaliotinių 
susirinkimas, kuriame daly
vavo daugelis žinomų japo-

čių unija. Tai yra generalis visur, 
c 1 o a k m a k e r i ii p r o te s tas
prieš bosų draugi ją, kuri 
norėjo sugriauti uniją ii- net 
buvo atsisakius vesti su li
nija tarybas, kurias norėjo 
užvesti miesto majoras Mit
chell. Streike ypatingai 
pasižymi Benjamin Schle- 

Thompsono darbininkus ir į singer, prezidentas Interna- 
sykiu su jais kovoti už aš-Jtional Ladies Garment Wor- 
tuonių valandų darbo die-j kers. Jisai sako, kad strei
ką. j 1'0 norėjo manu faktoriai,tai

Streikieriai elgėsi labai, 
gražiai, bet Thompsono 
kompanija turi savo sargy- kas eina puikiai, 
binius (gvardiją), kurie pa-i " ' x 
prastai elgiasi, kaip žvėrys. 
Kilo musys, kuriame du! 
streikierių tapo užmušta, o 
31 sužeista. Tarpe sužeis
tųjų keturi yra sunkiai su
žeisti.

Kuomet kompanijos ber
nai, išvien su šerifo sargy
biniais, pradėjo papliūpa 
šaudyt į streikierius, tuo
met darbininkai taip-pat į- 
nirto. Pamatę savo sužeis
tus ir užmuštus draugus,jie 
pradėjo ginti save, kuo ga
lėdami. Jie norėjo įsiverž
ti pro dirbtuvės vartus ii’ 
apgalėti kazokus, bet visgi 
jų spėkos buvo persilpnos.

Galima sakyti, kad Brad- 
idocko tragedija priminė a- 
ną pagarsėjusią savo laiku 
Homesteado tragediją.

Užmušta John Wargo ir 
J. Rilco. (iš Braddocko). 
•Tarpe sužeistųjų yra S. Ba
ris, M. Simon, J. Colidas,W. 
Lapinski, Th. Kellar, M. 
Dunko, Magavick, St. Gish. 

Streikieriai, pasitraukda
mi, tūlus sužeistuosius pali
ko mūšio lauke. Sako, kad 
tarpe sužeistųjų buvo netik 
streikierių, bet ir šiaip jau 
pašalinių žmonių, kurie tuo- 
mi laiku ėjo pro šalį.

Pittsburgo kapitalistiški 
laikraščiai vadina streikie- streikavo 5,000 darbininkų 
rių minią, “mob” (gauja) International Harvester Co. 
ir visą bėdą verčia ant jų. ir McCormick. Reikalauja- 

Ar ilgai dar darbininkai ma yra pakėlimo algų ir 
skaitys kapitalistų laikraš- trumpesnes dienos darbo. 
Čius, kurie sykiu su kazo
kais ir kompanijų ginkluo
tais sargybiniais kovoja su 
darbininkų judėjimu?

Vėliausios žinios iš Pitts
burgo streiko lauko praneša, 
jog 7 ątreikieriai ir jų va- ir kitose nrmose, nes darni 

Areštuota ir ninkai jau pradeda supras 
■ 1 *4 Y ■ ' ’ ' ■.

Braddocke, ties Thompsono 
plieno dirbtuve, kuomet 
Turtle Creek ir Monnonga- 
hela pakalnės streikieriai 
norėjo išvesti streikan

Unija labai drūta. Strei- 
'. Visuome

nė ir net didžiuma N. Y. C. 
laikraščiu eina už strcikie- v

New Yorko apygardose.
New Yorko uosto laivų 

sustreikavo pečkuriai ir 
mašinistai. Streikierių 
skaičius siekia 3,000. Judė
jimas New Yorko uoste bai
siai nukenčia ir kapitalistai 
turi kasdien milionus nuo
stolių. Tūlos kompanijos 
nusileidžia.

Dalis kai’penterių dar 
streikuoja. Visi kiti laimė
jo. Dienos mokestis New 
Yorke pakelta iki $5.60, o 
Brooklyne iki $5.

Building Trades Emp. 
Ass’n. tariasi su likusiais 
streikieriais ir, rodosi, susi
taikins.,

New Yorke streikuoja 10,- 
000 maliorių, bet dalis jų 
laimėjo ir kita dalis tuoj, ro
dos, laimės.

3,000 doku darbininku, 
dar neorganizuoti, taip-pat 
streikuoja;

Ant New York Central 
laukiama streiko <5,000 tele
grafistų.

CHICAGO, ILL.
Streikas International Har

vester Co.
Nuo balandžio 25 d. su-

L. Korespondentas.

NEBUS STREIKO ANT
RACITO MAI NOSE

Dabar jau tikrai j

tus žiūrinti. Greitu laiku šie 
klausimai ’ bus svarstomi 
A n gi i j o s pa i •! a m e n te.

-olž i visi pasiduosią, jeigu val- 
galima ’ džia jų nebausiant^ bet pas- 

pasakyti, kad streiko antra- kui pasidavę be jokių dery- 
cito mainose nebebus ir She- bų. Anglijos valdžia mano, 
nandoah bei Wilkes Barre. kad už dienos, kitos viskas 
apygardų mainieriai galėsi bus ramu.
būti ramesni del savo atei-
ties. ipondentų pranešimus, tai

Darbo diena mainose bū-1 tik Dubline revoliucionieriai 
sianti S valandų, algos žy-1 numalšinti, o apielinkėse jie

2,000 UŽMUŠTŲ IR SU
ŽEISTŲ.

Dublinas.—Kaip pasakoja 
aficieriai, dalyvavusieji nu
malšinime sukilėliu, tai ne- 
mažiau 500 sukilėliu esą už
muštu ir 1,500 sužeistu, Tai 4-7 4

i.ais buvo dideli sujudimai 
laike darbininku demonst
racijų.

Sakoma, kad laike suiru
tės 25 ypatos užmušta, tar
pe kurių tris moterįs. Ber
lyne sužeista apie 200 žmo
nių.

ge.
UK paviršutines sKaitiines.; < Potsdamo pleciuje, Ber- 
dauguma lavonų palaidota ųvne mjnia reikalavo taikos.

nija (Unitedi Abelni nuostoliai ir skait- namų, kurių ir 
of Ameii'ca). j liūs užmuštųjų teisingai ne- begalima.

Pilni DublinoMęs [įrašytu me
aitytojų mainieriu pra-1 dėsnis, negu pirmiau buvo netyčia sužeistų žmonių, ku

PRCSŲ ŠELMI
n.a.,.,..v

nešti 
žiūri

nė.

daugiau žinių, kaip 
į dabartinį dalykų 

mainieriu dauguome-

manyta, l ik dabas prade- rie nieko bendro neturėjo 
dama iš po griuvėsių suki- ' su sukilėliais. Iš sužeistųjų 
lėlių lavonai rankioti. Tie daugiausiai moterįs ir kūdi-

kelias kulkines žaizda, iš ko j 
matosi, jog jie energiškai 
kovojo su valdžios kariume- 
ne.

BASARODIŲ.
Rusu dienraštis “Birže- ‘ i

vija Viedomosti” sveikinai 
naują Amerikos ambasado-’DUBLINO CENTRAS PA- 
rių D. Francis, kuris tik ką ĮVERSTAS I GRIUVĖSIUS, 
pribuvo Rusijon. Dienraš-i Pirmieji korespondentai, 
tis sako, kad tarpe Rusijos!kuriems Anglijos valdžia 
ir Amerikos dabar yra pui
kiausia sutartis. Tarpe Ru
sijos ir Amerikos su laiku 
užsimegz visiškai prekybi
niai ryšiai.

NORĖJO NUŽUDYTI CA
RO BIČIULI.

Berlynas.—Čionais atėjo 
tasai numeris Maskvos 
dinraščio “Ruskija Viedo- 
mosti”, kur pranešama, jog 
Rusijoj susekta suokalbis 
nužudyti caro bičiuli, vie-

tinę Dubliną, praneša, kad 
pačios gražiausios vietos, 
miesto centras, paversta į 
krūvas rūkstančių griuvė
sių. Geriausi namai, kaip 
tai: pačtas, teismai, chirur-

viešbučių ir geriausių krau-

miau buvusių namų, dabar 
riogso krūvos plytų ir ak
menų. Tuose griuvėsiuose 
kareiviai j ieško užmuštų 
žmonių, aplinkui juos stovi 
minios žmonių,

tą n t biudžeto klausi imi, so-

TRĮS AIRIŲ SUKILIMO
VADOVAI NUŽUDYTI.
Londonas.—Petras Pear-

zidentas, T. Clark ir Th. Mc- 
Donagh—sukilimo vadovai

Kiti trįs vadovai 
lauko teismo nuteisti ant 3

submarinu reikalą, tačiaus c c '

submarinomis

lamento.

tarusi nekliudyti užsienių

viename 
te nesą

tokiu varžymų. Kada 
111 ęs—sa kęs š t re bei i s—j) ra- 
dedame kalbėti apie taikli, 
tai mums praneša, kad apie 
tai negalima kalbėti, nes

nekalbą apie taiką. Jeigu 
kituose parlamentuose pra
deda kalbėti apie taiką, tai 
nuo mūsų slepiama”.

tai 
ma ir “Berlvno Ta-

Suokalbiu įmaišytas ir bu
vęs vidaus dalykų ministe- 
ris Chvostovas, kuris būk 
siūlęs 60,000 rublių tam 
žmogui, kuris turėjo nužu-

nių apie savo vyrus, brolius 
ir sūnus, prisidėjusius prie 
sukilimo ir dabar nežinia 
kur esančius.

TOLYN. Tai esą negirdėtas

lyn ir tolyn. Rusų kariume
nė eina linkui Diarberkiro, 
pakeliui j Bagdadą. Nors 
turkai smarkiai ginasi, vis-

A

Streikas plėtojasi smarkiai. 
Pradžia streiko gera. Jeigu 
atlaikys tą streiką ir su
tvers uniją, tai žymiai ga
lės pagerinti sanlygas dar
bo netik tose dirbtuvėse,bet 
ir kitose firmose, nes darbi-

AIRIJOS SUKILĖLIAI 
NUMALŠINTA.

Anglijos valdžia oficiališ- 
kai paskelbė, kad visi Airi
jos sukilėliai padėjo ginklus 
ir pasidavė valdžios kariu- 
menei. Sukilėlių sostinėj 
tvarka padaryta—kariume
nė valo sugriautus namus ir 
iš po griuvėsių lupa lavo
nus. r

LAIKRAŠTIJA KALTINA 
VALDŽIĄ.

Londono laikraštija smar
kiai užpuola ant valdžios, 
kad ji pirmiau nieko nepai-

prie tokios baisios revoliu
cijos. Taipgi užsipuolama 
ant valdžios, kad ji nesirū
pino išgelbėti esančią Meso
potamijoj kariumenę, kuri

VON BUELOW GRJŽTA 
NAMO.

Kunigaikštis Buelow, žy
mus vokiečių dipliomatas, 
buvęs ambasadorium Ryme, 
visą laiką gyveno Šveicari
joj. Dabar skubiai grįžta į 
Berlyną. Daugelis mato ta
me ženklą, jog taikos mo-

tų užginta spausdinti rusų 
socialisto kalba.
paminėjęs kelias 
kalbos vietas ir norėjęs nu
rodyti savo ir čcheidzės 
nuomonių sutikima, bet tuo- 
jaus buvęs pirmininko su-

1 d. gegužės paimtajpriversta buvo pasiduoti mentas jau artinasi.

a&ui

rinkusieji svarstė dabarti
nius Chinų reikalus ir pri
ėmė, kaip praneša ryt” laik-* 
rasčiai, tokią rezoliuciją:

“Prezidento Juanšikajaus 
pasielgimas ardo tiesos ir 
žmoniškumo principus. Ji
sai atmetė chinų tautos rein, 
kalus ir draugiškus valsty
bių patarimus. Savo troš- 

, kimu užimti sostą, jis įtrau- I _  .... . • - •

sielgimas verčia japonus at
virai pasakyti savo nuomo
nę Chinų monarchijos klau
sime ir imtis įvesti taiką ir 
ramumą Chinuose 
pamatais”.

tvirtais

DAILI-ŽUVO VOKIEČIŲ 
NINKAS.

Vokiečių laikraščiai daug 
rašą apie jauno Miuncheno 
dailininko Prano Marko 
mirtį žuvusio karėje. “Ber
liner Tageblatt” rašo, kad 
Marku žuvęs daug žadąs ir

Parvžius. — Serbu minis- * c

čcheidzės' ^)US

įlinkas neleidęs jam kalbėti 
prieš karės tęsimąsi ir apie 
ekonomijos santikius tarp 
centro valstybių. Galop, 
pirmininkas davęs balsuoti, 
ar nori parlamentas klausy
ti Štrebelio kalbos. Už bal
savę tiktai socialistai, lenkai

t

kalbėdamas su rusų kores
pondentu, pasakė: ‘‘Męs ži
nom. kiek mes esame kalti 
Prancūzams už jų vaišingu
mą, o ypač už pagelbą, su
teiktą mūsų armijai; mūsų 
kelionės tikslas sustiprinti 
draugiškus santikius tarp 
serbų ir Prancūzų. Męs e- 
same ramūs už serbų ateitį. 
Tais įtikrinimais, kuriuos 
męs girdėjome nuo respubli
kos prezidento, vyriausybes 
ir parlamento, męs neabejo
jame, kad Serbų karalyste

i

EXTRA!
“Laisvės” skaitytojai!

J ieškokit sekančiam “Lai
sves” numery Lietuvos pa
bėgėlių surašo pradžios. Iž 
eilės, pagal alfabetą, talpi
name užsiregistravusių pa
bėgėlių vardus ir jų adre
sus. Jieškokit savo giminiu 
ir draugų.

Surašą gavom ii RuijMk
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LAISVE

įžangos 
Straipsnis

Kaip mums teko girdėti, 
vląnas iš narių Lietuvos-Šel
pimo Fondo padavė įnešimą, 
kad artymiausioje ateityje 
būtų sušaukta L. Š. F. val
dybos narių konferencija. 
Męs, iš savo pusės, remiam 
tą įnešimą ir manom, jog|£] 
tai bus dėl labo L. Š. F., jei
gu jo viršininkai suvažiuos 
pasitarti apie bėgančius rei
kalus.

Jau seniai nekurie mūsų 
spaudos organai,,ir visųpir- 
miausia “Laisvė”, barė L. Š. 
F. už neveiklumą ir apsilei
dimą. Dabar dalykai kiek 
gerėliau susitvarkė, bet vis
tik jiems dar toli gražu iki 
normaliu susitvarkymo. Jei
gu, padėkim. tūlos krivūlės 
su labai svarbiais Įnešimais 
net per mėnesį laiko nebūna 
nubalsuojamos, tas tik pa
rodo, kad L. Š. F. valdybo
je keli ratukai arba visai ne-

m 
pra- 
ren- 
Ta-

spėkon^, 
pasitarimui, rento 
kalbas, bus jaukiau ir 
gėjams ir kalbėtojams, 
tai reikalinga dar ir iš to 1 
atžvilgio, jog ne tiktai cent
ro sekretoriatas, bet ir pa
tįs svečiai gauna daug laiš
kų prakalbų rengimo reika
lais.

Šituose dviejuose dalykuo
se, atiku siuntimo klausime 
ir maršrutų organizavime 
tarpe svečių ir L. Š. F. val
dybos gali įvykti harmoniš- 
kiausia sutartis. Kiek męs 
žinome, tai ir paskutinysis 
L. Š. F. balsavimas pasiųsti 
Gydymo ir Maitinimo drau
gijai M. Biržiškos vardu 
.$5,000 kaip tik supuola su p. 
A. Bulotos nuomone. O 
kuomet pareis žinia, kad L, 
š. F. užgiria A. Bulotos re
komenduojamą petrogra- 
diškį komitetą, tuomet pati 
svarbioji svečių misijos da
lis bus pasekmingai 
ta.

sunkesnis klausimas, 
L. š. Fondui vistik

kaip turėtų su k ties. To k is
likimas patiko p. A. Bulotos 
Įnešimą sudaryti Betrogra- į 
de kairiųjų žmonių komite
tą ir siųsti ten aukų. Mes 
neskaitėm to įnešimo, bet 
girdėjom iš patikėjimo ver
tų šaltinių, jog A. Bulota re
komendavo sutverti komite
tą ūš dviejų dūmos atstovu 
darbiečiu Keinio ir Januške
vičiaus, visuomeniečių Liut
kevičiaus, Požėlos ir Zubo
vo, demokrato Bielskio ir 
kelių kitų. Męs jau anuomet 
pasisakėme remia tą įneši
mą. Męs laukėm žinios iš 
Fondo valdybos apie balsa
vimo pasekmes, bet pasiro
do, kad įnešimas kur tai už
kliuvo ir gerb. M. M. Ra
čių to-Herman, L. š. F. sek
retorė, turėjo, net paragint 
valdybos narius būti grei
tesniais, kada eina balsavi
mas. Męs norėtume,’ kad 
L. š. F. valdybos nariai pri
imtų atydon gerb. sekreto
rės pasargą ir kad bent at
eityje panašių dalvkų neat-

. sikartotų. Juk šiaip ar 
taip kalbant, tasai įnešimas 
negalėjo nerūpėti jo auto
riui, p. A. Bulotai, tuo la
biau, kad mūsų svečiai toly-

girdi, kodėlgi L.Š.F. surink
tosios aukos nesiunčiamos 
Rusijon ar Lietuvon. Ir 
mūsų svečiai ir męs patys 
suprantame, kad ir aukos 
rinkti daug labiau seksis, 
kuomet pilnai susitvarkys 
jų siuntimas Vilniun ir Pe- 
trogradan.

Svečiams L. š. F. pradė
jus darbuoties, kįla dar ir 
daugiau visokių klausimų, 
kurie ligšiol nebuvo tinka
mai aptarti ir kurių aptari
mas vistik yra būtinas, jei- 
Igu norime, kad aukų rinki
mas eitų normale vaga.

Pirmon eilėn męs statom 
klausimą apie maršrutų or
ganizavimą. Ligišiol, kiek 
męs žinom, maršrutus ren
giant, svečių nuomonės ne- 
siteirauta. Ponas A. Bulo
ta, apleisdamas Brooklyną, 
ypatiškai išreiškė “Laisvės” 
redaktoriui savo didelį ne- 
užsiganėdinimą, kad marš
rutas Mass, valstijoj buvo 
surengtas žaibo greitumu ir 

■ visiškai nepasitarus su sve
čiais, neatsižvelgus net į tą 
laktą, kad senelė Žemaitė 
jau pabaigė septintą metų 

. kryželį ir jog ji, nors ir prie 
geriausių norų, negali kiek
vieną dieną prakalbas saky
ti. Neseniai męs skaitom 
“Keleivy”, kad Žemaitė ser
ganti.

Mums matosi, kad bent 
ateityje, rengiant maršru
tus, visuomet būtų teirauta
si svečių nuomones ir žiūrė- 

. 4a jų patogumo. Bendromis

išriš-

kurio

kynui, tai klausimas apie L. 
š. F. susivienyjimą su L. G. 
F. Mechaniškas to klausimo 
nuhalsavimas vargiai yra 
galimas. Jeigu gyvas pasi
tarimas ir gyvos diskusijos

Į dūrinius mūsų fondo daly
kus, tai jos juo labiau rei
kalingos klausime dviejų 
fondų susivienyjimo ar bent 
susiartinimo. Prie pirmos 
progos ir “Laisvės” red. iš
reikš savo nuomonę tame 
klausime. Čionais gi męs

Š. F. valdybos narius nuo
dugniai aptart tą klausimą 
bū s i a n č i o j e konferencijoje, 
o kad ji Įvyktų, balsuokit už 
Įnešimą sušaukt konferenci-

Laiškas Redakcijai.
Gerbiamoji Redakcija:—

N34 (28 balandžio) ger
biamo tamstų laikraščio at
spausdintas pranešimas 
“Lietuvos Šelpimo Fondo
reikaluose” su parašu to 
fondo sekretoriaus M. M. 
R a č i ū t ė s - H e r m a n. T a r |)
kitko tenai pasakyta, kad 
mudu, žemiau pasirašę, ga
lėsime pribūti į Connecti
cut valstiją su prakalbomis 
“pradedant su septinta die
na gegužės (May)”, ir kad 
lenais įgaliotinis J. V.

viejų prakalboms “galės pa
skirti dieną ir pasiųsti kal
bėtojus”, būtent mudu. To
dėl, idant žmonės nebūtų be- 
reikalo klaidinami, praneša
me, 1) 
skyrę

kad mudu esame pa
savo prakalbas ant 
gegužio Waterbury 
tenykščio komiteto 

užkvietimą, bet ilgiau tuo 
tarpu dar nesirengiame to-

kad mudu nesame įgalioję 
netik gal ir labai įsitikėjimo 
verto, nors mums visai ne
žinomo p. Straus (Staliorai- 
čio), bet ir p. Račiūtės - 
Herman siuntinėti mus ir 
skirti dienas be jokio su 
mudum susižinojimo. Kas 
nori, idant męs atvyktu mc‘ 
su prakalbomis, tesikreipia 
stačiai prie vieno 
žemiau padėtu

A. Bulota,

507 Eight St., So.

28-IV-191G..

iš musų 
antrašu.

ATSTOVAS ČCHEIDZE 
SVEIKSTA.

Soc.-dem. frakcijos V.Dū
moje vadas N., čcheidze po 
sunkios ligos pradeda sveik
ti. Ligonis gauna daugybę 
pasveikinimo laiškų- ir tele
gramų.

A;.

I

APŽVALGOS 
VIETON.

(LITERATIŠKI VAGIŠIAI.
Neseniai “Laisvėje” buvo 

pagarsinta ištraukos iš lai
kraščio “The Vaterland”, 
kad Amerikos vokiečiai ap
siėmę savo lėšomis atstaty-

visi rengėjai prakalbų, teat
rų, balių ir piknikų arba pa
prastų. susirinkimų, garsin- 
kitės per “L. R.”.

Lapelio adresas: 1264 S. 
Aubin Ave., Detroit, Mich.

“KARDAS”.
Worcesterio pradėjo
“Kardas”, mėnesinis

Viskas būtų gerai, tik iš politikos, o vienybe fondų 
kur “Nauj. Liet.” rašytojas 
pagavo žinią apie “Lais
vės” šnairavimą. Matomai, 
Petrogrado laikraštis turi 
Amerikoj nelabai teisingų 
informatorių.

ir tolerancija bei žmoniškes
ni santikiai mūsų tarpe tuoj 
įvyk

“Darbininką”? Tada 
lės per langą špygą

Ką sakot ant to?
*

* *

Day tono katalikės “varto
jo” kiaušinius? Well, reve- 
rendai romiško gatunko, ar 
nebūtų padoriau, kad kovoj 
su socialistais jūs patartu
mėt savo pasekėjams varto-

bedieviais

*
$ *

Velnias su tais 
ir gana! Kunigai jau
išplūdę, prakeikę “Šakę5 
davatkos ir bobos, kaip 
vietrės jos bijodavo, 
štai “šakė” sustoja, o 
rodo “Kardas”. Na,

PRIE AMALGAMEITŲ 
KONVENCIJOS.

Lietuviams rubsiuviams, iš
rinktiems A. C. W. of A.

< konvencijom
Kaip žinia, Amalgamated

Bet, 
o pasi- 
tad tfc

ei ti 
juokų laikraštis (149 Mill
bury St., Worcester, Mass.). 
____  _____ __ _  aiškina
mas tuomi, kad mergaitė 
“Šakė” pradėjo romansuoti 
su stipriu jaunikaičiu ir pa
skendo jo glėbyje. To jau
nikaičio vardas “Kardas”.

Ištiesų “Karde” yra ir 
juokų ir b ran du oi i ngų min
čių. Jame bendradarbiauja 
tokie vyrai, kai]) Fritzas, 
Dono Kazokas, Julius Mic
kevičius, Senas Vincas, J. 
Kučinskas, Hocus Focus ir 
kiti. Nepaprastai turtingas 
korespondencijų skyrius, 
nors reikia pažymėti, kad 
tūli korespondentai turi 
perdidelę autonomiją ir už-

sų Lietuvoj). Tą žinią at-‘]<arf]0 atsiradimas 
kartojo “Keleivis”, nurodęs ginklą, su kuriuomi social is-

tarpu maliauskinis 
is”, pasiėmęs žinią 
vės”, nenurodo Sal

tinių. Toks elgimos papra
stai vadinama literatiška 
vagyste.

Maliausko švaraus elgimosi,

fanatika turku 
amžinai šokanti v

primena 
dervišių, 
v. Vito

Stebėtinai nesiseka kun.
Kemešio Juozapinei. Visi 
kunigai .šaukia “ura” už

mus žmones. Redakcija, 
kai]) norints, turėtu suda-

ra uz Juozapinę 
parapijoj bent po : 
cinkus rėkia “ura
zanine !

“ura” už Juozapinę. Jau 
veik metai suėjo, kaii) visi 
Amerikos lietuviai atžaga
reiviai urmu rėkia “ura” už

naši už Juozapinę dangaus

po dešimtuką.
ar

narius! Kokios mamos, 
tikrai ubagiškos pasekmės.

siseka, .o ką jau bekalbėti a- 
pie tikrą darbininkišką vei
kimą!

KAS KITA SOCIALIS
TUOSE!

Pereita subata “Laisvės” 
redaktorius buvo Philadel- 
phijoj pas koviečius.

—klausia Jis.
—O. K.—atsako koviečiai.
Spaustuvė apversta dar

bais. “Naujos Gadynės” iž
de apie $1,500, “Kovos” gi 
iždas irgi didėja. “Naujos 
Gad;” ėjimas aprūpintas jau 
veik metams laiko. Sąjun- 
giečių šeimyna, nors kiek
vienas jos narys moka po 
35 centus, netik nemažėja, 
bet auga ir auga. Prie Są
jungos Literatūros Draugi
ja taip-pat sparnukus ir gū
žį (suprask kasą) įgija.

“Kovos” autoritetas kįla, 
bendradarbių skaičius auga, 
o gegužinio num. tai net

redaktorius K. Vidikas, — 
laike progresisčių vakaro— 
seniau Phila. “Kovos” ir už 
dyką neimdavo, o dabar tik 
moka, tik moka penktukus.

Kas sako, kad ši karė mo
rališkai subankrūtino socia
lizmą? v
NAUJAS “LAIKRAšTĖ-

Mums prisiuntė iš Detro
ito du NN. “Lietuviu Re
kordo”. Tai pap rastas pla
katėlis, pavadintas “a])gar
sinimų lapeliu”. Leidėju ir 
redaktorium pasirašo K. S. 
Urbaitis. N-ry 2 telpa ma
žytis straipsnelis apie 1 d. 
gegužes. Yra paminėjimas 
B. Vargšo mirties.

La i k i -a š tėl i s i ši c i d ž i a m a s 
pabaigoj kiekvieno mėnesio 
ir dalinamas dykai. Apie 
tai red. rašo: “L. R.” bus 
dalinamas ant kampo West
minster ir Cardoni gatvių 
kožną paskutinį nedėldienį 
kiekvieno menesio. Užtaigi

iSj'' Sy.

idea unijos konvencija atsi
bus Rochester, N. Y. — 8 
d. gegužės. šiuo pranešu

legatams, kad parankiausia 
vieta apsistojimui bene bus 
Brokers Hotel — kampas 
Central ir Clinton A ve.Kai
na už pernakvojimą nuo 50 
c. iki $1.50. Nuo N. Y. C. 
stoties tik vieną minutę eiti.

Norintieji platesnių infor
macijų, tegul kreipiasi laiš- 

pas mane: sulig išgalės 
mielai patarnausiu.

* . '
* *

Puikiu nariu socialistams 
įpiršo tautininkai j L. Š. F. 
Nekurie po keturias savai
tes nenubalsuoja krivulių. 
Nekurie, manding, vargiai

*
j * *

Katalikystė tarpe lietuvių 
baisiai nupuolusi! Visi ma
nomo, kad Amerikoj lietu
vių yra 500,000, o Kemėšis

vo “Juozapinę Sąjungą” nei 
1.000 nariu, tik 771 teturi. C Z

Swinstwo panie, jei iš 500 
tai, vardan “bepartyvišku-199 avelės naklysta! 
mo”, ir priėmė tą citroną!

as

152 Weyl St 
Rochester,

“Darbininkas” rašo apie 
“išsigimėlių darbus”. Kad 
žmonės ten paminėti norėtų 
ką nors bendro su kiaulėmis 
turėti ir atsakytų, be abe
jonės pasirodytų ant rašy- 

Vargšai, jie misli, i tojaus to straipsnio kaktos: 
viena “Šmeižikas.

Nekurie korespondentai,

kiantj katalikišką kalbėtoją 
tuoj mano, jog ta,i kun. Ma
li aucka 
jog klerikalai tik tą

Mums ypač patinka “Kar
de” Mokslo ir teisybės . la
pas. “Kardas” nestinga ir 
puikių iliustracijų.-

raštines doros žvilgsniu
“Kardas” stovi gana augš-

kedena kunigus, tai dar a- 
naintol nėra prasižengimu 
prieš laikraštinę dorą. Juk 
visiems žinoma, kad jnūsu z c
klebonijų gyvavimas jau 
nuo Vinco Kudirkos laikų 
yra neišsemiamos medžia
gos skrynia sveiko humoro 
draugams.

Vieną tik ydą kardinin
kai turėtų prašalinti iš sa
vo laikraščio—-kokiu nors 
būdu apgalėti rašybos ir ze- 
ceriškaą klaidas. Pasirū
pinkite, vyrai, tuo dalyku.

AR MĘS NESAKeM, KAD 
MŪSŲ VIERA GE

RESNĖ?...
Po pirmam vokiečių išvy- 

jimui iš Suvalkų gub. (rude
nį, 1914 m.), rusų valdžios

šnipų ir išdavikų. Prasidėjo 
Įtarinėjimai, areštai, trėmi
mai ir kitokios bausmes. 
Visupirmiausia pultasi ant
tų lietuvių, kurie

toriais.
Ypatingai smarki lietuvių 

liuteronų medžioklė ėjo 
Prienų apygardoje. Guber
natoriaus paliepimu tam 
tikri pasiuntiniai (daugiau
sia vietos žemskiai) ėjo iš 
namų į namus ir teiravosi 
apie tikėjimą. Kas galėjo 
dokumentališkai prirodyti 
savo katalikystę (padėkim, 
maldų knygom), tuos neru- 
šiojo. Bet nabagėliams 
liuteriams buvo bėda.

Be zemskių, kurie buvo, 
tai]) sakant, oficialiais 
prieteliais, Prienų 
dos davatkos lošė 
rių rolę.

O geri katalikai
si: “Ar męs nesakom 
mūsų viera geresnė”..

ne- 
apygar- 

laisvano-

džiaugė-
kad

ŠNAIRĄVO

vaitrašty “Naujoji Lietuva 
skaitom:

Žinios, kurios nu 
rodo, kad p 
a me i*i k iečiu

dek ė, 
gioji 
menė 
(Bulatus ir Žemaitę — 
“L.” red.) pasitikti. Da
gi “Laisvė”, kuri pradžio
je šnairavo, dabai- kitai p 
kalba. Reikia linkėti, kad 
pažangioji Amerikos lie
tuvių visuomenė mokės 
tinkamai taip reta proga 
pasinaudoti, o taip-pat 
kuostipriausia rems tų 
svečių varomą darbą”.

visuo- 
svečius

PRAŠYMĖLIS.
Dar ir dabartės da 

žmonių kreipiasi j 
“Laisvės” biznio reil 
Daugelis siunčia mano var
du pinigus ir money orde
rius, kiti per mane knygų 
užsisako, dar kili prašo per
mainyt adresą ar teiraujasi 
apie apgarsinimų kainas.

Dėlei to turiu gana daug 
sugaišties kiekviena miela

Lietuvių ir
Lietuvos Juda”.

Fritzas.
,h(lls “Katalikas” garsina savo 
mancpjjzjp “^dieviškuose” socia

listų laikraščiuose'. Kame 
dalykas: ar bedieviški do
leriai geri ir katalikams, ar 
“Katalikas”, netekęs 
dūko, virs žmonišku 
raščiu ?

Bran-
laik-

meną.
kurie nori turėti su manim

Prašyčiau, kad visi, į, v 7 7 I (

tlĮSl

Tik-

mano vardu.Šiaip 
iii dalykai, pre-

numerata, knygų parsitrau
kimas, adresu mainymas ir 

z C t*
kiti mažmožiai yra admin is-

ja ir tarkitės, su ja visus 
biznio dalykus veskite. Man

nimo.

MARGOS MINTJS 
APIE VISKĄ.

rašo,

kime: “Karti teisybe — A- 
merikos lietuviai moka tik

dirbti”. Pasižiūrėjus į p. 
Bulotą mums prisimena, 
kad Europos lietuviai nei 
rašyt nemoka, nes jau du 
mėnesiai jis su mumis, bet 
dar nei žodžio neparašė nie
kur. Pagaliaus, jei nekalbė
tume ir nerašytume, neži
notume, nei ką dirbti.

# >3

Tautininkai vis nori 
mesti savo A. L. T. S..

uz-

Tam pritaria vėl musų for
malistas Rimka. Kokią

muši, 
žmonės uždėjo?

tuos fondus

*
Kemešio organas p

V. Ditkų. kuris rašo 
“stlaipsnį": Sudiev, broliai 
socialistai”. Sudiev, sudiev, 
1 )itkuli,, ar tai

rojome, pirmu 
me!

tu buvai se
nioko neži-

Socialistai sutiktų vieny- 
ties su tautiečiais, taip iš
rodo, bet kas-žin kas ten 
kaip ir neaiškaus' yra. Aš 
išaiškinsiu. Tautininkai,ap
sivalyki t nuo Širvydp ir jo

>u aukavimu nuo kares 
nukentėjusioms dalis tautie
čių pasirodė visoj savo nuo
gumoj. Net renkant aukas 
“jų žmogui” Bulotai neau-

me “prakilniame” pasielgi
me ir mūsų “kaizeris” Rim-

vydo mokinys. Per “Ateiti” 
džentelmeniškai kalbino ne-

* *
L. I). L. D. nupirko nuo 

Kapsuko “Biliūno Biografi
ją”. Gal ir geras veikalas, 
bet mums dabar reikia ne 
biografijų, bet politiškos e-i 
konomijos rankvedėlių.

kurių socializmo mokslas

antras prakalbas. Tad kam

“Pilvas ir Alus” — rašo 
medikas Montvidas. Gera 
kombinacija, geresne nega
lėtų ir būti. Bet kaip būt 
parašius dar vieną straips
nį: “Galva ir Alus”?

’k

H:

Kur tik nepažiūrėk, 
katalikai pjaunas, 
užmušinėja....
cialistai darytų, o Jė 
kiek medegos klerikalų 
I lėliams būtų!

>1: į: .

ten 
vagia, 

Jei taip so-

Suv. valstijų valdžia su
ėmė ir deportavo iš Ameri-

Daniel -už rinkimą aukų ap- 
gavingai labdarystei. Yra

stabdymui tokių paukščių, 
kaip Maliauckas.

* .

* *

pie 4,273 po tam, nors ir ga 
vonioj, gimė!) Kad italijo 
nams atsibos popiežiška;
cirkus, bus kur jam 
kraustyt, čion, matyt, gana

Kad iviniKos ir ' Ateities 
nebūtų, Kemešio “Darbinin
kas” išeitu tuščias. Bot 
stebuklai yra tame: kaip tas 
vargšas “Keleivis” išlieka 
su visu savo personalu nete
kęs tiek kunigiško murzini- 
mo? Gal dėlto, kad “Kelei
vis” persikrausto priešai

Pabėgėlių laiškas. *
Iš miestelio Skopin, Ria- 

zaniaus gub., rašo K. Sen
kus. kuris ilgą laiką gyveno 
New Britain, Conn., ir pasi
žymėjo tarpe vietos lietuvių 
besidarbuodamas ant visuo
meniškos dirvos, rašo K., 
Liutkui į Brooklyną:

“Mylimas ir brangus 
draug-broli! šiandien ga
vau nuo tavęs laišką ir labai 
džiaugiuos, kad prie tokių 
aplinkybių pavyko mums 
susirašyti. Kaip matyt iš 
laiško, tai tamstai neblo
giausiai sekasi. Na, o aš a- 
pie save? Nežinau nei kaip 
pasakyti, bet, po teisybei, 
neperblogiausiai gyvenu, 
nes viena dar nesu be gra
šio, o kita—jau darbą turiu. 
Dirbu krautuvėj, gaunu 25 
rublius į mėnesį algos ir iš 

įto šiaip-taip pragyvename. 
Mat, dirbant valgomų daik
tų krautuvėj, tai maistas pi
giau apsieina. Dirbu tre
čias mėnuo; kaip ilgai dirb
siu—nežinia, nes darbas ne
užtikrintas.

Jau antras metas, nuo 15 
d. vasario,, kaip apleidome 
savo kraštą, Senapilę, bet 
iki rugpjūčio mėnesio, 1915 
m. gyvenome Lietuvos kraš
te, tai prisiėjo visko matyti. 
Apie tai parašysiu gal tik 
karei pasibaigus, jei liksi
me gyvi.

Tamstos gimtinio kaimo, 
Badavimų, tik pora namų 
liko nesudeginta. (Padavi
mų kaimas susidėjo iš 40 ū- 
kininkų.—K. L.). Tavo bro
lis Juozas čia su visa šei
myna gyvena. Dirbo, bet 
tuom kartu sustojo ir žiūri 
kito darbo, širdingai ačiū 
už pasiūlytą pašelpą, gal ka
da reikės, tai pranešiu, o da-

to. Iki šiol dar nesu jokios 
pašelpos iš niekur gavęs, o

K a si ink atvykimo į Su v. 
Valstijas, tai gal ir galėtu
me, bet viena—dabar labai 
pavojinga važiuoti, o antra 
—tai labai žingeidauju ka
lės pasibaigimu, gal paskui 
bus proga nuvažiuoti į Lie
tuvą ir pasidarbuoti dėl sa
vųjų.

Gerai darote, kad neuž
mirštate šelpti pabėgėlius, 
bet geriau padarytute, jeigu 
šelptute likusius po vokie
čiu. Regis, kad tą padary-

ir jų dalinimo pabėgėliams, 
geriau dabar patylėsiu. Ga
lite suprasti, kaip yra, nes \ 
viskas klerikalų rankose.Ki- 
tą sykį parašysiu daugiau,o 
šiuo kartu bus viskas.

K. ir E. SenkaLK.

v
M
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LITERATŪROS
NAUJIENOS

Louis N. Hammerling. kaluose

kuopa 
kuopa

187.55
106.50
380.25

Gui de Maupassant.

/J. Baltrušaitis.
P įsų poezijos mylėtojai 

bus girdėję garsaus Jurgio 
Baltrušaičio varda. Tai lie
tuvis gimimu ir dvasia, ru
sas kultūra. Sutapęs su 
Maskvos rusų inteligentija, 

)J. Baltrušaitis pradėjo kilti, 
kaipo skaidri žvaigždutė, 
ant rusų literatūros padan
gės. Jo poetiškas talentas 
visų pripažintas. Beta, jisai 
yra žinomas, kaipo vertėjas 
šiaurės vikingi: Ibseno, 
Bjernsono, Hamsuno ir ki
tu veikalu.

Jau seniai 
beta giminystė tarpe tvery- 
bos nabašninko Mikalojaus 
Čiurlionio ir Jurgio Baltru
šaičio. Juodviejų abiejų 
veikalai apšarmoję savotiš
ku misticizmu, ypatingu lie
tuvišku susidū moji mu’. Skir
tumas tėra tame, kad Čiur
lionis reiškė savo mintis ir 
ilgesį ant audimo, o Jurgis 
Baltrušaitis paskendęs ty
ros poezijos bangavime.

Maskvos lietuvių inteli
gentai jau seniai darę mė
ginimus sueiti pažintin su 
surusėjusiu poetu. Apie tai 
męs skaitome “Amerikos 
Lietuvy”.

“Keliatas lietuvių studen
tų, kaip g. S. Šilingas, a. a. 
R Bytautas, P. Klimas ir ki
ti norėjo būtinai susipažinti 
su gerb. poetu, bet jiems tai 
nevyko. Sunku buvo pap
rastiems studentams įsigau
ti į tarpą, kuriame sukinėjo
si g. J. Baltrušaitis. Tik 
kuomet tuo dalyku užsiėmė 
augštai visuomenėje stovįs 
gerb. inž. Naruševičius,tuo
met pavyko Maskvos lietu
vių inteligentijai užmegzti 
artimesnį ryšį su g. J. Bal
trušaičiu. Nuo to laiko jis 
pradėjo mokintis uoliai lie
tuvių kalbos, interesuotis 
lietuvių gyvenimu, laikraš
čiais, lietuvių literatūra, 
pradėjo net pasirodyti di
desniuose lietuviu vakairio
se ir net dalyvauti lietuvių 
draugijose. Rašančiamjam 
šitas eiles bebūnant Mask
voje teko girdėti, kad g. J. 
Baltrušaitis pradeda jau ra
šyti ir lietuviškai,

Kas žino jo eilių augštą 
estetybę, jų graikštumą, gi
lų ir ploną jų jausmą, tas 
tegali suprasti, kaip bran
gus būtų lietuviams pradė
jimas g. J. Baltrušaičio ra
šyti eiles lietuviškai...

Ir reikia tikėtis, kad gal 
netolimoje ateityje išgirsi
me męs savo kalba prabylus 
naują, stebuklingą mūzą”.

Lietuvių literatūron J. 
Baltrušaitis įneš naujų 
giesmių naujus aidus.

Po antgalviu “Pobūdis ir 
Pagunda” Chicagos “Tribu
ne” neseniai išspausdino 
šiokio turinio straipsnį:

“New Yorko augs tosios 
mokyklos Washington Ir
ving High School principa- 
las Edward Zabriskie liepė 
išmest iš mokyklos sales pa
veikslą “Ar tai aš esu mano 
brolio sargas?” Tą paveiks
lą buvo padovanojusi New 
Yorko mokykloms Anglijos 
Mokslų Komisija. Ant pa
veikslo parodyta benamių 
žmonių grupa, kurioje ran-

PROTOKOLAS.
A. P. L. A. centro komite

tas laikė posėdį balandžio 
16, 1916 m. Posėdį centro 
pirm. J. Maskeliūnas atida
rė kaip 10 vai. iš ryto. Po
sėdyje dalyvavo šiei iš cen- 
trališko komiteto nariai: 
centro pirmininkas J Mas
keliūnas, jo pagalbininkas 
J. Rinkas, sekretorius J. K. 
Mažiukna, iždininkas K.Va
rašis, turtu kontrolės komi-
toto pribuvo vienas

(Verte švenčioniškis). 
(Aukauju Brooklyno senberniams).

bemieganti ant suolelio pa
upyj Thames, Londone.

“Principalas sako, kad 
“Nei vienas žmogus negali 
norėt, idant jo duktė susi
tiktų su tokios rūšies pa
veikslu. Mergaitės tu r ma
tyt vien visą entuziazmą, 
linksmumą ir gražumą, ko-

gyvenimas, be jokių liūdnų 
ii1 nemaloniu ruožu”. «. k.

“Ponas Zabriskie nėra į-

plačiai tarp amerikiečių įsi
gyvenusią filisofiją, kad 
mūsų gyvenimas privalo 
būt “be jokių liūdnumų ir 
nemaloniu ruožu” ir kad vi
si skurdo, nuodėmės, kares, 
gošlumo, godumo, naminių 
nesutikimų ir tiem panašus 
apsireiškimai privalo būt 
slepiami nuo mūs akių.Nors 
tie apsireiškimai yra su 
mums, ir nevienas susiduria 
su jais, męs privalome už- 
gint jų egzistavimą, ir jei 
negalime paslėpt juos kelno- 
rėje, tai turime užsimerkt 
prieš juos. Jei gresia tautai 
pavojus, tai męs turime už
miršt jį, o jei atsiranda 
mums priešai, tai turime 
sau įsikalbėt, jog jie mūsų 
draugai.

“Nuolankumas ir cenzū
ra—tai įrankiai, kuriais kai 
kas iš mūsų tikisi išauklėt 
pobūdžius ir sušivaldymą. 
Suv. Valstijos daėjo iki pa
kvaišimo su palaikymu mū
sų žmonėse nesubrendimo. 
Cenzūra sako, jog męs ne
esame užtektinai tvirti, kad 
galėtume atsispirt prieš pa
gundas,o vienok visiškai ne
mėgina padaryt mūs drū
tais, kad apgalėtume pa
gundas. Nuolankumas sa
ko, kad męs neprivalome 
matyt pavojų.

“Ką yra pasakęs p. Zab
riskie—tai nesvarbu. Tik,

Pirmiausia paimta 
tymui A. P. L. A. 
atsišaukimai.

svarstymo, kad būtų panai
kintas arba atšauktas refe
rendumas, kuris priėmė 
skaitymą A. B. L. A. na-
riam organo, 
mui nutarta
P. L. A. susivažiavimo.

II. A. P. L. A. 5 kuopos 
svarstyta kaslink išmokėji
mo pašelpos A. šiarui. Pa
gal kuopos komiteto liūdyji- 
mą, pripažinta išmokėti

it kieti* an t A.

šaukimas kaslink 
pusės įstojimo 
kuopos reikalams, 
palikti.

IV. Svarstyta kaslink A.
P. L. A. 6 kuopos, kuri rei-

palikimo 
mokesčiu 

nutarta

Green bu rg’o advokatui. Nu-

ar ne-

pinigu, kuriuos 6 kp. r 
pasisavino, paduodami 
zignaciją iš A. P. i 
dr-jos 
teri. v

ir atmesdami ta čar-

advokatą nueiti pa- 
centro pirmininkas

War—what for? (Kare — 
dėlko?) viena iš žymiausių 
knygų prieš militarizmą, 
parašyta Kirkpatrick'o, kaip 
girdėjome,jau pradėta vers
ti lietuvių kalbom Verčia 
V. K. R. 120 puslapių jau 
išversta.

Kaip jau mūsų skaityto
jams žinoma, Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gija nutarė tą knygą išleis
ti (tik dar nežinia,keno ver
time).

Teisybe apie Argentiną 
(pasakojimai apie žemę ir 
pragyvenimą pagal paties 
ilgmetinį patyrimą).

Knygelė spausdinta Til
žėje, nors pažymėjimo apie 
tai nėra. Ją išleido p. F. 
Misslerio agentūra. Žino
ma, kaip agentui, tai ir rei
kėjo ją išgirti.išgirt be čie- 
nios. Tuo tarpu, kiek mums 
žinoma, paprastų darbinin
kų padėjimas Argentinoj y- 
ra labai sunkus. Tenais tik 
amatninkams yra geresnis 
gyvenimas. Z

rikečių yra vienodų su juo 
nuomonių. Męs turim steng
tis nesusidūrt su gyve
nimu, nes gyvenimas sutei
kia mums liūdnumus ir ne
malonumus. Jei tas gyve
nimas šiurkštus ir sunkus, 
tai męs neturime sustiprint 
savo kūnus, kad perkęst jį. 
Ponas Zabriskie ir jo prita
rėjai nėra šalies išdavėjais, 
bet jie yra daug pavojinges
ni, negu išdavėjai. Tai jų, 
o ne paveikslų įtekmė tvir
kina Amerikos jaunuome
nę”.

Šis straipsnis paminėtas 
ne tikslu pamokinimo apie 
nuolankumą, ar prisirengi
mą, neigi dėl kritikavimo 
įvykdinimo tautinės cenzū
ros ant’kratančiųjų paveik
slų, prieš ką tūli laikraščiai 
jau protestuoja. Jis pami
nėtas su tikslu priminti, kad 
visi bandymai pastatyti mus 
visus po vienodu morališku 
saiku kuriame nors dalyke 
—visuomet klaidingi, ken
kianti laisvei, ir todėl nemo- 
i žiliški įvykdinime, jei ir ne 
tiksluose. Sutvėrimas ap
linkybių, kuriose, kad nepa
daryt ko blogo, negalima 
daryt nieko—užmuša inici
atyvą, susivaldymą, laisvę 
ir morališkumą, kas veda 
prie paratizmo ir degenera- 
c jos.

skirta
J. Maskeliūnas, K. Varašis 
ir M. Urlakis.

V. Svarstyta kaslink ap
mokėjimo už organą “Lais
vės” administracijai. Už 
padarytą sutartį tarpe cen
tro sekretoriaus ir “Lais
vės” adm. už pirmą pusme
tį užmokėjimas priimta. Už 
antrą pusmetį tarta,kad ku
rie nariai bus pasiųsti iki 
rugsėjo pabaigos, skaitytus 
prie antro pusmečio, o nuo 
spalio 1 d. skaitytųsi jau 
prie kitų metų, ir už tuos 
jau nereikėtų šiais metais 
apmokėti. Pavesta užklaus
ti “Laisvės” administraci
jos, ar sutiks su tuomi.

VII. Svarstyta kaslink 
surengimo maršruto Bulo
tai Pittsburgo apygardoje. 
Nutarta atsišaukti į visas

visas Pittsburgo apygardos 
draugijas, kad visos dr-jos 
bendrai pasidarbuotų ir su
šauktą draugijų atstovų 
konferenciją tam dalykui

Atsišaukhmų parašymas 
pavesta J.-KkMažiuknąi.

VII. Nutarta, paimti plie
nine Spauda iš A.-P. L. A’ 
1 kp., kuri yra tinkama A. 
P. L. A. centrui ir primokė
ti pirmai kuopai už ta spaTP 
dą $3.00. . . *
~VIII. Knygos Išžiūrėtos 

centro sekretoriaus už sau
sį, vasarį ir kovą'mėnesius. 
Knygos sutiko sulyg kuopi! 
raportų ii’ A. P. L. A. fi
nansų stovio.

Neatsilankius dviem tur
tu kontrolės nariams, buvo 
paimtas prie knygų peržiū-

kretorius A. Žvirblis.
Posėdis užsidarė 

4:30 vai. vakare.
kaip

ATSKAITA UŽ SAUSĮ, VASARĮ 
IR KOVĄ MĖNESĮ, 1916 M.

Sumokėta per kuopas:
kuopa ...........   $390.35
kuopa ........................................ 587.90
kuopa ...........................   115.60

1
2
3

A

48.30
13.25

8
9

10

kuopa 
kuopa 
kuopa

P. L.

Viso sykiu $1,937.55
Įvairių įplaukų:

2 kuopa už knygos
viršus . . . f............................................................. $2.00

A. !’. !.. A. 4 kuopa už knygos
viršus ......................... . 2.00

A. B. L. A. 7 kuopa aukavo smt
5 00

Viso ........... $9.00
A beina Sutrauka:

Nuo seniau buvo ,A. B. L. A.
t urt o . . . ...................................... t >,286.18
Sumokei; per 3 mėnesius ,937.55
Įvairių j) • lauku ......... ................. . . f).00

Viso ..... $8,232.73
Pašarua cent. sek. 3 ir 7 kuopų

btlVO SUI nokei a daugiau, br■t tos
kuopos paėios išmokėjo pašei į >ą ligo-
nuims sa usio mėn, todėl tik skaitau
tą sumą, kiek buvo prisiųsta į cent-
r; L 
IŠMOKĖ l’A LIGONIAMS I ’AšEL-

BOS PER 3 MĖNESI! S.
Nariui 1 kp. 1‘. I’auliukiaviėiu 103.00

“ 4 " A. Radžiui ............ . 28.00
“ 5 “ <L. Mitkai ........... . 65.00
“ 5 " M. Armonaviėiai 35.00
“ 5 " I1’. Stankui ........... . 49.00
“ 5 " ,L Mankevičiai 14.00
“ 1 “ 1’. Bernotaviciai 77.00

1 “ B. Lukoševičiai 14.00
<< •> " K. Gapui ........... . . 7.00

“ A-. Stalioriui . . . . 28.00
“ 2 “ St. Smolskiui .. . 35.00
° 2 “ !■’. Griniui ......... . 14.00
“ 3 " A. šalčiui ......... . 16.00
" 3 “ Z. K upriui . . . 14.00
“ 3 “ A. Brundzai . . . . 11.00

5 “ !•’. Andrijauskui 14.00
“ 5 “ J. 'Žvirbliui ......... . 14.00
“ 7 “ A. Bernotui . . . . . 14.00

7 “ B. Valentai . . . . . 14.00
“ 7 " M. Asadauskui . . 28.00

3 “ .A. Čepaičiui . . . . . 21.00
»< 9• > " <1. Radzevičiui . . . . 7.00
“ 2 “ .J. Jatuliui ......... . 28.00
“ 4 " M. žalgai ........... . 35.00

4 “ J. šeštokui , .. . . . 35.00
“ 7 " K. čiarui ............. . 14.00

i “ B. Kršiui ............. . 14.00

Viso i?.mokėta ligoniams $751.00
I’osmcrtines išmokėta:

Nariui 2 kp. Ant. Povilaičiui 1 25.000
“ 5 " M. Armonavičiui 125.000
ii l “ K. Maeiulskio . . . 50.00 i

s ykiu išmokėta ......... $300.00
vairus išmokėjimai:

I.’/.’ kasi*■riaus kauciją dėl 191 (i
m. už $1,000 ............................. .■ $5.00

Alpa cent. pirm, ir lėšos už
1915 m., 1’. Liepai ........... . 14.30

Kasos krl obejo lėšos Už 1915 m.
,L Cat aveckui ......... ............... .. 1.40

Už 12 k nygų viršų ............... . 21.00
Al pa ir ešos kasieriaus už 1915 •

m., K. Va rasiu i .................... . 30.00
“ 1 .aisvės’ redakcijai už spaudos

<1'1 i’hiK 3.50
Už svetainę dėl A. P. L. A.

(> susivažiavimo ....................... . . 2.00
A l ira cen tro sekr., J. Mažiuki) ii 60.00
Važinėjimų išlaidos per 1915 m.,

J. K. Mažiuknai .................. . , 5.00
Centro sekretoriui už kasos žen-

klelius ir popierą ................ .. 8.00
J. Gataveckui už dieną dėl po-

sėdžio ........... .............................. . 2.00
Advokatui W. W. Cambell . . . 5.00
Už centro sekretoriaus knygas 5.14
"Dilgėlių ’ redakcijai už spaudos

darbus ......... ................................ 21.15
Antspauda dėl dviejų čarterių ... 1.10
M. Urlakiui lėšos už 1915 m.

važinėjimą ............................... . . 1.40
Sykiu $186.59

Abelna sutrauka:
I’ašelpos ligoje išmokėta . . . 751.00
I’osmcrtines išmokėta............... 300.00
Įvairiems reikalams išmokėta 186.59

Lieka A. P. L. A. turto $6,995;L1 
J. K. Mažiukna,

A. P. L. A. centro sekretorius.

Sykiu .... 1,237.59
Buvo A.l’.L.A. centro kasoje 8,232,73
Išmokėta ..................................  1,237.59

COLLINSVILLE, ILI

Ičtojų Draugystes nąriams.
Draugai, teiksitės kaip 

vietiniai, taip ir svetur gy
venantieji užsimokėti už or
ganą “Laisvę”, nes veik visų 
pasibaigė su balandžio mė
nesiu. Jeigu neužsimokėsi
te, tai draugystė turės iš
skaityti iš mėnesinių mo
kesčių, nes taip yra nutar
ta. Kurie kitur gyvenate ir 
nenorite siusti i “Laisvės” 
redakciją, tai atsiųskite fi
nansų sekretoriui sykiu su 
mėnesinėmis duoklėmis.

Vietos draugai pasisteng
iate j susirinkimus lankytis 
■skaitlingiau. 16. d. balan
džio, buvo susirinkimas, bet 
jame mažai dalyvavo, narių, 
net ir susirinkimo negalima 
buvo atidaryti. Belaukiant, 
atvyko '.daugiau draugų, 
ii- tik tuomet pirmininkas 
atidarė. Kas svarbiausia, 
kad net komiteto nariai ne
atsilankė. Prie draugystės 
priklatiso 78 nariai, o į susi
rinkimą neątsilanko ir as
tuoni. Draugai, į ką tai pa
našu? Toks mūsų elgima
sis draugystei neša ne nau
dą, bet blėdį. Męs privalo- 
n<e>dsi lankytis į susirinki
mus )r veikti išvien.

/Fin. Sekret.
\ F. Skamarakas.

Tuomet man 
sargas buvo

paaiškėjo priežastjs, kodėl 
icatsigulęs, kuomet aš par- 
savo kambario duris radau

Draugas, kurio aš tik plaukus iš užpa
kalio mačiau, atsisėdo i kode ir. belaukda- * t < "
mas manęs, užmigo. Priėjau prie jo ii’ no
rėjau pažadinti. Labai aiškiai mačiau jį, 
mačiau, kaip jo dešinė ranka buvo padėta

ciaus buvo 
ranka, kad V '

Ištiesiau 
ir... ir....

ta. Nieko nėra... Kėdė tuš< 
pašėlusi baimė.

Pašokau atgal, tai turn 
matydamas didžiausi pavojų.
•jiiuiu, JXciAi ixcir*-ucii li/j iiiciiivi pik iu niuvi, cij?" 

sisukau—nieko nėra; tuomet vėl atsirado 
noras persitikrinti, ar tik nesėdi kėdėj,— 
pasisukau, apžiūrėjau kėdę,—tuščia. Ma
ne apėmė tokis neramumas, tokia baimė, 
kad jau negalėjau minčių kontroliuoti ir 
vos laikiausi ant kojų.

Bet aš žmogus šalto kraujo ir mano 
sąmone greitai ateina į normales vėžes. 
Aš pamislinau: tai ne kas kitas, kaip tik 
paprasta halliucinacija. Paskui pradėjau 
mąstyti visą tą atsitikimą. Tokiame mo
mente protas veikia gana smarkiai. Kad 

’tai buvo halliucinacija, tai to niekas negali 
užginčyti. Bet per visą laiką mano protas 
buvo blaivas ir teisingai veikė. Reiškia, 
smegenyse neįvyko jokio sugedimo, jokios 
permainos. Tik akys apsiriko ir tokiu bū
du suklaidino mintį. Mano akys matė vie
ną tų apsireiškimų, kurie priverčia naiviš- 
kus žmones tikėti į stebuklus. Tai buvo ne 
kas kitas, kaip tik nerviškas apsireiškimas 
akinio aparato, tai ir viskas, o gal persmar- 
kus kraujo užplūdimas ant akių.

Kada prisjlenkiau prie pečiaus, kad už
žiebus žvakę, tai pasijutau, kad aš drebu, 
kaip apušės lapas ir visai nejučiomis pašo
kau. Man pasirodė, tartum kas už mano 
pečių stovi ir nori prie manęs daliesti. Kad 
aš nebuvau ramus, tai tikra teisybė. Atsi
traukiau nuo pečiaus, ką tai pats sau kalbė
jau ir pradėjau dainuot kokią tai dainelę.Po 
valandėlės priėjau prie durų, uždariau jas, 
apsukdamas raktą du sykiu ir tuomet pa
sijutau daug drąsesniu. Maniau, kad da
bai- jau niekas neįeis į mano kambarį. Ka
da galutinai nusiraminau, tai atsisėdau ir 
ilgi mislijau apie visus nuotikius, kuriuos 
ką tik pergyvenau, 
šviesą ir atsiguliau.

Išsyk jaučiausi 
mintis nekankino, 
jau ramiai, bet paskui atsirado noras būti
nai apžiūrėti kambarį. Kadangi gulėjau 
nusisukęs į sieną, tai apsisukau ant kito

Pagaliaus, užgesinau

labai gerai ir jokios 
Keliolika m i nu tų gulė-

tą prie pečiaus. Ir štai, man vėl pasirodė, 
kad kėdėj sėdi žmogus. Greitai dreban
čiom rankom užžiebiau degtuką. Pats sau 
pradėjau tvirtinti, kad apsirikau, nes kam
bary nieko nebuvo. Vienok išlipau iš lo
vos, paėmiau kėdę ir pastačiau net už lo
vos. Paskui užgesinau šviesą, atsiguliau j 
lovą ir stengiausi kogreičiausiai užmigti.

Praslinkus dešimčiai minutų, pradėjau 
viską užmiršti ir tuojaus užmigau. Bet 
štai vėl nelaimė: visą tą istoriją, kurią ma
čiau budėdamas, pradėjau sapne matyti. 
Iš tos balinės staiga nubudau, užžiebiau

giau neužmigti. Nepaisant visų mano pa
stangų ir visai priešais mano norą, du sy
kiu mane miegas buvo apėmęs ir abudu sy
kiu mačiau ta baisia šmėklą, 
kad aš iš proto išeinu.

Man rodėsi.

Maniau, kadmiai išsimiegojau iki pietų.
dabai* jau viskas užsibaigė ir daugiau ne
kankins manės ta šmėkla. Matomai, aš sir- €

vaidinosi tos baisenybės, tai ir viskas. At
sikėlęs net pats iš savęs pradėjau juoktis. 
Visą dieną buvau linksmas, pietus valgiau 
restaurane, paskui nuėjau į teatrą ir vaka
re leidausi namų linkui. Kaip tik pradė
jau artintis prie namų, vėl atsirado kokia 
tai baimė, pradėjau nerimauti, nervuotis. 
Aš bijojau vėl išvysti “jį”. Suprantama,

^eukejau, 
mano kambary;

..c lakiu tokiems .apsireiški- 
oet aš bijojau tos ligos, kuri mane 

pradeda apimti, bijojau halliucinacijų, bijo
jau tos baimės, kuri mano sveiką protą 
jau pergali.

Neišdrįsdamas įeiti į savo kambarį, 
virš valandos laiko vaikščiojau šalygatviu 
į vieną ii- į kitą galą. Pagaliaus pasirodė, 
kad aš kvailai ejgiuosi, bijodamas įeiti į 
savo kambarį, nusprendžiau atsikratyti 
nuo visų mane kankinančių minčių ir drą
siai eiti j kambarį. Rodosi, ėjau drąsiai, 
bet jaučiausi tokiu silpnu, pavargusiu, kad 
vos galėjau laiptais lipti. Priėjau prie du
rų, atsistojau ii’ virš dešimties minutų iš
stovėjau, neišdrįsdamas durų atidaryti. Pa
galiaus drąsa paėmė viršų ant baimės, išsi
ėmiau iš kišeniaus raktą, greitai atidariau 
duris, strimagalviais įpuoliau į kambarį,

kambarį. Nieko nematau! O kokia tai 
laimė! Koks tai linksmumas! Kaip tai 
lengvai pradėjau alsuoti!

Noi's išvaizda mano buvo linksma ir 
aš drąsiai vaikštinėjau po kambarį, bet nuo 
baimės negalėjau atsikratyti. Staiga su
stodavau, pradėdavau žvalgytis, šiurpuliai 
pereidavo per visą kūną ir tamsios kamba
rio kertes išrodė man labai baisiomis. Nu
sirengiau ii’ atsiguliau. Miegojau blogai, 
nuolatos nubusdavau ir žvalgydavausi po 
kambarį. Bet jo daugiau nemačiau. Taip, 
ta baisioji scena jau buvo užbaigta.

Ir štai, nuo to laiko aš bijau vienas bū
ti kambary. Kaip tik sulaukiu nakties, tai 
man prisimena tas atsitikimas ir, rodos, 
jaučiu tą viską arti savęs. Taip, “jis” dau
giau man nepasirodė, nuo to sykio dau
giau jo nemačiau savo akimis. Pagaliaus, 
kas jis man, jeigu aš netikiu į tokius apsi- 
reiš kmms! Aš gerai žinau, kad ten nieko, 
o nieko nebuvo. Vienok jis marre vargina, 
aš nerimauju, nuolatos misliju, kaip jo vie
na ranka buvo padėta ant krašto, kėdės, ko
jos sukryžiavotos, galva nusvirus...

Na, užtenka, dėl gyvo dievo užtenka! 
Nenoriu apie tai daugiau nei užsiminti!

Ii’ ką toks apsireiškimas galėtų reikš
ti? Jo kojos buvo ištiestos iki pat pe
čiaus...

Jis visuomet su manim, aš matau jį 
bepaliovus, nors tai beprotystė, bet ką g? 
aš galiu daryti, kad taip yra! Kas jis per 
vienas? Juk aš gerai žinau, kad jo visai . 
nėra, tai tik ligujisto žmogaus įsivaizdini- 
mas. Tai 
mo, mane 
teks to!

Taip,
mų, kad nuraminus save, 
matosi, kad ilgiau vienas 
gyventi jokiu būdu negalėsiu, nes jis jame 
randasi. Tiesa, aš jo daugiau nematau ir 
gerai žinau, kad jau nepasirodys, nes tuom 
kartu viskas užsibaigė, vienok mintyje jis 
su manim gyvena ir niekaip negaliu nuo jo 
atsikratyti. Jis pasilieka nematomu ir tas 
dar nereiškia, kad jo nebūtų. Jis randasi 
už durų, šėpoj, po lova ir visuose tamsiuo
se kampuose. Kada jis man pradeda vai- 
dintis, užtenka užžiebti šviesą, pažiūrėti už 
durų, šėpoj, po lova ir jis tuojaus išnyksta, 
aš persitikrinu, kad nieko nėra, bet tuomet 
pradedu jausti užpakaly savęs jo esybę. 
Aš drąsiai apsisuku, nes tvirtai tikiu, kad 
jo nematysiu, bet ir tas nepagelbsti, jis pa
silieka su manim. Tai kvailiausi apsireiš
kimai, bet jie baisus ir kankinanti. Kaip 
sau nori, o kitokio išėjimo nėra!

Bet jeigu kambary būtų kita ypata, 
jeigu mudu du būtume, tuomet aš esu per
sitikrinęs, kad jo čia daugiau nebūtų. Jis 
sykiu su manim gyvena tik todėl, kad aš 
vienas, taip, kad aš vienas!

vaisiai mano kvailo jsivaizdinf- 
baimės, mano neramumo. Už-

kiek aš nedarau visokių išvedi- 
vienok aiškiai 
savo kambary
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PATARMES MERGINOMS
Apię Lyties Dalykus

PARAŠC M. H. SANGER

Su paveikslais

LAB\T NAUDINGA 111 l’AMOKIN’ANTJ
KN\GX Kaina 50c.

R.ūkaUviiuus ir pinigui, bių.kit įiuo adresu;
J. STROPUS, < ■

6 Loring St, So. Boston, Mat*.

Piuigua geriausiai siųst money orderiu, bot 
Vafli ta« neparanku, gali siųst pačios markfimia.



Jaunas Kau supti neišbėgom
(Iš “R. G.”) MOTERIMS NAUJIENOS daug švariau būtų 

žiau ligos plėtotųsi
ma

MOTERŲ RATELIS ŠEL-

mokėti tokia® 
ir vyram® 

j Moterį® 
taipgi galės užsitarjnauti ir

načeistvas) ir 
pat algas, kaip 
činauninkams.

Džiaugėsi senasai žilas tėvelis, 
Džiaugėsi vilčia senoji močiutė, 
Kad eina į mokslą jųjų sūnelis, 
Kad šviečia jų namui laimės žvaigždutė. 
—Dar pora metelių—visai nebeilgu,— 
Užmiršim, kas slėgė, kankino—kamavo, 
Ir amžį gyvenę keliu vargingu, 
Sulauksim paguodos senatvėje savo.
Taip nuolat kartojo, nuolat svajojo, 
Nuolat iš džiaugsmo ašaras braukė, 
Dėl savo vienturčio sūnaus mylimojo, 
Iš kurio tiek daug, tiek daugel jie laukė...

II.
Laikas, it aras sparnuotas, skriejo, 
Nepaisant, ar gali jam kas paspėti. 
Tik lapai sprogo, tai vėl byrėjo, 
Tai saulė leidos, tai rengės tekėti. 
Mūruos’ mokyklos lyg vienuolyne 
Jaunas moksleivis iš širdies mokinas, 
Siela jo žėri liepsna ugnine, 1
Mintįs, nei žvaigždės, vis naudosi—pinas,— 
Ateities sapną vaizdiną—sapnuoja,— 
Lošimai!... Ir mokslo naštą užbaigsiu, — 
Kaip gi tai puiku!— pradžiugęs svajoja,— 
Vargdieniams tėveliams laimę suteiksiu, 
Kilti padėsiu,pavergtąja! miniai;
Augštyn iškėlęs žibintuvo šviesą, 
Kelią nušviesiu tamsybės žmonijai, 
Ir kviesiu kovon prieš skriaudą—netiesą! 
Mokinos, svajojo ir degė jo siela 
Veikti ir veikti, širdingai, be galo, 
Kol jaunas, kol dirbti lengva ir miela, 
Žengė prie laisvės brangaus idealo. 
Dienomis mokinos ir naktį nemigo;
Dirbo dėl labo nuskriaustųjų brolių, 
Dėl jųjų nelaisvės, likimo vargingo, 
Ėjo prieš valią skriaudikų turtuolių. 
Net tankiai būrelis moksleivių suėjęs, 
Jo bute slaptai teiravos, šnekėjos, 
Ir savąsias spėkas bendrai susidėjęs 
Jis žengė drąsiai prie tikslo—idėjos. 
Taip kartą, naktyje, dienelei užmigus, 
Laisvės karžygiai, svarbiuoju dalyku 
Prieš skriaudą, prieš darbus valdžios

(Pabaiga).
nant; bet rytą atsikėlus nei vieno iš jų ne
pamatėm, tiktai vaikščioja nusiminęs mū
siškis unter-aficieris. Nežinodami, jog jau 
po vokiečiais besą, dar leidomės drauge 
bėgti ant Linkuvos ir Pakruojaus, bet pa- 
grįžtan tieji pabėgėliai papasakoja, kad ii' 

'ten vokiečiai jau užėję ir liepia grįžti namo 
laukų dirbti, ir prašę neužnuodyti pieno ir 
kitokių valgių.

Daug pabėgėlių neišbėgo, neišbėgome 
ir męs, ir nutarėme grįžti namo. Grįžti! 
Bet jaunimui visokių paskalų prisiklausius, 
—kad vokiečiai jaunus gaudą ir t. t., baugu 
grižti; bet kad reikia, nieko nepadarysi.
Na ir grįžtame.

Grįždami atgal pirmiausiai nutarėm 
važiuoti jieškoti paliktųjų karvių. Važiuo
dami visur randame—pilnus kelius neišbė
gusiųjų pabėgėlių. Žinome jau beesą po 
vokiečiais, bet jų dar nematome.

Privažiavome N-sių dvarelį, pilnai pri
stojusių pabėgėlių, kad sunku ir pravažiuo
ti, ir čia pamatėme pirmą kartą vokiečių 
kareivį; aš į jį baugiai stebiuosi, bet jis per
važiuoti netrukdė.

Atvažiavome į G. sodžių,, netoli plento; 
čia sustojo mūsų vežimai, o keliūtas iš mū
sų nuvažiavome karvių jieškoti. Ant plen
to sutikome jojant vokiečių raitelius, kurių 
vienas nuo žirgo nušokęs atėmė iš vieno 
vaikino laikrodėlį ir nujojo plentu toliaus.

Iš paliktųjų ant vietos 91 karvių tera
dome tiktai 19, o kitos, nežinome, ar nuėjo 
ar kareiviai išgaudė. Čia tai ir apsinakvo
jome tuščioj trobelėj, kurioj tik viena viš
telė tupėjo.

Pamatysi trobą, įeini į ją paklausti ko, 
bet žmogaus nėra, nors viduje viso ko pil
na. Vištos ir kiaulės'palaidos ant kiemo

DRA UGĖ D U N D ULI EN E 
TIK-TIK NEIŠRINKTA

MIESTO UReDAN.
“The Westville, III., Jour

nal” praneša apie to miesto 
rinkimus, kurie buvo nepa
prastai “karšti”. Dar nie
kuomet tiek daug automobi-

darbo — reikia darbuotis 
tarpe jaunesniųjų, tarpe pa

ma jaunikaičiai. O aš, se 
nelė, nelabai reikalinga...

O jūs, prakeikti tironai

Detroit, Mich. — Čia susi
tvėrė moterų ratelis, kuris 
rūpinsis šelpimu Rusijos pa
bėgėlių, neskiriant nei tau
tu, nei tikėjimų. Reiškia, 
jos šelps visus, kurie tik iš

pensiją, t. y., ištarnavę 
metus, galės gauti puįsę mė
nesinės algos iki savoumir- 
ties. Bet cinų neturės ir 
vietas galės užimti tik pen
kių žemesniųjų klesą činau- 
ninku. c

rinki-
mų.

Draugė Marė Dundulienė, 
kuri'taip gerai pažįstamą 
lllinoiso lietuviams, ėjo ant 
socialistų tikieto į miesto 
aldermanus. Tai dar pirmas 
tos rūšies politiškas atsiti
kimas, sako “The West-

kią agitaciją laike rinkimų, 
kuomet nebuvo apleista nei 
vieno namo social istiškos a- 
gitacijos tikslais.

Ir ar žinote, draugei 
Dundulienei trūko tik šešių 
balsu. Tik šešių balsu! Ir 
ji būtų buvusi pirmąja mo
tore Westville miesto tary-

Na, tai dabar iki sekan
čių rinkinių. Dar truputį 
daugiau agitacijos ir laimė
jimas užtikrintas. Tai bus 
laimėjimas ir dėl socialistų 
ir dėl moterų.

Abelnai miesto rinkimuo
se praėjo republikonai. Ša
lę jų laimėjo ir vienas soci
alistas, drg. F. Bender.

randasi Rusijos gilumoj.
daugiausiai išžudyti nekaltų 
jaunikaičių! Jūs, karūna- 
voti baidykles, maudykitės 
karštuose žmonių kraujuo

I mojančios

kenčiame

jau paskutinė naktis 
mano kančiom. Pakol 
merksiu savo akis, dar

nes ten gyvena mano bran-

vo sudžiūvusias rankas, sių
siu jiems paskutinį palai mi
nima. O tu, naktine žvaigž
dele, duok ženklą mano vai
keliams, kad aš mirštu po

nulenk sa- 
s ii* pri- 

nes aš, 
neturėdama iš niekur jokios 
pagelbės, glaudžiuos prie 
tavęs ir maldauju tavo pa
gelbės.

B. Bubliauskienč.
Montello, Mass.

MIRe TURTINGIAUSIA 
PASAULY MOTERIS, 
šiomis dienomis New

Yorke mire 
metu t

MOTERIS KARŲ KON
DUKTORIAI.

Londone dabar keli šim
tai moterų tarnauja ant 
gatvekarių konduktoriai® 
ir savo užduotis atlieka ne
blogiau už vyiais.

M irdama

rių, negu ji turėjo metų — 
t. y., po mirties paliko SO 
milionų dolerių. Kapitalis-

buvusi dora ii' taupi mote-

Matyt, kad “mokėjo tau- 
pinti!” Bet kasžin, kiek ga
li sutaupinti pati doriausia 
ir taupiausia moteris darbi
ninkė?

NAUJOS POROS.
Bridgeport, Conn. — 10 

d. balandžio apsivedė Jonas 
Senovaitis su Kazimiera 
Narmauckiūte. Šliūbą ėmė- 
civilišką. Pirmiaus J. Se
na vai t is gyveno Waterbury,. 
Conn., o K. Narmauckiūte 
New Haven, Conn. Dabar 
abudu gyvena Bridgeport^ 
Conn. Patartina visiems^ 
kurie mano apsivesti, imti 
pavyzdį nuo šių draugų.

UŽLAIKYMAS KŪDIKIO: Linkėtina jaunavedžiams 
LešUOJA $27,593 į laimingo šeimyniško gyve- 

nimo.
F. F. Nachunchikas.

METUS.
Globėja milionieriaus As- 

toro kūdikio, kuris pasiliko 
našlaičiu, išdavė raportą, 
kad 1915 metais ant užlai
kymo kūdikio išleista $27,- 
593. Kūdikis turi 4 metus 
amžiaus. Išeina, kad kas 
savaitė kūdikio užlaikymas

Kalbėjus . Snaudė naktis,—aplink tyku, 
Tik mėnuo nubalęs už miglų spindėjo, 
įleisdam’s per langą spindulius savo. 
Tai aidas pravirksta sujudintas vėjo, 
Tai vėlei rami tyla viešpatavo...

III.
Žiu! sutrenkė kaž-kas duris, 
Tarytum, perkūnas baisus, 
Surikęs, lyg miško žvėris, 
Išgązdė moksleivius visus, 
Ir gauja žandarų piktų 
Įpuolė vidun it vilkai, 
Paėmė daugybę daiktų, 
Koliojos: “E! Jūs, prakeikti! 
Mikrobai baisiosios džiovos, 
Jūs tapsit visi pakarti, 
Neteksite savo galvos!” 
Ir grandįs kandalų tuojau 
Suskambo ant rankų jaunų 
Ir laisvę jie pavergė jau, 
Viduje jaunystės dienų....

IV.
Nuteistu likosi Jonas tik vienas, 
Kaipo ^ųlovas,ištremtu būti, 
Katorgoj užbaigti jaunąsias dienas, 
Akmenis skaldant, kentėt ir žūti... 
Žūti, kur žuvo nekaltų daugybė 
Už šventos Laisvės brangią idėją, 
Aukavo spėkas ir net gyvybę, 
Kovoj prieš smaką—žmonių engėją. 
Šaltosios akmens kalėjimo sienos, 
Geležies štangos, mažas langelis, 
Troškimas liuosybės, svajonių dienos,

Vaidenasi, nuolat siela kankina, 
r C r

Pagiežą gimdo, kuria rūstybę,
Jų niek’s nesustabdo, nei nuramina...
Tik lūpos bailiai šaukiasi—meldžia 
To, kuris duoda žmogui jautimą, 
Griaudingus žodžius tveria ir skleidžia 
Siunčia pasaulin širdies meldimą:

—O jūs naktįs tamsiosios,
Naktįs liūdnos, neramios,

* Gūdžia tyla apniauktos
Ilgos niurki io.s visados, —

O jūs, miglos-ūkanos
Gludit tirštos nuolatos,
Nei linksmumo, nei dainos...
Kuomet gi kankint nustos

Sunkus jungas—priespauda
Žmogų, žemės viešpątį?
Argi bus taip visada, 
Duona prakaite karti?..

O jūs dienos, dienelės,
Dienos skaudžios liūdnosios,
Kaip ilgai tesėt galės 
Mano spėkos pavergtos?
v t (Pabaiga bus)

ji* ant dviračių važiuoja vokiečiai, lekia ap
šarvuotas automobilius, varo nęlaisvius, ir 
kaip vokiečiai užjoja į apmirusius sodžius, 
kame nei vieno žmogaus nematyti.

Pernakvoję, ant rytojaus leidomės to
liaus, bet eidami visur randame arčiau ke
lis tuščius namus ir palivarkėlį, nėra ko 
nei paklausti. Visgi po keliatą ir keliolika 
karvių surinkome kuone visas; nes žmonės 
pažinę mūsų, kaip jie vadindavo “gražiąja 
banda”, perėmė einančias ant savųjų Kur- 
tavėnų.

Surinkę karves, dar keliatą dienų pa
buvome Valdomų dvarelyje, iš kurio paskui 
leidomės laukais, miškais ir baloms namo. 
Kuomet išėjome jau į savo apielinkę, buvo 
naktis, bet vieta dar toli, o ją pasiekti no
rime neatbūtinai.

Suvargusios karvės būreliais išsitiesė 
per verstą, ir eina pačios numanomais ke
liais, męs sekame iš paskos, nes jau labai 
tamsu, kad nei kelio nematyti.

Verstas dar tik lig vietos; žiūrime, 
karvės sukasi į šalį: tai atėjo mūsų pasi
tikti ir šaukia varyti į Linartų palivarkėlį 
pas miškus, nes dvare vokiečių “abazas” 
nakvojąs; bijomės, kad nepastebėtų. Kar
vės, įėjusios į pievą, išalkę ėsti, neina; o 
tamsoj kolei nuėjome į vietą per išimtas 
durpynes—vargo buvo.

Jau buvo pusiau pirma nakties, kol 
atsivarėme. Pašėrę karves, bet patįs al
kani, šaltoj daržinėj sugulėme sulindę į 
šieną.

Rytą atsikėlę parėjome į namus — 
miestelin už dviejų verstų. Miestelis liūd
nas, pustuštis; keliūtas tik abozninkų ma
tyti. Bažnyčia uždaryta, varpais skam
binti uždrausta; vis tai palietė priešininko 
ranka.

Ateinančią naktį karves iš Linartų 
parvarėme į didžiuosius Vainagių miškus, 
kur išbuvome tris savaites. Dieną ganome, 
o naktį uždarome užtvaroje, užtvertoj miš
ko tankynėje. Po du nakvodavome prie 
jų, o po du eidavome namon valgio atnešti.

Gyvenimas miške buvo nekoks.
Namon vis reikėdavo eiti po 4 verstus, 

na, ir einant bijok, kad nepaklaustų — iš 
kur eini, ir kad nepatirtų užslėptos bandos.

Einant visur sutinki vokiečiu karei-
C |

vius, abazus, ginklų vežimus ir sužeistuo
sius nuo Dubysos.

Pareinu sykį ir žiūriu mūsų gyvena
muose namuose, buvusioj mokykloj ir var
totojų draugijos krautuvėj, vokiečiai taiso
si sau ligonines. Tarp vokiečių sužeistųjų 
buvo dvidešimts ir rusų kareivių.

MOTINOS RAUDA.
(Monologas).

Aš sulaukiau žilos senat
vės ir kenčiu baisu nuliūdi
mą, po girias besislapstyda- 
ma. Maną ši rd i baimės

PHILADELPHIA, PA.

Kiek darbininko kūdikio 
užlaikymas gali lėšuoti,kuo
met vyrui mirus, moteris

New Haven, Conn. — 1 
d. balandžio apsivedė J,. 
Stakionis su E. Karalaičiū- 
te. Abudu L. S. S. 27 kuo
pos nariai. Šliūbą ėmė civi
lišką. Linkėtina jaunave
džiams laimingo šeimyniško 
gyvenimo.

no

Lietuvių Moterų 
/visko Susivienyji- 

kuopos. Kalbėjo PARDAVĖ PAČIĄ.

IŠ jų
buvo 18 rusų, 1 lietuvis ir 1 ta taras.

susilaukiau baisaus likimo:; redaktorius. Kalbėtojas 
skurdas ir vargas stovi; nurodinėjo, kodėl moteris 
priešais mane. Aiškiai ma-■ turi organizuotis i vieną 
tau, kaip giltinė stovi prie-i bendrą organizaciją ir t. t. 
šais mane ir šypsosi. Ji ty-jPo prakalbų buvo sulošta 
čiosis iš manęs patol, pakol 
aš neužmerksiu savo įdubu
sių akių ant amžių.

Nelaimingos mano gyve
nimo dienos patiko man< ži
loj senatvėj, 
šmėkla kankina tūkstančius' žos mergaitės 
seneliu ir kūdikiu, 
miršta nuo šalčio ii' bado.

Ta grintelė, kurioj aš gy- j

vieno veiksmo komedija 
“Viršaičio vargai”. Akto
riai savo užduotis atliko ga
na gerai. L. S. S. 1 kuo
pos choras padainavo kelia- 

Baisi karės,tą dainelių taipgi gerai. Ma- 
deklamavo. 

katrie | T. Močiutė gavo gyvą gėlių 
i bukietą. Drg. N. Stilsonie- 
j nė ir J. Drižiūtė sudainavo 

venau, likosi sunaikinta bai-; duetą. Prie kuopos prisi- 
siais armotų šoviniais. Da-1 rašė 12 naujų narių. Publi- 
bar nebeturiu kur priglaus-■ kos buvo virš poros šimtų ir 
ti savo žilos galvos. Tiktai 
tos girios, žalių eglių šakos, 
glaudžia mane prie 
tartum norėdamos apginti 
nuo bado ir šalčio. Ir me
džiai ošia liūdnai, tartum 
m al dau dam i pasi gai 1 ė j i m o. 
Bet ir jų niekas nepasigai
li: vėtros, susivieniję su šal
čiu, laužo jų šakas ir man, 
senelei, neduoda ramumo 
nei po medžiais slapstytis. 
Negaliu rasti vietelės, kur 
mano širdis galėtų nors ant 
valandėlės nusiraminti.
Matomai aš tik tuomet su

rasiu ramumą, kuomet gilti
nė amžinai užmigdys mane 
po šiais, vėtrų laužomais, 
medžiais, o braškančios ša
kos užgiedos laidotuvių gie
smę.

Kada aš pažvelgiu į va- į 
karus, tai prisimenu, 1

iv* * 1 •Da- rašė 12 naujų narių. Rubli-

Linkėtina, kad kuopa ir 
savęs, i tankiau pasirūpintų sureng-

ti tokių prakalbų.

VALYMOSI SAVAITE.
Iowa valstijoj randasi 

Moterų Federacija, prie ku
rios priklauso visos moterų 
organizacijos bei kliubai. Ši 
Fedei'acija turi virš 16 tūks
tančiu nariu. Laikas nuo 
laiko Federacija pakelia ko
kį nors klausimą ir pradeda 
jį gyveniman vykdinti, kaip 
tai:, kovą su girtuoklyste, 
įvedimą geresnės tvarkos į 
pradines mokyklas, kovoja 
už įgijimą moterims lygių 
teisiu ir t. t.

Dabartiniūoju laiku Mo
terų I?ederacija agituoja, 

karus, tai prisimenu, kad kad įvedus visoj valstijoj ne 
ten, toli, Amerikoj, gyvena tik miestuose, bet ir ant ū- 
mano brangus vaikeliai. Jie kių valymosi savaitę. Dau- 
ten, veikiausiai, gardžiai guma namų savininkų pri- 
pavalgę, gražiai apsirėdę ir j taria tam sumanymui, bet, 
šiltose stubose gyvena. Gal j suprantama, atsiranda ir 
jie ir nemano, kad aš, jų! tokių, kurie priešingi. Mo- 
motina, žiloj senatvėj susi- 1 
laukiau tokį baisų likimą. | valymosi savaitėj butų 
Aš turiu kęsti šaltį ir badą vien namai valomi,betaplink

veikiausiai

terįs agituoja, kad minimoj
i ne

namus, gatvės ir tam pana-patol, pakol ateis ta valan
da, kuomet užmerksiu akis, 
atsisveikindama su šiuo pa
sauliu ir baisiu savo likimu.

Aš laukiu, ištiesus rankas kia savaitė būtų įvesta. Ga
lima tikėtis, kad tas moterų 
sumanymas bus ir gyveni
mą n įkūnytas.
Geistina būtų, kad ir kito
se valstijose būtų rengiamos 
tokios savaitės kotankiau- 

| šiai, tuomet, be abejonės,

laukiu, kad kogreičiausiai 
ateitų ta giltinė, kuri prie
šais mane stovi ir, tartum 
tyčiodamasi iš mano likimo, 
šypsosi. Bet ir ji nesisku
bina, matomai jai neapeina 
mano vargai; ji taipgi turi

Valstijos valdžia mielai 
pritaria moterims, kad to-

c _ i p.
New Yorke ant 45 gatvės 99 b«. tnd et,.

N421, saliūninkas Andriejus ■ 
Santor pardavė savo pačią: 
už $40. Kada pati sužinojo, ■ 
kad jau parduota, tai apal-

BROOK LYNO IR APIELINKftS 
ATYDA1.

Lietuviška. Kontraktoriaa.
’ Padarome visokį darbą pria naują.
I aanuj statymo ir senų pataisymo. II- 
plastavojam, išcėmentuojam ir tt. ■-

Į t an: reikalui, kreipkitės paai 
P. GRAŽYS
  Braaklya. N Y.

Bet, ant laimės, pirkikai 
pasirodė esą detektyvai ir 
vieton paimti nupirktąją 
moterį, paėmė pardaviką...

MOTERIS TARNAUS 
VALDIŠKUOSE IŽDUOSE}

Rusijos finansų ministe- 
ris įnešė sumanymą, kad 
priimti moteris ant tarnys
tes į valdiškus iždus (kaz-

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Im perą tri ci Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus as simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei* 
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaiti

318 Walnut St. AE WAR, NJ.
_ , . 3052Telefoną. 4Q85 Market

Bound Brook, N.J, arti New Yorko.
Męs pastatysim tau stubą už stebėtinai žemą 

Kainą.
ĮDĖK PINIGUS i ŠIĄ PUIKIĄ NUOSAVYBĘ ir TĖMYK, KAIP 

TAVO PINIGAI GREITAI AUGS.
Graži vieta, plačios gatves, malonu gyventi.

PIRK DABAR, PAKOL KAINOS ŽEMOS.
Augšti ir sausi lotai žemės 25x125 tik už $200 ir augščiau ant 

labai lengrvo išmokesėio. Kiekviena pėda žemės, nupirkta šiandien, 
vėliaus bus labai brangi.

ATMINK ŠIĄ NUOSAVYBE.
Ji niekados nebus pigesnė, kaip dabar. Kiekvienas įmokėtas dole

ris atneš tau tris dolerius ir daugiau. Tai geriausia vieta sudėt tavo 
pinigus, kad jie augtų. Net ir bankai, kur tu laikai savo pinigus, 

V perka stubas ir žemes dėl pelno. Kodėl tu pats negali, vieton dėt j 
' Lanka, suvartot juos ten, kur neštu tau didestiį procentą.

PADARYK LWWE SAU IR SAVO ŠEIMYNAI.
Sustok mokėjęs randajs, įsigyk savo locną namą, “saldų namą”,kur 

tu galėsi su savo šeimyna pasidžiaugti ir linksmai praleisti savo gyve
nimą savo locnoj gūžtoj, mylimoj bakūžėlėj, iš kur niekas negali tavęs 

S <l'5 ' BOUNDBROOK—GELŽKELIŲ CENTRAS.
! čia praeina didžiausi gelžkeliai: Centra) Railroad of New Jersey, 

Lehigh Valley. Philadelphia and Reading, Baltimore and Ohio ir Royal 
! Blue Line, kuri sustoja pačiam centre miestelio, iš kur tik minuta laiko 
1 eiti tau namo. Taipgi ateina iš visų pusiu gatvekariai.

DIRBTUVĖS DĖL VYRĘ IR MOTERŲ.
! Bound Brook ir apielinkėse daugybė visokių dirbtuvių dėl vyrų ir 

moterų, kur bile kada vra' lengva gauti darbas.
J BOUND BROOK’E 3 LAIKRAŠČIAI.
/ Taipgi ptičta, bankai, telegrafai, telefonai ir expresai, publiŠkos 

i mokyklos ir 6 bažnyčios.
LAIKE TAVO LIGOS IR BEDARBĖS MES NEREIKALAUJAME 

IŠMOKĖJIMO UŽ PIRKTĄ NUOSAVYBĘ.
šią nuosavybę galit pamatyt kiekvieną dieną ir nedėldieniais. At

eik į mūsų ofisą su savo šeimyna ir draugais. Męs nuvežšim ir par- 
ve/.šim jumis dykai ir aprodysim tas gražias vietas. Jeigu nori daugiau 
informacijų, tai pranešk laišku arba telefonu, o męs pasiųsim agentą 

' Jeigu turi nusipirkęs kur kitur LOTUS ir esi neužganėdintas, męs 
'galime upmainyt juos.
j DORSA REALTY CO.

132 Nassau St., . Room 408, New Y’ork City.
Telephone Beekman 2562.

UŽDYKA'.I!
Lietuviškas Sieninis Kalendorius 
su Katalikiškomis, Tautiškomis ir Amerikoniškomis Šventėmis 

Kas priniųs tiktai 5c stampomis persiuntimo išlaidoms, 
tas aplalkys UŽBYRĄ puikų Lietuvišką Sienini Kalendorių.

Jladgkita tuo/aut udrttu:

S. P. TANANEVIČIUS 
“KATALIKO” LEIDĖJAS

3249 So. Morgan Street Chicago, Illinois



KAISV•

WSPONDENCIJOS
drove suranda kontrakto- 
rių, kuris sutinka paskolin
ti pinigų, nes svetainės ben
drovė neturėjo užtektinai, 
tai priešai, sužinoję apie

~

xNDEN, W. VA. 
Pranešimas.

7 d. gegužės bus prakal
bos L. S. S. 218 kuopos; kal
bės L. Pruseika, “Laisvės” 
redaktorius. Visi vietos ir 
apielinkių lietuviai malonė
kite atsilankyti, nes išgirsi
te daug naujo.

vės Kliubas, ant pirmo flio- 
ro bus dėl gėrymų ir dra
bužių pasidėjimo, ant antro 
flioro—salė šokiams ir loši
mams. Ant ketvirto — sa
lė susirinkimams. Svetainė

minti. Pradekime organi 
zuotis, o kuomet susiorgani 
zuosime, tuomet ir kovą ap 
skelbę galėsime laimėti.

E. PITTSBURG. PA. 
Darbininkų streikas.

26 d. kovo jau buvo išėję 
į streiką E. Pittsburg West- 
inghouzės tų skyrių darbi
ninkai, kuriuose dirbama' 
kariaujančiom šalim aminu-1 
nicija. Tuomet darbininkai, 
reikalavo, kad kompanija 
pakeltų ant 10 nuošimčių 
mokestį. Kompanija sutiko 
pakelti ant 10 nuošimčių 
dirbantiems nuo dienų ir 
ant 7 nuošimčių dirbantiems 
nuo štukiu. Darbininkai su 
tuo sutiko ir sugrįžo prie 
darbo. Bet tuomi neužsi
ganėdino: pradėjo organi
zuotis prie American Indus
trial Union ir tarėsi 1 d. ge
gužės sustot dirbę ir parei
kalaut 8 vai. darbo dienos, 
su ta pačia alga, kurią pir
miau gavo, t.y., už 9į vai. 
darbo dienos mokestį. Ren
gėsi sustot dirbę gatvekarių 
ir gelžkelių kompanijos dar
bininkai.

Kompanijos tarnai paju
to, kad darbininkai organi
zuojasi ir sumanė nužiūrė
tus darbininkus prašalinti 
iš darbo, manydami t.....
išsigelbėti nuo “pavojaus

balandžio, bet už kelių va
landų paliuosavo. Tą pačią 
dieną gavo grūmojantį laiš
ką, kad prasišalintų iš čia, 
nes kitaip būsianti gyvastis 
atimta. Manoma, kad ta 
laišką parašė kompanijos 
šnipai. Suprantama, Merik 
nenusigando, bet pradėjo 
dar energiškiau darbuotis.

26 d. balandžio Wilmer
ding, Pa., vėl tapo suareš
tuotas Merik, o paskui ir 
p-le Anna Bell. Streikie
riai norėjo Meriką išimti po 
kaucija, bet valdžia pasakė, 
kad tik tuomet sutiks pa- 
liuosuoti, jeigu jis atsisakys 
būti streikierių vadovu. Me-

toriu. Paskui sužinota, kad 
graborius Užumeckis sykiu 
su kum Kaulakiu trukdo ta 
darbą, tai bendrovė Užu- 
meckį prašalino iš bendro
vės prezidento ir jo vieton 
išrinko Vlada Varževičiu. 
Nuo to laiko darbas pradėjo 
eiti gana sparčiai ir j kelis 
mėnesius svetainė buvo ga
tava. Reikia ištarti širdin
gą ačiū Susivienyjimui Lie-

$20,000 svetainės

darymo svetainės kvietė 
dainuoti tik bažnytinį cho
rą. Philadelphi joj randasi

lyga nesutiko, tai ir

ir tuos
Mat, vai-'

džia eina kompanijai į pa- 
gelbą ir areštuodama dar
bininkų vadovus,mano strei
ką sulaužyti.

Lietuviai, nevažiuokite į 
šią apielinkę darbo jieškoti, 
nes matote, kad męs kovoja
me už pagerinimą savo bū
vio. Jeigu męs streiką lai
mėsime, tai visi laimėsime, 
bet jeigu pralaimėsime, tai 
visu bus pralaimėta.

F. K. W.

PHILADELPHIA. PA.
Lietuvių svetainės atidary

mas.

lėšuoja $70,000. 2/ d. balandžio išėjo dalis 
darbininkų į streiką kuku-

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER 

NUOŠĖ, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI

choras ir tautininkų choras 
“Daina”. Šitų choru visai 
nekvietė. Nors visi matė ii’

susiriesdami, kad tas truk
dąs salės statymą, vienok 
ėjo prašyti Kaulakio, kad 
leistu vyčių chorą dainuoti.

kai išvaryti iš darbo. Dar
bininkų komitetas pa reika
lavo, kad kompanija išvary
tus vėl priimtų. Kompani-

20 d. balandžio, 2 vai. po 
pietų, E.Pittsburg Westing
houses darbininkai sustojo 
dirbę. 21 d. balandžio jau 
streikavo apie 25,000 darbi
ninkų. Buvo surengta de
monstracija ir streikieriai 
numaršavo į Wilmerding, 
Pa. Kada 25 d. balandžio 
antru kartu streikieriai nu
maršavo į Wilmerding, Pa.,

Air-
pra- 
stoti 
Kaip 
skai-

tuviams, kad įstengė tokią 
puikią svetainę pasistatyti.

Lai gyvuoja Philadelphi- 
jos lietuviai ir jų svetainė.

Bičiulis.

tuvėj dirba apie 700 darbi
ninkų, o į streiką išėjo tik 
apie 100. Laukiama prisi-

QUILMES, ARGENTINA.
Čia lietuviu randasi ne

mažai; veik visi jie dirba
alaus išdirbystėse. Užmo
kesti galinti nemaža. Bet

inai.
19 d. kovo Susivienyjimo 

Lietuvių Argentinoj 1 kuo
pos sekretorius nupirko nuo 
tūlo austro smuklę. Minėtoj 
dienoj tūli kuopos nariai su
sirinko j tą smuklę, kad pa
sveikinus savo sekretorių 
su naujai įgyta smukle. Be- 
sveikindami savininką, sve
čiai nusilesė ir sulaukę pir
mos valandos nakties, nra-

vartota visokie įrankiai, ko
kie tik papuolė po ranka.

Už nekuriu laiko komitetas žė į veidą stiklu savo “drau- 
vėl nuėjo pas Kaulakį, tada gui 
jau leido. Komitečikai ap
sidžiaugę, kad choyą leido; vininkas šoko skirstyti, bet 
dainuoti, sumanė pakviesti, ir jam gerokai kliuvo. Peš- 
pati kun. Kaulakj dalyvauti (tukai pamatė, kad Umbra- 
svetainės atidaryme. Vieną 
gražią dieną du smuklinin
kai nuėjo pas Kaulakį ii’, 
pabučiavę po kelis sykius į 
abi ranki, nužemintai pap-

F. Umbrasui ir pasta
rasis apsiliejo krauju. Sa-

sas visas kraujuose,tai grei
tai išbėgiojo. Kada pribuvo 
policija, tai jau peštukų ne
buvo. Sužeistasis ir smukli
ninkas nurodė tūlų peštu-

prie streiko prisidėti mecha
nikai.

Jau seniai šios dirbtuves
darbininkai rengėsi prie'

gas ant 10 nuošimčių vi-

pradėjo siuntinėti į

nius darbininkus.
Darbininkai neorganizuo

ti ir nežinia, kaip jiems pa
vyks streiką laimėti. Jeigu 
būtų organizuoti irsusiži-. 
notų su Argo darbininkais/ 
nes ir ten randasi tos pa-; 
čios kompanijos dirbtuvė,' 
tuomet lengvai streiką lai-1 
metu. € Darbininkas.

LAWRENCE, MASS. 
Margumynai.

Nors vietos progresyviš- 
koji visuomenės dalis gana

P«r mūsų banką galiu pagelbsti sava glmfnaaas ba! pa* 
f>tam!anai užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Herline, Ud»l galime persiųsti pinigus | tas vietas aat hmm 
eeaagžčiau 800 markių (apie S25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINB VALDŽIOS PRIB- 
t!URA, TODftL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiae iafenancijg kreipklUr Fpattl* 
trai ar ražyklU laišką pas

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Bnilding

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

Rochesterio Lietuviams!
Mos norime atkreipti jūsų atyd.ų, kad dabar yra tik viena 

VA1ST1NYČ1A (DRUG STORI:) YALOW1CH BROLIŲ, Rovhestery, 
kuri randasi po numeriu

390
Męs

Trinerio

JOSEPH AVĖ., kampas HERMAN ST. 
turime Visokiu Scveros ir Groblewskio išdirbtų vaistų.

Vynas nuo dabar bus parduodamas po 75c bonka.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
MĘS TURIMU SKYRIŲ SUVIENYTŲ VALSTIJŲ PAČTO (No. 22)

Ir galimo siųsti laiškus į Europa ir j I.iotuvos <l::j. kuri randa
si po vokiečiu. Męs ^varantuojam laiškų prisiuntimų per valdžioj 
išduodamų kvitų.

Pasiliekam su pruodone

Yalowich Broliai Vairtininkai
CHARLIE YALOWICH IR MORRIS YALOWICH, Savininkai.

V įsiems tiems, kurie dar negavot mūsų dovanos, 
galite gauti atsilankę į mūsų aptieką.

veikli, bet iki šiol buvo už-Į 
miršus apie L. D. L. D. iri 
tik dabar atsiminė, kad rei-I 
kia sutverti kuopą. Susira
šė keliatas narių ir jau iš
rinko komisiją parengimui •

suareštavo, 
smuklininkas 

komplementą suteikė: “Kur tapo suareštuotas. Užbai- 
saliūninkai ir laisvamaniai i gus tyrinėjimą, tapo kaltu 
dalyvauja, ten mano kojos pripažintas Augštakalnis, 
nebus”. O jūs, viešpaties, kuris išsėdėjo keliatą dienų 
mulkiai! Visą laiką keikė'ir užsimokėjo bausmę. Visi 
kun. Kaulakj, kad jis norėjo,kiti po tyrinėjimų tapo pa- 
svetainę į savo rankas paini- leisti.

daryme, ir pasiūlė karietą,; tojaus tris jų
tuomi iphijos lietuviai surengė di

delę parodą atidarymui Lie
tuvių Tautiškos Svetainės 
(Lithuanian National Mali). 
Parodoje dalyvavo apie 20 
vietinių draugijų su septy
niais benais. Apie 7 vai va
kare, prie lietuvių svetai
nės, ant Moyamensing Avė., 
susirinko tiek žmonių, kad 
negalima buvo nei į svetainę 
įeiti, nei ant gatvės jau ne
buvo vietos. Ta vakarą bu
vo tik paroda ir balius. An
trą vakarą, 25 d. balandžio, 
toj pačioj svetainėj, buvo 
koncertas, prakalbos ir ba
lius. Kalbėjo drg. J. Stasiu
levičius, Dr. E. G. Klimas, 
Dr. Dambrauskas, A. Užu
meckis ir du anglai advoka
tai. Dainavo bažnytinis 
Kaulakio choras ir keli vy
čiai solistai ir solistės. Po 
koncertui kalbėtojams buvo 
surengta puiki vakarienė. 
Vakarienėje dalyvavo 24 y- 
patos. 26 d. balandžio buvo 
balius ir lioterija. Per visus 
tris vakarus žmonių prisi
rinkdavo daugybė. Pelnas 
nuo visų trijų vakarų ėjo 
salės bendrovei. Pelno tu
rėjo apie $1,800.00.

Užmanytojai tos svetai
nės buvo—tai Laisvės Kliu
bas, jis su visu turtu prisi
dėjo prie pastatymo tos sve
tainės. Šios svetainės ben
drovė susideda iš draugijų 
ir pavienių. Šeras kaštuoja 
$50.000. Salės bendrovė va
dinasi Lithuanian Real Es-

* *
Lawrenco darbininkai po 

didžiojo streiko, kuris buvo

Darbininkai sustab-

streikieriu.c

Tąi tokios naujienos tarpe 
vietos lietuvių. Ar negėda 
vietos lietuviams panašiai 
elgtis? Ar negeriau būtų, 
kad vieton karčiamų lanky
mo, vieton girtuokliavimo, 
pradėtume laikraščius ir 
knygas skaityti. Draugai, 
pagalvokite, kur jūs nuei-

MONESSEN, PA.
Mūsų miestelis nedidelis, 

i bet dirbtuvių randasi apie 7. 
j Darbai šiuom tarpu eina ne
blogai, ypatingai plieno, vie
lų ii’ kitose išdirbystėse. Pa
prastas darbininkas gauna 
$2.50 už 12 vai. darbo die
ną. Bet pragyvenimas la
bai brangus. Lietuvių ran
dasi nemažai, bet jokio vi
suomeniško veikimo nešima- liūs siekia apie 1000 tūks- 
to. Tiesa, yra keliatas lais- tančių. 
vamanių, kurie vaikščioja

; vės, tai numaršavo j Brad
dock, Pa., kur randasi Car
negie Steel Works Co. dirb
tuvės. šiose dirbtuvėse 
taipgi dirbama po 12 vai. į 
dieną. Streikieriai ir ČU 
suėjo į dirbtuves ir jose 
pradėjo maršuoti ir išvedė 
visus darbininkus į streiką.

Dabar streikierių skait-

ti, ir patįs visur kalbėjote, 
kad per Kaulakį ir Užumec- 
kį darbas buvo trukdomas, 
dabar einate po kelis sykius 
jo prašyti, kad leistų savo 
gvardijos chorą dainuoti ir 
patį Kaulakį kviečiate daly
vauti. kaipo garbingą žmo
gų svetainės atidaryme.. 
Nors vieną sykį jūs išsipa-[site ir ką atsieksite panašiai 
giriokit ir pamislykit,ką da- besielgdami?
i'ote. Dabar pasidžiaugkit, 
kokį puikų komplimentą tu
rite. Kaulakio zakristijo
nas daugiau proto turi, ne
gu jūs jį visi “kreize” vadi
nate. Jūs patįs sakote, kad 
zakristijonas Kaulakiui pa- kius minėta, kad vietos cu- 
sakė: “Jeigu prabaščius ne- kernės darbininkai energiš- 
leisi choro dainuoti prie sve-jkai kovoja su darbdaviais, 
tainės atidarymo, aš “kviti- (Bet darbdaviai nesigailėjo 
nu” darbą, prisirašysiu prie pinigų ir dėjo visas pastan- 
socialistų ir liksiu jūsų prie- gas, kad tik darbininkų vie- 

bu- nybę suardžius. Pririnko 
rankas, daug streiklaužių, iš tų pa

čių darbininkų irgi atsira
do nemažai tokių, kurie pra
dėjo streiklaužiauti ir dar
bininkai, netekę vilties 
streiką laimėti, 24 d. balan
džio, sušaukė mitingą ir nu

Paukštelis.tai Westinghouses 
break Co. darbininkai 
dėjo daužyti vartus ir 
i demonstrantų eiles, 
bematant streikierių
čius padidėjo ant 5,000 dar
bininkų, kūne taipgi parei
kalavo 8 vai. darbo dienos.

Iš merginų labiausiai pa
sižymėjo Anna Bell; ji ener
giškai pasidarbavo, pakol 
darbininkus išvedė i strei
ką. Dabar streiku vadovau
ja Fred Menk, E. Donald
son ir p-lė Anna Bell.

Dabar streikuoja West
inghouses Co 
dirbtuvės: E.
Westinghouse 
Manufacturing 
Pittsburg Westinghouse 
Machine Co., Pittsburg Me
ter Co., Shadyside Works 
of Westinghouse Co., Swis- 
vale of the Union Switch 
and Signal Co., Wilmerding 
Westinghouse Airbreak Co. 
ir Trafford C’y.

Abelnai streikierių skait
lius siekia į 60 tūkstančių. 
Tame skaitliu j iv lietuvių 
yra apie 600. Streikieriai 
reikalauja 8 vai. darbo die
nos. Kaip girdėti, tai 1 d. 
gegužės mano sustoti dirbę 
ir Carnegie dirbtuvių dar
bininkai ir sykiu pareika
lauti 8 vai. darbo dienos.

Streikieriai laikosi gana 
gerai, streiklaužių nėra. Ku
rie nenori būti be darbo, va
žiuoja kitur dirbti, 
streiklaužiauti neina.

Kompanija taipgi darbuo
jasi: jos nusamdyti šnipai 
areštuoja darbininkų vado
vus ir kalbėtojus. Fred Me
nk buvo suareštuotas 24 d. trukdyti. Būdavo svet. ben- augštus. Apačioj bus Lais- mą.

EDGEWATER, N. J. 
Darbininkai streiką 

pralaimėjo.
Laisvėj” buvo kelis sy-

1 |
darbą, prisirašysiu prie (pinigų ir dėjo visas pastan-

sekančios
Pittsburg

Electric &
Co., East

Prie šios svetainės pasta
tymo daugiausiai ir nenuil
stančiai pasidarbavo Felik-

Varževičius. Jeigu ne jie, 
tai svetainė dar būtų neuž
baigta statyti, nes buvo 
daug priešų, kurie norėjo 
užkenkti tos svetainės pa
statymui, o nekurie norėjo 
į savo rankas paimti. Dau
giausiai kenkė kun. Kaula- 
kis ir graborius Užumeckis. 
Mat, šešios bažnytinės drau
gijos yra prisidėjusios, prie 
svetainės, kurios susirinki
mus laikydavo bažnytinėj 
svetainėj, o kada jos išeis iš 
pobažnytinės svetainės, tai 
Kaulakiui biznis žymiai su
mažės. Tokiu būdu ir sten
gėsi tų užmanytą darbą

šu”. O jūs, “biznieriai” 
čiuojate Kaulakiui i 
kuris jus ant kiekvieno 
žingsnio mulkina.

Kaip ten nebūtų, nors 
svetainės bendrovėje yra 
keli gei’i Kaulakio avinai, 
bet ten yra ir suprantančių 
gerai dalyką žmonių, kurie 
neleis daugiau iškrypti ko
mitetui iš vėžių, bet pi’ižiū- 
rės, kad pildytu bendrovės 
nutarimus.

Greitu laiku Laisvės Kliu
bas iš savo namų persikrau- 
stys į svetainę.. Ir savo vi-

atėjo prie 
tai išėjo 
išsirinko

da streikieriai 
dirbtuvės vartų, 
su pei’i n te n (lenta s 
iš būrio keliatą darbininkų, 
įsivedė į vidų, o kitiems pa
sakė kad pas jį darbininkų 
užtektinai yra ir daugiau 
neimsiąs.

Dabar kompanija su dar
bininkais elgiasi taip, kaip 
jai geriau patinka. Neku- 
riems darbininkams pakėlė 
po 1Ą į valandą, bet už pietų 
valandą nemoka, o kuriems 
už pietų valandą moka, 
tiems, nieko nepakėlė.

Jeigu darbininkai būtų 
styti svetainės dalykus. Šią j buvę organizuoti, jeipi pas

hališkai visiems savo na
riams. Kiekvienas kliubo 
narys su mažu primokėjimu 
gaus iš svetainės bendrovės 
už kliubo turtą šėrą. Lais
vės Kliu be priklauso daug 
progresyviškų vyrų ir todėl, 
jie visi, likę bendrovės na-

taip kaip ant Richmondo, 
kad uždrausta lietuvių sve
tainėj literatūrą pardavinė
ti ir nerandavo ja socialis
tams dėl prakalbų rengimo.

Ši lietuvių svetainė yra 
gana ruiminga. Turi keturis į

juos būtų buvus vienybė, 
tuomet, be abejonės, strei
kas būtų buvęs laimėtas. Lai 
šis streiko pralaimėjimas 
būna darbininkams lekcija 
ant visados. Gal šis atsiti
kimas privers mus pagalvo
ti apie vienybės reikalingu-

Vienok nereikia nusi-
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judėti: tai vienur, tai kitur| 
kįla streikai ir visuomet i 
juos laimi. Nuo 27 d. ba
landžio Woolen Co. visiems 
darbininkams pakėlė ant 10 
nuošimčių mokestį. Mat, 
bijosi, kad darbininkai ne
apskelbtų streiko.*

* *
Mūsų tautiečiai, tai 

juokdariai. “Ateity 
“Vien. Lietuvninkų” 
korespondencijos, kuriose 
kviečia važiuoti į Lawrenca 
darbininkus, bet pasako,kad 
važiuotų “tik dori darbinin
kai”! Reiškia, važiuokite 
tik tokie, kurie išvien su 
“Ateities” ii- “Vien. Lietuv
ninkų” korespondentais pū
si te į vieną dūdą.

Aš gi pasakysiu, kad ga
lite važiuoti ir “don” ir “ne
dori”, kurie tik turite gerus 
muskulus, nes kapitalistai 
daugiau žiūri į muskulus.

Tiesa, čia darbai eina ne
blogai, bet geresnių darbų 
gauti negalima; gaunama 
tik paprasti darbai. Taigi, 
jeigu sutinkate sunkiai 
dirbti, .mažą užmokestį 
gauti ir nuolankiai klausy
ti, tuomet galite paklausyti 
“Ateities” ir “Vien. Lietuv
ninkų” korespondentų. *

* *
Mūsų mieste tūlos lietu-

tik ri 
ir

madą. Viskas būtų gerai ir

nuo gatvių namo ir lieji ia 
apsirėdyti senesnės mados

*
Drg. J. 

veikliausias 
pos narys, sunkiai susirgo 
ir tapo nugabentas į ligon- 
butį. Ten jam padaryta o- 
peracija, bet gydytojai sa
ko, kad jo padėjimas labai 
sunkus. Jeigu drg. Skibi
nauskas neišgytų, tai kuopa

*

Skibinauskas

‘j vaikščioja Streikieriai laikosi gana 
po saliūnus ir po stubas, ku- ! gerai. Streiklaužių mažai 

matosi. F. K. W.i’iose randasi bačkutės ir ve
da apie tikėjimą diskusijas. 
Jie sako: “Nedėliomis ir 
taip liuosa laiką turint nėra 
ką veikti, tai geriau eiti į, kiai moka vienybę palaikyti, 
karčiamas arba į katalikiš
kas stubas, kur randasi bač
kutės ir ten varyti diskusi- visus prie vienybės, nurodi- 
jas”. Man rodosi, kad tokis nėja, kad be vienybės nega- 
“apšvietos” skleidimas jo- Įima nieko nuveikti ir t. t. 
kios naudos negali suteikti. Klausant tokių kunigėlio 
Nejaugi męs negalime su- žodžių, pradeda džiaugsmas 
rasti kitokio darbo? Regis j imti. Bet štai, pabaigoj pa- 
dirva plati ir darbo labai j mokslo, vėl pradeda šaukti, 

kad išvykime iš savo tarpo 
atskalūnus, kurie griauna 
tikėjimą ir t. t. Na, ar tai 
ne vienybė? Reiškia, kuni
gėlis nori suvienyti visus, 
tamsuolius, kuriuos paskui 
galėtų mulkinti.

Atskalūnas.

daug, tik deja, kad męs to 
darbo nematom arba neno
rim matyti, v

Iš PITTSBURGO IR APIE
LINKIŲ STREIKO.

1 d. gegužės East Pitts- 
burgo, Wil merdi n go ir

TAMAQUA, PA.
Mūsų kunigėlis labai pui-

štai, 23 d. balandžio, pra
džioj savo pamokslo šaukia

RED. ATSAKYMAI.
V iską Girdėjusiam, Ath- 

Mass. — Apie tas pra-
Ibas patalpinom anksčiau 

Fred Merick, griežiant Lie-įgautą. Atleiskite, kad ne- 
tuvos Sūnų draugystės be- galėjome sunaudoti.

Kunigo gaspadinei, Cleve
land,. Ohio.—Už patalpinimą 
tokios žinios redakciją gali 
teisman patraukti. Žmonės 
gali daug ką pripasakoti,be t 
tu pasakų negalima į laik-

rengė milžinišką demonst
raciją. Skaitlinga minia j

Me

diena ir

di rbtuve ir kvietė
juos išeiti, tai matėsi dar
bininkų noras prisidėti prie 
streikierių, bet neivienas 
neišdrįso mesti darbą ir eiti 
ant gatvės. Tuomet strei
kieriai suėjo į dirbtuvę ir 
Lietuvos Sūnų draugystės 
benas pradėjo grajint mar

Mikaiei, Scranton, Pa. — 
Apie Mockaus prakalbas 
jau buvo minėta.

R. M. J. — Fitchburgh, 
Mass.—Kiek lietuvių gyve
na ir kiek draugysčių ran
dasi, jau buvo kelis sykius 
rašyta. Kad tarpe draugi
jų nėra vienybės, tai neįdo
mu, nes jos ir negali būti.
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408—110 So. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.
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Bjauriausias skausmas dantų A 
sustabdomas antsyk. IšTRAU-l 
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio skausmo. Artistiš | 
kas “bridge” ir “plate” darbas ■ 
atliekamas mano moderniška- J 
me ofise už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN i

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI

JUOKŲ KĄSNELIAI
t

vą mintis, kad tas bankas 
gali subankrūtyti. Padavęs 
bankieriui pinigus,jisai pra
dėjo ant pirštų būrti: “su- 
bankrūcis, nesubankrūcis, 
subankrūcis!” — sušuko 
dzūkas, tardamas paskutinį 
žodi. Tuom tarnu bankie-
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Temykite LIETUVIAI!
KURIE TUR£JOTE:ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO- 

SEt UŽIMTOSE VOKIEČIAIS.
JEIGU JŲB NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANĘS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigu* savo 
giminėm* gubernijose, užimtose vokiečiais ir l 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 gva ran t no j arai

PARDUODU formas, lotus ir namu*. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU viur/kluR dokum«ntuH-raštu* Ir ISJIEsKAU DAI4S. 
PADARAU APDRAUDIMUS (hisursmco) gyvasties, nuo ug
nį™, ligos ir tt. IŠRANDA VOJ U BAK8US LAIŠKA MS — 
G ROM ATOMS.
GENERALISKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—filPKORCIŲ.

Kax nori parritrauktl uavo gimines iš meno krajau*, v.rbn 
važluet Lietuvon, lai kreipiasi prie manę*, « bus užganėdinta*.

VISOKIOS ROŪOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adreso:

BANKER JOHN KOVACS
Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Boroagh of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.
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PATARIMAI.

Klausimai:—
Sei, Orakule! Kadang 

tu esi buvęs kunigu, o ga 
ir vyskupu, tai, be abejonės 
žinai apie visokius dangiš 
kus tinksus. Mano galva.

voja štai ko:
1) Kada, iš ko ir kaip už

gimė dvasia šventa?

jau dzvidešinie penkių cen
tų nėra. O jeigu būt visų

Mylėtojams Maziko* ir Dainą:
Išsimokinimas notų ant visokių 

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

G. A. BARONAS
MbKEES ROCKS, PA.

but su džiovu visiems.
Dzūko Brolis.

žengė šešto savo prisakymo 
(nesvetimoteriauk), 
laukdamas sūnaus :

3) Kokiu vardu 
tėvas savo sūnaus 
vadina?

Atsakymai:—
1) Dvasią švent

, susi- 
su ženo-

TRUPINTAI.
—Ar tu sakei Vincui

mis-

a«

Sa

DAINOS
1 Mišriems kvartetams arba ch«- 
{ ram*, 1H pą'duviny*.
J Knygatė 25c.
I Telpa šios dalr.ou: 1) Gaude- 
Iamus; 2) Darbininkų Marselie

tė; 8) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 

It ugnį. Choram* atiduodama 40 
knygų až |5.

j Išleido
{ LIETUVIŠKA MUZIKOS j KONSERVATORIJA

< Adresuokite
M. PETRAUSKAS,

i 8»5 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Pabaigusi kurni) Woman* Medic*} 
College. Baltimore, Md.

PuRektningal atlieka savo darbi, prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs !r 
pagclbą i(>uai<'io8<s motoru ilgose.

6 Loring *t.(
f arti B Ir 7th »ts:

Ž 61 6< •» (b *»(?«» 6>» ft > S* ft »

| F. Stropiene
9 SO. I4O«U’OI\

DAKTARAS

(?

Matulaitis
119 BOYLSTON ST., BOSTON.MASS 

didžiojo miesto knygyno.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

Nuo 7—9 vai.

Ateik pirkti vyriški; aprėdai u, 
krybčlių, marškinių, kal- 
ir t. t. Pas mam- ta- 

geras ir kainos žemos.
nierių 
voras

LIUTKUS

50,000KNYGŲ
VISIŠKAI UŽ ArEsi Kankinamas

In Stebuklingu Knygų.

visi tie 
eikalanti vienų iš tų 
:s incdikallškų knygų.

resnas.
S(||)| urnų i r E nei

Sifilisų ;i l .t Užnuodijimų Kraujo, 
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimn Viduriu, Prietvarką, Slogo
mis, JIcmoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ii Inkstu Ligomes? r

i' n raugė pinus

1:1 absoliutiškai už dyką, uzmokam pačtą. Ant kon- 
as v;n<(;is.. \ i, •(., s ne jiali žinoti k:is t<in v 1:1, tik jius. 
atiręs;, aiški i, at kirpk ii siusk t .j Uz Dyką Kuponą.

r...............■■■•■Z.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
on. J. IUĮSSEL PRICE co.. 1.. 2o.l. 2»8
Oodolmasal.'-As „j,. ............. . ■ Už

•'g'.l, Ulini laiku.

N. Fifth Ave., Chicago.
Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ,

one Yards R51 or 155

KA LIETUVIŠKA A PTTVlf A 
chicagoje Ari ILKA

BŽIaikome knogeriausias vaistas, Sn didele 
m kaip Amerikos, taip Ir Europo* daktarų, 
suteikiam dykai.

Savin nka* ir Provizorius
„ F. A. JOZAPAITIS
y j 2691 SO. HALSI ED STREET, CHICAGO, ILL.
d (/v veninio J eh phone Drover 7781.

jogei pas Mariją apsiianKe 
ne pats dievas, bet pasiun
tė dvasia šventa. Na, o 
dvasia šventa, taipgi, mato
mai, čėso neturėdama, pa
siuntė kunigą Simeoną. Iš 
t, tamsta gali dasiprotėti, 
jogei ponas dievas savo pri
sakymo tiesioginiu būdu ne
peržengė.

3) Orakulas dar nebuvo 
danguj, todėl ir savo ausi
mis negirdėjo, kaip ponas 
dievas vadina savo sūnaus 
motiną, 
raštas 
vardus 
tė tėvo 
dievo (suprantama, jaunes
niojo), šventa Marija, kara
lienė aniuolų ir t. t. ir t. t.

Gaspadinė bėdavoja:
—Oi tik ir bėda man! Vis

kas taip baisiai pabrango!
Jai atsako vienas aficie- 

ris:
—Netiesa! Seniau už

mušt žmogų kaštavo 10,000, 
dabar,kada išrado geresnius 
prietaisus, jau tik trečdalis

rEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

BROOKLYN,
(Arti Berry

N.

Vienok šventas 
paduoda šitokius 

arba titulus: dūk- 
amžinojo, motina

OETUVLKA APTIEKA.
žinomi pranešam*, Jiab gavom* daugybę daiktų, reikalingu šiara 

Kezonul.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galini* 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šlte- 
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikam* ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentaa dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 8. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir Mle. 
ŽUVIES TAURAI, reiaklingl dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. {VAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AB. 1. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumo* ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotoja* dėl vi- 
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų apti*ke- 
se ka'hama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiam* *tai- 
lankyti Visas persiuntimo lėšas apmokano* naę*. Siunčiant laiškas 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

L SHAPIRO, Lietuvižkan Aptiekoriuu
410 So. 2nd Street, kampas Union Avt

BkyriM'»: 745 Driggs Ay*., kampa* tad ftt.,, Brooklyn, N. Y.

Sutaisau receptus ■■ didžiausia 
atyda, apžiūrint, ar tis receptai 
Lietuve* ar Ameriko* daktarų 

Tai vienatinė lietuviška aptleka 
Bestone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamo*. Galit rei
kalaut per laišku*, o aš prisiųsiu 
per *rpr**ą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekeriu* ir Savininkai

118 Broadway, kam*. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tai. (•.Boston <1114 Ir IK1I.

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR SVARIAUSIAS SALIC- 

NAS VISAME SO. 
BOSTONE.

Sveiki geriausios rūšie* gtry
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankua. A t* Hanky kita, 
• p*r*itikrin*it*.

JONAS MATHUS
(Lietavia Savininke*)

342—344 W. Broadway f
So. Boston, Mass. I 

(Dešimt* žingsnių nu* Lietuvių <8 
Labdarystė* Draugijų* narna.) I

Teisingai sutalseiini valat*! 
>rieln«m» kaina. Atsilankykite 
pas savo (Įrantą, o būHjto ui- 
ganėdintl.
N. MOSKOWITZ

Aptiekorlus ir Ch*ni*t*s
Car.

Mokslo bereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką ir 
lietuvių kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išmoksta.

Nurodymai ir knyga DYKAI. Įdėk stempą. Adresas:

Lietuviu Korespondencijiie Mokykla, 1327 N. Robey St., Chicago

Kada prasidėjo karė, vie
nos našlės paklausė:

—Ar tamistėlė girdėjai, 
kad Europoj prasidėjo visa- 
svietinė karė?

—Našlė sunko:—Dievu
lėliau tu mano! Jau ir ligi- 
šiol sunku buvo vyrą gaut,o 
dabar tai jau negalima bus 
nei svajoti. Oi, dalele tu
mano!

Kakarieku.

Tek 885 Greenpoint.

A. SHRUPSKI

pri-

menesio.

žiū klausia:
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SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS
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Šuniukas protingesnis už 
panytę.

Tūla panytė lipa Į gatve- 
karį, nešdama su savim šu
niuką.

Konduktorius:— Atsipra
šau tamstos, šuniuką neva- 
Ii a neštis į gatvekari.

Panytė:—Mano šuniukas 
protingesnis yra ir už žmo
gų.

Konduktorius:—Ir aš ma
tau, kad protingesnis, nes 
panytė lipi pėkščia, o šuniu
ką neši ant ranku. Aš.c *

Teisme.
Sūdžia:—Ar tamsita 

sipažįsti prie kaltės?
Apskųstasis:—Pi rma

Zuikį šaunant, 
/s (persigandęs): —

Juozas Garšva
GRABORIUS 
(Undertaker)

Geriausias būdas del įtrinimo
Neturi stokuot mh viename name 

D-ro klchter’lo

Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 
naminių būdų pas letuvnikus ir 

visame pasaulyj.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukus vicoso aptiekoso arba 

sinčiai nuo
F. AP. RICUTBR & CO.

74-SO Wnahlngton Street, New York, N. Y.

Žiūrėk—šratas man krūti
nę perkirto.

Jonas:—A, po velnių, ne- 
ižiopsok šūvi pamatęs! Aš 
už tavęs zuikio nepaleisiu!...

no
riu išgirst, ką svietkai paša-1 
kys. j

“Grinorius”.
Vaikas: — Papa, žiūrėk, 

ana grinorius eina.
Tėvas: — Tsss.... nešauk

nes

Keistas girtuoklis.
Vieną kartą New Yorko 

detektyvų biuras padavė j 
I laikraščius sekantį apskel
bimą:

i “Reikalaujame atsakan
čio vyro, kuris neg 
nerūko.

LAIDOTIVIŲ DIREKTORIUS.
Išbalsamuoju ir laidoja numintaia* 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Kari* 

ta* Veselijoms, Krikštynom* ir šialf 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST

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

Telephone 7867 Mai*

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.

Pa* ana* galite gaatl *ka- 
■iausio alaus, puikina degtinė* 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, • persi
tikrinsite.

<81 S. 2nd st., Brooklyn.

CORKTūkstančiai
Ruko

Kodėl?
as — Geriausias

taip garsiai, tu brude, 
tai kunigėlis.

Vaikas:—Tai kad jis 
nierių nemoka užsidėt, 
rėk, atbulą nešioja.

Baukštus dzūkas.
Kartą dzūkas nunešė į 

banką savo pinigus padėt. 
Vos tik peržengė banko 
slenkstį, kaip topt jam į gal-

Vienas girtuoklis, 
kaitės ši apskelbimą, grei'tai

—Taip, bet ne girtuoklio.
—Tai aš atėjau pranešt, 

kad aš to darbo dirbti nega
lėsiu,—pasakė girtuoklis ir 
apsisukęs išėjo per duris.

K*« ažslrašys 
pa* man* 

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

“Amerikos 
arba knygų ver-

»« c •
• p q Q 
s %% w

i aunus 
tobulas

(’..flee Mill.
140 whole coupons.

V

H.ii.way Automatic 
I..g!t«r.75whok'coupor!o

Ltatuvį” «ar “lSi*lrę
tėH $2.00. T.nigl Tamista už $5,00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
jalit pasirinkti pri* “Naujienų” dLn- 
raščlo vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta- 
rnlsta atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
Jienas”gausi dar vieną visai dykai p«r 
metus laiko. Tai būk pirma* pri* do
vano*.

J. BRAKNIS, 
fr77 lludaon Avenue, 

Rochester, N. Y

fa/'.
J r.’.« •

i *
I fel

: į

1^.
i te

tašykite prr

Neko 1 
95 First St., 

P. l/irillard Co. Inc- Established 1769.
Ace Eight-day Alarm 

Clock. 275 wbolecouponi
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Aukos L Š. F
EASTON IR PHILLIPSBURG, PA.

K. 'Aureika, J. Skodas, S. Kulaitis, 
F. Malkaitis, L. Tilvik, V. Narienė ir 
J. Stankus — po $1.00; J. Rupsevičia, 
J. Krasauskas, A. Malovski, J. Kubi
lius, P. Stankus, A. Fabi jonavičia, 
P. Žadeikiš, K. Kaulakienė, K. Ju- 
dickis, 
Tarvidas, J. Griciunas 
S. Vilkas, L. Kasparavičia, J 
las, J. Pocius, T. 
P»agauskas, J. šimkutis ir 
liūs—po 50c.; K. Jukna, B. 
nė, J. Skirutis, J. Puida. I 
B. Cigas, A. Meškauskas, 
kus, O. Cverkienė, J. Ragauskas. E. 
Katinienė, A. šimutis, K. Baruktie- 
nė, O. BuČinskaitė, J. Jankauskas. P. 
Tankauskicnė, J. Stonkienė, C. 
Cappo, M. Krasauckiūtė. L.Valančius. 
L. Gaudutis, K. Groekienė, F. Ubavi- 
čia, A. Grikštas. L. Pikelis. <’. Get t, 
J. Jankauskas, S. Masiulevičienė, J. 
Stankiūtė. Z. Žemgulis, A. l’aulaus- 

Malonienė. P. Panskus. M.
Liutkus, P. Klova.', 

K. Ulba. B. Šliogerį.', 
-po 25c.; 

smulkiu aukų— 
. l’er.'Įunt ihias

Urbienė, M. Bigienė, A. 
A. Vyt u ris, 

Bubu- 
Mikalauskas, M.

i. Danie- 
Baniulie- 

, Mevius.
J. Stan-

kas, J.
Anskaitienė,
K. Lukauska
Z. Tarvydaite ir I.. Bački.-
F. Vyturi
$2.73. Viso $31.28
15c. Lieka $31.13.

' nv’oniijl

30c.

I hin.’ulis.
auu h*u. ■ Smulkiu aukautoju pa

vardžių negar.-dname.

HARRISON IR KEARNEY
Surinkta 29 d. kovo ;>- r \ 

i • Žemaitės prakalbas.
Aukavo: J. šiurskis, J. G 

Juodzevičius, K. Mičiuli.', J. ' 
kas. J. Degut i.'. A. G i ula 
Spurga. U. Alko, aitietie. M. 
vičienė. M. Ragin k’*.i č, \. t

legs ir P. M 
Baltriukenis, 
J anka tieka.', 
K. Marcinke 
St učkas. A.

A.
Mm < 1 .(>l»;

A.

li
iih

.smulkių

( LEV EL \ X'D, OHH).
L. š'. F. surinktos i** i

Mirtos (boro su kum
Auko. 

kusijas 
Halaburda, 26 d. ko

Aukavo šios vnato 
Lavinskas, L. Eituti 
V, Kisicliauskas— 
K. Petraitis, B. i 
Stasiulevičia, P. 
Malinauskas. F. I 
tis, A. Žemaitis. 
Latvėnas. K. Mat 
Nežinomas—po 50c.; 
A. Danevičia ir J. Skurdid’s i 
S Samukas —35c.; P. Urbom 
Mockevičius, J. Vifbila. K. I r 
J. Makauskas. F. Endriunas. A 
kevičius, J. Dovidaitis. J. St a 
A. Petruliūtė. M. Spugis. St. ( 
J. Brazauskas, J. Agurki. , V 
kauska'. J. Naujoka'. J. Kazta>’ kas. 
V. Bot irius, P. Dauderis. P. Grabuti 
kas. J. Tamošiūnas. J. Eitutis. B. 
Kvederavičda. P. Tamošiūna-. D. 
Petrauskas, P. Balčiūnas. J. Berno-

IKnila.

po $1.00; F.

Vait ini>, 
Sirgedas

k

t;

J. Pečiulis—po 
ta $6.65. , Visi 
š F. $27.90.

rėčkas, V. Besasparis, J. Urbonas, V. 
Onaičiūtė, K. Jankauskas, J. Janušo
nis, P. Kučinskas, M. Dobiniūtė, A. 
Stnilevičia, A. Beniušis, M. Ambroze- 
čia, K. Laukaitis, J. Tamošiūnienė, 
J. Zelis, J. Matjošaitis, K. Karaliū
nas. P. Pauksnis, A. K vietkauskiūlė, 
A. Beieienė ir P. Beičius—po 50c.; 
smulkių surinkta $34.25. Newarko 
Jaunų vyrų pasilinksminimo Kliubas 
—$10.00. Viso $212.00.

P. S. “Žiburėliui” aukavusiu var
dus pa.'iemė ponia Bulotiene ir Ir 
kiuosi, kad ji paduos spaudai.

J. Duoimus.

M4 N. Stata B»,., Axiom la, Cm. j 
Knygiau# pagelbininkas A. Yakfitys, 

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

491 Main St., Ansonia, Conn. DENTISTASG™sy mu!

Ar Ims Skauda Nugara?
Tai ,[ieškokite priežasties. Skaudėjimas gali būti ki
lęs dėlei inkstų netvarkos, ir todėl imkite

Aukos Br. Vargšui.
EASTON, PA.

Aukavo: L. I’. D. Laisvė $3.00; L.
12 kp—$3.00; I1' .Vaikaitis — 
M. Strimaičiūtė ir F. Barkis— 
,; A. Jankauskas--30e.; I’. Ur- 
E. Katilienė, L. Kasparas ich. 
ikauskis, J. Griciunas, A. Tar-

$1.00; 
po 50c 
biene.

vidis, J. Stankienė, J. Stan 
O. Ličkunienė, F. Kazlauskiene, 
Bigienė. V. Tukimas. J. Jankau.' 
S. Drazdainkiūlė, O. Veliūniūte 

. Rul-ųlas, E. Bučkis 
M. Ragauskas, K. ,

Matonis

kauskas 
šilin>ka.- 20c.; 

as ir

u ris po 
Urba, M 
Kaulius

M.

Jan-

lis, D. Gabalienė, A. Simutis, 
uvičia, V. Mastulevičius. Z. 
lite, K. Berukštienč, J. Garnis, 
kau.'kas, M. Meškauskas, I. 
•Gčienė, J. Stankiūtė. .1. Stan-

Bundzin. kiūto. .1. 
Bašin. kaitė ir A.

I ’asiusta

uni.

Wi

,'U

MJ,' . ; iiegam 
n i

nu

Garkau.'kas ir 
smulkių surink
it. I’ašių.'t a L.

L. Š. F. per deba- 
A. Žagaro su P. Purviu, pareng- 
L. S. S. 3 ir S. L. A. 11 kuopti. 

Aukavo šios vpatos:

Aukos surinkto 
tus 
tUJ 
2 d. balandžio.
Jusaitis—$2.00; P. Bozevičia. K. (lat- 
bričius ir F. škleris—po $1.00; J. 
Mieliauskas, P. Kukulis ir F. Žakus—- 
po 50c.; J. Stančikas,. T. Niaura. J. 
Dovidaitis, J. Stripeika, Z. Paulaus- 
kiūtė, J. Jočikas, M. Velička, V. Bo- 
tirius, J. šilinis, F. Grabauskas, F. 
Tumas, J. Jasevičius, J. Narijokas, 
A. Markūnas, Nežinoma.' ir P. \k>o- 
mavičia—po 2'»c.; ,'mulkiu- $!
Už įžangos tikietus—$21.25. \
$36.02. L. š. F. pasiųsta $63.92.

$63.92 priėmiau.
T L. Dundulis.

P. S. Laike diskusijų 2 d. balandžio 
aukautojai savo aukas pa.-kirslė se- 
kančiai: L. Š., F.—$14.77; L. G. F.— 
$6.41; L. T. F.—$11.56; L. A. F.— 
$1.25. Aukas berenkant buvo klaus
ta kiekvienas aukautojas kokiam 
fondui jis duoda.

BROOKLYN
$1.00.

išo

NEWARK. N. J.
Vardai aukavusių per prakalbas 

Bulotų ir Žemaitės kovo 2G d., L.
F. Dr. J. J. Kaškevičius—$51.00; 
P. Indonas, Z. Kazlauskas. T. Kaško- 
vičia ir F. Vėbra—po $5.00; K. Did- 
valis—$3.00; V. Urmanavičia, P. Vai- 
čeliūnas, P. Plikaitis, N. Staniulis ir
J. Mekis—po $2.00; J. šernas, J. Bin- 
dokas, J. Bindokienė, A. Palubin.'kas,
O. Žolinienė, O. J. Dobinienė, J. Al- 
monaitis, J. Mičiulskis, M. A.-evičie- 
nė, A. Janušonis, A. Gasparai!is, M. 
Kurtinaitiene, U. Žvingilienė, J. Ai 
gustinas, J. Bulotaitė, P. Miknaiti
G. Gvazdaitis, P. Kurtinaitis. J 
kauskas, J. Adams, V. Mačis 
Druseiko, M. Girnauskiūtė, A.
minskas, P. Merkis, J. (laspąraitis,
P. Senkus. J. Miškeliūnienė, D. Si- 
monavičia. A. Povilaitis, K. Jonaitis, 
F. Daukšis, E. Kaulikas, J. Visgirdą,
K. Mačionis, K. Kvedera, Z. Januko- 
nis, J. Abromavičia, J. Kasparas, V. 
Kaminskas, A. Taker, J. Daraška, 
Reklis, A.Žiugžda. P. Žiug/.diene, 
Staniulienė, A. Kukū. J. Agurki*, 
Staniulis, J. Barzdukas, A. V. K 
miūtė, A. Stonelis, J. Lelešius, 
šmulkštis, D. Stalba, J. Laukaitis, 
Palaikis, V. I'ranis, J. Jokūbaitis, 
Bindokas, A. Janušioniūt’■ ir V. / 
minas—po $1.00; M. Janušonis—75 
J. Burbulas, K. Biekšas, M. Žolym 
J. Jodcška, O. l’aznokiūtė, M. Slat 
lienč, K. Kazlauskienė, A. Ka/Jau- 
kas, M. Galinis, Galinienė, V. Matuli 
vičia, P. Kalvaitis, J. Masvitis, I 
Mačiulskicnė, A. Lelešiūtė. V. Gvav 
daitienė, J. Baranauskas, A. Mareit 
kevičaite, A. Kvederienė, F. Kvedars 
J. M. Žolinienė, L. Andrejauskas, T. 
Visocką, V. Danilevičia, J. Blažis, J. 
Kaminskas, A. Kregždis, M. Mačio
nis, A. Buzinkė, T. Tylonis, J. Valun- 
čevičaitė, O. Kazakevičienė, A. Žu
kauskas, St. Milevas, S. Pauža, S. 
Daraška, A. Povilaitis, M. Dobinis, T. 
Dereškevičienė, P. Kazakevičia, K. 
Yadeškienė, V. Dambrauskas. M.Dva-

M.

ir

Bit. Klova. 
J ankauskas. 
tūry.- .po

Vargšui 
tariam

Vitu ris

M.
M.
O.

farmo.' x ra M Trill 
County, žeme juodže

me lab; 
in Čystų 
priimt i

i far 
n.aši

išdirbtais ir tmdirb- 
k.i gtiiin a pimirkt

ii puikioj 
varnienų.

.1 line
m.*''tu<>.><‘ mogas n 
' orą.'. Čia pribuvę

J. 1)1 
3X.

bizniu

ne-

o, sugrįžšite *iaup 
ni platesnių info.r 
šiuo adresu:

Merrill.

DOVANOS!
Kas užsirašys Į>as tn.ini 

as” ant metu, tas gaus dovanų vie- 
ą iš čia paminėtų laikraščių: 
ą” arba “Naująją Gadynę” 
Laisvę” arba “Keleivį” 
šakę” metams arba knygą

viena * ’’ 
raščių, gaus dovanų knygomis. 
“Laisvę” gaus už 80c. knygų. 
"Kova” ir “Naująją Gadynę 
už “Keleivį” už 75c. knygų, už 
kę" už 40 c. knygų.

Pinigus siųskit šiuo

Severa’s Kidney and Liver
"I (Severos Vaistą Inkstams ir Kepo- 

ra nitus) kad pasiekus kelio j sveikatą..
V nurodo inkstų arba pūslės už-
“ degimas, siilttiliynnt‘j:. ;*ts tirš

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kįlantis dėlei keblumu inkstuose, gelt-

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastiw, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,III. 
Pirm, pagalbininkas M. Ambraziūnaa, 

1421 Lincoln St,, Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deiku# 
721 Cummings Av®., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis, 

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

166—10th St., North Chicago, 
Kat os Globėjai: M. Rekis,
1329 N. Jackson St., North Chicag®, 
III

St. Bučia, 1408 So. Park Av®.
Waukegan, Ill. 

Maršalka K. Navickas, 
1420 Victoria St., Waukegan, Ill. 
Pagelbininka# J. Werdauskia.

Susirinkimai atsibūti* pirmą nedėl- 
dienj po 12—t*i dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų Liuosybė# 
svetainėj, 80!—8th St., & Sheridan 
Rd., Waukegan, Ill.

in
in.
in.
in.

Gvarantuotas ant 20 metų 
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.0# 

L'žplombaviina# 50c ir aagščiau.
Išvalymas .......................................... 50e.
U?plombavimai* auksu ................ $1.08

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakaro apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR
307 ’ Bedford Ave., Tarpe 

1-moa gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai

\ me lovos šlapinimo pus vaikus.

Užkietėjimas

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau .M*’k 

gub., Vilkmergės

veiio

paprastai eina greta su inkšti) Meninis, 
ir kini pagelbėjus (.'\<lvin*', SEVEROS 
GYVYBES BAXZAMA'4 (H-vera'a Putnam

A T Y D A

Kauno

Pirmiau gy-

Y. Kas žinot*1, malonėkit** praneš
ti, nes turiu svarbų r*'ikalą.

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

i.au Fraim

1 hiugaiėni

1 Mmh.

Aid 
mat,

kili

AN T RAN DOS. 
raudos du vienos 

ir K) kambariu, su

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

Philadelprla, Pa. 
Iždininkas K. Sidlauskas,

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinln- 

jkul T. L. Dunduliui, Box 611, West
ville, III., kuris yar po kaucija 
$1,000.00, o jis įrašęs į knygas pasiųs 
iždininkui.
lj gi, su juodžemiu Ir moliu, fr moli# 
tą nei pamislyti nenorėsit*. Turė- 
vių draugijos ir šiaip vist rengėja.' 
korto# yra lėdnedeoiuiM hm* iri#

DR. V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IK ji (J ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentau A. Atkečiūnaa,

Box 566, Steger, III. 
Vlce-prezldentas W. Stonkus,

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

3G4 L. Box, Steger, III. 
Iždo raštininkas A. Salasevičia,

Box 141, Steger,'Ill. 
Iždininkas (kasierius) T. šnekutis,

Knygyno raštininkas 5'. Striške, 
Box 566, Steger, Ill 

Knygyno Odininkas J. Damidavicia, 
Box 407, Steger, Ill.

Susirinkimai atsibūna po pirmam 
kiekvieno mėnesio nedėlioj, P. A. Sa- 
laseviėiaus svetainėj.

LALSVSS MYLĖTOJŲ DEA t GY8T® 
tOUJNSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirm, pagelbinin
Co1 lin: ville,

< 'ol 1 i 11. v i! 1 <

Ill.

111.

7()5 Peers Ave., Collinsville, III 
l'in. Raštininkas F. Skamarakas,

familijos na- 
gazu ir

Randa pigi.

I’WCTORY OF1-TCE
St. K- N. J. Railrotid
NEWARK. ?

,33—36)

Avė.

LIETUVIŲ PAŠELPINRS DR-STItlą 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas M ar. Urba, 

1113 Ferry St., Eaaton, 
Pirmininko pagelb. B. Davidoni# ,

1820 Fairow A v®., Easton, Pa. 
Protokolų Rašt. Ir organo užžiūrėt®- 
jau Alex Vyturi?,

139 So. Bank St., Easton, Pa.
Vyturiu, 
Saaton,

Fa

DID.ELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU

ANT LYTIŠKU ORGANU

' idlninknt, I. WiliuuJ^t,
837 Central Avx., •'h,-11 j n b v! H*. li». 

Organo užžiūrėtojaB V. Raudoniui,
306 Strong Are., Collinsville, I1L 

Suslrinkimni būna kiekvionc Ef.Sisu*' 
<dw i-.mą Ir 3-člą niidildienį, 1 -naą va- 
iflmdį jxj pietų, Šalltl sxliij,kampas K. 
Main ir N.Morriso® .V'o., Ctillnaville, 
1 llinois.

DreagjNtčMa, KnopoMi# Jr Ui 
Išdirbu vi«eklas

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIUlRk 
!•» *EHKLELIUfc

Visekiems plkn.k&ins, šermenim# L' 
tt. Darau visokius Medaliu# ir vi
sokias antspaudas draugysUim.c

Ant kiekvier.' 
siunčia e^mpelios.

A. STRliFAS
Navelty Mahifaciuren

1 k Ferry 8t., Dept. L. Newark, NJ.

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. partinę markę, • 
rčsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių gerinsiu ARMONIKĄ
SK RIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZJKALIŠKŲ IN STB U*
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randanl ll«t«W*’< 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 rakina, 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininką#, dytfitv 
6x64 su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio t*v®re pa* 
tikrą lietuvį, o gausit® teisingu# tavorus. Agentams parduoda plgtai.

c. tuzinas. Sapnininkas 60c., agentams duodam® <•%.
112 GRAND ST.,

BROOKLYN, N. B.

Škaplieriai 60

W. S. Waidelis

(JET. SŪNŲ IR 1H KTERŲ BRAU 
GYSTĖS, ROCK1ORD, 1L1 

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln
Vtce-Prezidentas B. Čepaitė,

1118 So. Winnebago fit.
Protokolų raštlnlnka# O. Užbalinti, 

622 Hulin Bt.
Finannų raštinlnka# P. G. Aleksyną#, 

Avė.

Finansų Raštininkas F.
139 So. Bank St., 

Kasierius F. Matkalti#.
6G8 Northampton St., 
Kasos Globėjai:

Alex Biga,
1021 Elm 8t., 

And, Meškauskas,
1222 Pine St., 

Maršalka Juz. Tarvidaitė
1019 Elm St., 

Baslrinkimai būna kai 
nyčią - kiekvieno mėnesio 
ruime, 439 Northampton 
Penn’a.

Easton,

Pa

Pa.

laik-

‘ Ko- 
rnet ams, 
metams, 
Moteris

Prisiunskite munis tik 50c.

u :

re i ka
plisb.s.

vie-
(lydtmli'S

k u ri< >s 
g; i n r i u

Easton,

Easton,

Pa.

Pa.

Pa.Easton, 
pinrną st
angių BOC.

St., Easton,

už
už 80c

29 E.Superior Ave., ( leveland.Ohio 
(34—41)

PARDUODU PIANĄ.
Parduodu gerą pianą, kam 

imgas, gera proga pigiai įgyti, 
davimo priežastis—mažai turiu

5o8
CHA RLES Z A L A TO RIU S 
Driggs Ave.„ ant 3-čių

Brooklyn, N. Y.
lubų 

34-36

DR. I. A. LEVITT
SURGEON

dantų sustabdau 
Ištraukiu be jokio 

Paklauskite, kas

Skausmų 
antsyk. 
skausmo, 
pas mane dantis taisė

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

LEIDI SLINK I !
SAVO PLAUKAMS?!

daugiau lai 
resvų, krintan 

pleiskanų* >t ų. ;i>*

J.
Ka-

vyrlšk mini.

v. i ri u.jmii) gy Uiiol i u 
i trumus Inik.i p;ul; 
.iis ir l.i imi ima is. i 

u i mIii'>1 is gy venimu 
r I .iiyilus, idant iiiTtikiinti 
ui \i>\'<> gyduoles ii) |i.'id.l- 

ris, išsiunsiiii' jums DYKAI kompli't iškij. 
kurso tu gyduolių, uz.t' ktimii ,'int 15 dienu. 
]<ad;t gi prismnste mums savo anlr.iš.-) ir 
tiavarde. taip gi sykiu 50c kraso.s •/.ėnklc- 
Ics arli:i sidabru del ajimokejtnia licšu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydrj.

ni

ant to. km 
konilcl iškas

bet

nal issluy<tymui. I a propja yra vien 
svartiia ant trutni'o taiki). Rašykite munis 
ncatiileliokite. taip-gl praneškite kokiam 
laikrašti skaitlio ta apgarsinima ir mes 
tjsiunsme jums Indians las gviluoles.

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

DRAUGIJOS, 
kwrte apsirinko “Laisvi” 

rovo orgaim:
DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmininkas K. Jankauskas,

P. O. Box 749, Melrose Park, 
I’agelbininkas D. Rimša,

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

ra^*-in. W. Strumillo,
1314 So. 50th Ave., 

a' Mill

sty 
ulei Snarskis, P. O. Box 761, 

Park, Ill.

Iždininkas i’’. Lupinski, 
P. O. Box 1109,tunuotų.

čių.
mirusių, 

plaukų k<» tm*ii 
visuomet m lin'die

po pietų

Maršalka: A. Plėštis, P.
5, Melrose Bark, HI.
Susirinkimai atsibūna kas

Mel roseA R 
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill. 
ž(io globėjai: W. Janėnas Box 675 ir 

Melrose

trečią 
,’aitę kiekvieno menesio l,,rank and j 
įneš svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake

Reikalaujant prisiusime 
suvis dykai išbandymui 
Prisiųsk 10c statnpomis persiuntimo

m

mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: “Puikus 1’laukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO.,

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

Ill.

Ill.

Park, 
Box

Cicero,

Ill.
GOO.

Ill.

O. Box

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

Gugls, 1810 S. Haisted St.,
Chicago, 111.

Vlce-Prezidentao S. Maukus, Cor.
13th & Vine Sts., Philadelphia., Pa 

Susinešimų Sekreto: ius 1) M. M. 
Rice-Hermau, • 140 E. 19th St.,

New York, N. Y. 
’ Susinešimų Sekretorius 2) J. N»-

viackas, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

T. L. Dunduli#, Box 511,
Wwtvllh, Hl.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

Choro vedėjas L. Ereminas,
324 Berrirr.an St., Brook’yn, N. Y.

Repeticijos atsibūna kaa pėtnyčt^, 
Sokolų svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va-

818

LIETUVIŲ SAVISELPINfi DRAU
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN- 

TINO J E.
Valdybos vardai ir antrašai: 

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

F. C. S. Berisao alm. “La Flor”. 
Susinešimų Sekretorius F. Makauskas 
F.C.8. Bernso, Calle Montevideo 812. 
Fin. sekretorius Antanas Pakulnis,

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

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

Revizijos narai:
Jonas Šakalys—Calle Valpareiso, 206 

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

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Viee-pirmininkas

29 Hudson j

Sekretorius b'.
183 Roebling St., Brooklyn,

Vitkevičius, 
, Brooklyn, N. Y.

-291h St., Brooklyn, 
ii: M. Liheris, 121

N.

N. Y.
Grand

Roebling St., B'klyn, N. Y.
Kuopų Sekretorių adresai: 

I kuopos M. Vilt raibule,

29 Hudson Ave.. Brooklyn, N. Y.

LIET. AV1ESGS1 DIDVUGYSTttW
ANSOblM. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Plrn-.Inlnkns A. Mtircika,

113 Liberty St., Anaontn, Ccn».
VIce-pirmininksB J. Mockaltin,

P. O. Box 128, Ansonia, Cena.
Niitarlmų raštin. S. TIškovičius,

P. O. 176, Anuonin.
Finansų raštininkas P. Ragaišis,

161 N. Main St, Ansonia, Cena.
Iždininkafl J. Valaiti#,

11 Oak St., Aaroaia, Caaą.
Knyfla# O. BadaaviŽitU,

1516—14 th
Iždininką# H. Bur.inskis,

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 

S® Winnebago St.; A. Rimšiuki, 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Alviki#,

816 Wall
Organ® prižiūrėtojas A. Kelly, 

607 Montagu®

1100
1118

St.

Bi

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

RIŲ ADRESAI:
C»ntr® Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2025 Colwell St.,
Pittsburgh, Pa. 

Pirmininko pagalbininkas J. A. Rūkau 
8016 Stayton St.,

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

Tartų Kontrolė# Komisija:
M. Urlakla,

118

w.
W.

Sixth 8t., 
Charleroi, 

Reedsdale St.,
S. Pittsburgh, 

Markūnai, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, 

sekretorių adresai t 
1. Alexis, 
844 North Diamond 

Pittsburgh, Pa.
P. Francikevičius,

Urnažla, 1429 
N.

Kuopų 
kuopos J. 
P. O. Box Bta.

ž kuopos
222 Sagamore St., Esplein, 

Pittsburgh,
8 kuopos, J. Galgir.a#, P. O.

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

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

Box

8
St.,

9

Box

Pa.

292, Cuddy, Pa.
kuopos A. Žvirblis, 2228 Forbes 
Pittsburgh, l’a.
kuopos, A. Palučis, 2123 Wrights
S. S. Pittsburgh, Pa.
kuopos, K. Stasinskas,

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

Kcan Avė., Donorą, Pa.

LAISVRS SŪNŲ DRAUGYST*. 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

812 E. Centra 
Pirmininko pagalbininkas P. Ysoda, 

815 E, Centre Si. 
Protokolų raštiniu. A. Ramauckan, 

1026 E. Pina flt. 
Finannų raštin. P. Petčiulla, 

1227' E. Pine P.t. 
Iždo truntirai: A Kačkauokau, 8$

Tenth St., J. BauJ.ua, 1121 E. Mr- 
hanoy Ave. W. Himniški#, 12.27 >. 

Mshxnoy Ava 
Maršalka Vč. SvIntickA^

515 W Finn
* iHlrlnklvia! atsibtiir-’ psnkutioj 

m’ l< lt kiekvieno mėnepio 7

M .'In St.., Mihiuiov

v«-
68 N.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PR!8ER(U 
58 SKYRIAUS KOMITETAS! 

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

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

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

lidlalnkaa Kaztralera# SInakaa,
IBB Larlmar St, Btwklya, IX

a
Hf.lį t.

In. karčiu

Gydo visokias skilvio ligas, nemalhną, 
pir ‘ ......ą, dispepsiją, išpūtimą, rienienį, 

us šonuose, krutinėję ir nugarėje, 
p atrakintą, sunkumą art.kiūtinės ir 
"visokias kitas skilvio ligas. Gcriautiai 

pataiso apetitą.
pakelį !it4 gv4.-.rėų 
kvorta
išvirti

VJNCAS J. DAUNORA, Aptiekoriiu
129 Bedford Avc , Brc^dilyu, N. Y

AR NORI
103 GRAND 8T

HMuM M 
yn

Nusipirkti Geras 
vEVERYKUS?

Jeigu taip, tai viau»> 
met eik j

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU 

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą. ,

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. ¥

I*

I

BauJ.ua


LAISVE

VIETINES ŽINIOS. '”kyU< Komitetas

Gegužinė paroda ir pra
kalbos.

Brooklyno lietuviai iškil
mingai apvaikščiojo geguži- ’ 
nę šventę, dalyvaudami pa-1 
rodoje ir prakalbose. Pa- 
j ūdoje dalyvavo apie 
tūkstančių žmonių, 
i.umaršavo į New 
Farodai griežė ir muzikam 1 |ietuviai'jr "iįetuvės'nia'hmėi

sišaukite greitai pas.
K. KRIAUČIŪNAS 

Powers St., B’klyn, N.Y.28

svetainėj 498 Washington

REIKALINGA.
Merginos reikalingos ant marški

nių siuvimo. Nuolatinis darbas. Ge
tą mokestis.

THE B S SIHR’I’ C(). 
573-75 Metropolitan Avė.,B’klyn, N.Y.

(3G--37)

JOHN KULBOK CAFE |
kad 

biznieriai 
bitui gl- 
Cigarai, 

kaip ka

jYork City, bus 
; paminėjimui 
.šventės Lietuviu 

poia K]iu|)() Kalbės 
kurie ja:., i ,..,1 ,,,,

“Laisves” Administra
gegužines
Politikos

cijos pranešimai
PARSIDUODA STORAS.

Parduodu kendžių storų, kiliai ge
roj vietoj, biznis puikiai išdirbtas, 
i ardavimo pi h zam i.-> statau namų
k. t am

tu benas ir viskas išrodė la
bai iškilminga. Pažvmėti- 
na, I ‘ - - - -•
gaąa daug merginų. Mergi-i 
nu galėjo būti apie 300. Pa-■ 
rodą vedė kriaučių delega-

kad parodoj, dalyvavo (|ari)jninkams
kalbas, nes mums, kaipo 

;, svarbu žino
ti. ka tai reiškia Pirma Ge-

bo dienomis nuo K vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. Nedėlioiuis—nuo 10 iki 12 
vai. dienų.

“Laisves” spaustuvė padaro viso
kius spaudos darbus— konstitucijas, 
plakatus ir U.— greitai, gražiai ir ne
inančiai. 'Turėdami kokį spaudos

na i užganėihihi.
Norit permainyti adresų, visada 

reikia paduoti senų iri naujų adresus.
Kuril) prenumerata jau pasibaigė.

malonėkite pasiskubinti atnaujinti.

22 Berry St. Brooklyn, N. Y.

didele proga.
Parsiduoda 2 namai labai

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

lyvavo daugiausiai kliau
čiai ir preseriai unijistai.Ži-

žmonės gana smarkiai pail
so.

>klyn, N. Y., bus mėnesinis 
atsirinkimas Lietuviu Mote-

me atsibuvo prakalbos. Be
nas griežė Internacionalą, o' 
vėliaus laidotuvių maršą. | 
‘‘Aido” choras sudainavo'

Visos na

nes turime daug

svetainė buvo

ir L. Pruseika. ii’inimn-

K. Petrikienė puikiai pa
ima už i nes 

ii labiausiaišventes kili n i

rinkių klausimo. J. N 
kas trumpai prabilt) i me

l’autiš-

•os nariai inaio- 
inkyti, ups turi- 
organizatyvišku

kentėjusienis nuo karės. kvar|)(ls .lalykas, ja 
. . ,l,usl ll Y1 ‘,1‘’ al. nu’|kėjim.is mčnesini!i 
svu.te l.rooklyno gyvemma.. .;u iki bil.že|io 
.Nurodo, kas pereitais me- ...j;..... •• >...

unijos ir tūlos draugijos. 
Dabar, sakė kalbėtojas, 
Brooklynui reikia puikios 
lietuviu svetainės. Publika 
karščiausia tam pritarė. L.

Partv apie nariu stovi, ai i i
Draugai, jei esate socia

listais, tai kodėl nepildote 
Socialist Partv teisiu? Jei- •/ c

sto už kelis mėnesius, tai 
mokėkite nors kas mėnuo,o

ir sake, jog visi pažangus 
brooklyniečiai turi rūpintis.

Abelnai kalbant, viskas

Bronxo ir So. 
lietuviai taip-pat 
gegužinę šventę

paminėjo 
gražiomis 

prakalbomis, kur kalbėjo J.

ra senu draugu skolingu už 
1 mėnesius, J ką tai, drau
gai, panašu?

Meldžiu visus iki birželio 
mėnesio užsimokėti, katrie 
esate skolingi. Pasirūpinki-

nebūtu t nei vieno nario

BROOKLYNO IR NEW 
YORKO DRAUGIJŲ 

ATYDAI.

rios priklausote prie Didžio
jo New Yorko Lietuviškų 
Draugijų Sąjungos, ren
giant piknikus ar outingus, 
malonėkite užsiregistruoti 
dienas, kad vėliaus nepasi
taikytų du parengimai vie
noj dienoj, iš ko gali kilti

Šios dienos yra jau užim- 
•tos:

Gimnastikos Kliubo:
21 gegužės (May) pikni-

gas.
Draugystės šv. Kazimie

ro: 20 rugpjūčio (August) 
piknikas. Su pagarba

T. M. Lisajus,
183 Roebling St., B’klyn,

Lietuviai temykite!
Nedėlioję, 7 d. gegužės, 

Webster Hall svetainėj, 119 
-125 E. 11th St., New York 
City, bus iškilmingas kon
certas ir balius rusų New 
Yorko ir apielinkės suvieny
tų draugijų. Pradžia 3 vai. 
po pietų. Kainos tikietų: 
35c., 50c., 75c. ir $1.00.

Lietuviai, kurie galite,pri
valote į šį koncertą būtinai 
atsilankyti, neš visas pelnas 
yra skiriamas sušelpimui 
nukentėjusių nuo karės Ru
sijoj. Jūs žinot, kad dau
giausiai nukentėjo lietuviai, 
kurie dabar blaškosi Rusi
jos gilumoj ir reikalauja pa- 
gelbos. Ateidami į šį kon
certą, sykiu prisidėsite ir 

sušelnimo savo vien-pne suseipimo savo vien 
genčių.

Širdingai kviečiam atsi

prašymą: parašykite ant

kur gyvenate, kuo užsiima
te, prie kokios unijos pri-

porto. Susirinkime tas ne
paranku atlikti ir labai 
daug laiko užimtų.

Fin. sekretorius
J. Urbonas.

Reikalaujame
Moterų ir merginų į dirb
tuvę; nuolatinis darbas visą 
metą. Užmokestis gauna
mas ir šventadieniais. At
sišaukite: 645 Kent Avė., 
kampas Keap St., 3-čias fl.,

(36—39)

Brooklyno lietuvių atydai!
TIKRA LIETUVIŠKA 

APTIEKA.
Pranešu 

čiams, jog 
G rami St. 
nuosavybę.

viengen-

mano

savo
aptieka po N64 
perėjo

Pas mus lietu- 
gauti viską, ko

tik reikalaus, kaip tai įvai
rių lietuviškų žolių, šaknų, 
visokių vaistų ir guminių 
daiktų. Stengsimės visus 
pilnai užganėdinti, suteik
dami tikrą draugišką rodą 
ir patarimus visuose reika-

kios žolės ar vaistai ir jų

pas mane, o aš pristatysiu.
FELIKSAS KUDIRKA 
Lietuvis Aptiekorius ir 

Savininkas.
64 Grand St., Brooklyn,N.Y.

PARSIDUODA.

už nebrangiausią kainą. At-

PARSIDUODA PIGIAI.
Mūriniai namai ant K) fa- 

miliju So. pusė, kaina 
$6,900. Mūriniai namai ant 
5 familijų So. pusėj, kaina 
$1,800. Mediniai namai ant 
5 familijų North pusėj, arti

rungų daug nerei-
Norėdami pigiai ir

sekant antrasu:

irti Driggs
, B’klyn.

PraiF'Mimis Brooklvno ir

cm,] linui

(li’ganizaci ja,,

svetainėj Pai

Gerbiami lietuviai:

sos tautos rengiasi eiti tuo

tautos čia gvvena 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.

Komitetas.

NETIKRI PINU; \ I.
mane galima gauti netikri; po- 

Jie taip gerai pada- 
a'. .-kirti nuo t ikrų-

pimuiin pinigų.

j'i-
Tokie pinigai 

lošiant, arba kas i 
iiaug pinigų.

I’risiųskite 25c. 
o gausite visokios 
ž i ū re j itnui.

reikalingi teatrus 
nori pasigirti turis

trasos ženkleliais, 
rūšies pinigų pa-

Chicago. III.

PARSIDUODA STORAS.
Parsiduoda storas visokių saldainių, 

saldžių gėrynių, tabako, papirosų, ci
garų ir šiaip visokių daiktų, 
yra gera proga, 
resu:

Dabar
Kreipkitės šiuo ad-

(28—44)

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ

Siuorn! pranešam visoms draugi 
joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU 
ZIKANTŲ UN1J A sutaiso kuogra j 
•žatusį benų ir orkestrų už prieina 
miausių kainų dėl teatrų, koncertų ; 
bilių, piknikų, veselijų ir dėl šiaip j 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu : 
vių draugijos ir šaip visi rengėja* 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik ( 
reikalingi muzikantai, visuomet m» | 
lor.ėkitc kreiptis į L. M. Unijos otia^ ; 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Ii

Męs tikimės, kad draugystės, r«ng 
damos įvairius pasiiink,->minimufc 
samdyx 4 
kieipiame 
reikalaut umėt L. M. 
kurias įsteigė L. M. 
savo pilnam nariui, 
ta' neturi viršmintos kortos 
zikantai

įvairius
U. M uzikini u;-., todėl at- 

■itydų, kad nuo muzikantę 
Unijos kortų 

U. kiekvienai!.
Ruri<‘ muzikan 

tie m u 
ne unijistai. Viršminčtoi 

ra išdudamos kas trjs men* 
šiai naujos, todėl samdytojai malonė, 
kite pažiūrėti, kad kortos liūtų tei 
siugos. Męs tų padarėm todėl, k»c 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan 
tų Unijos, bet pasivadina unijistab 
i/ grajina pp vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktiko! 
bei repeticijos būna kiekvienų svre 
dos vakarų po N73 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Gruenpoint 1907.

DENTISTAS
Viii mario darbą užganėdlMt* 

Darbai gvarruitaotai.

Uidtjlriaast kupuraltėi 22 k. ... Ikth 
Užplumbavlmai 50c Ir sugilčiau 
išvalymas ............................. ..........
Užplumbavlmaa aukoti ..........

Skaudantį dantį duok tuojawn ii 
traukt. Ištraukiant b» Jokiu 
ras,

n?
DR. A. FRIEDMAN

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

E. 7th St., NEW YORK CITY22»
Ofisas atdaras visada.

j.
112 N. 6th St., Brooklyn, N. Y. 
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Reikalingos merginos.
Reikalingos merginos į fab
riką siūti ant mašinų: ap- 
siūlėt nosines ir jas prosyt. 
Darbas lengvas ir čystas. 
Priimamos mokinės.

William Holland
145 Roebling St., Brooklyn 

Įėjimas iš jardo.

na-

RUIMAI ANT RANDOS.
Išslrandavoja geri keturi ir trįi 

kambariai, kurių randa $7.0G, $8.00 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis 
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti sakaunėi, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

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

Arti Neeker Avė. Ir Nassau Ave. 
Reikale galits telefonuot 4560 W. 
Green point.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAITSTU.

K.-itik išėjo iš spaudos pirma lietu
vių kalboj knyga, iš kurios kiekvio-

tės amato. Prisitjskite $1, o gausite 
šitų knygų. Siuntimų apmokame.Ad-
suokite:

NOR TU 
376 Selkirk

END PHOTO (O.
Ave., Winnipeg, Man., 
Canada. . .

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 gera 
proga, 
daug. 
U

filnema, 
visi 
navų 
ria. 
nors 
pūsto 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
m an 

tai nereikiakalp
’1st.
4ftl« vingų.
•aiikumalH.
ą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkai
Wythe Ave., Corn. So. 1st 

BROOKLYN, N. Y.
Grėenpoinl

draugai kalba, 
žinoma, vieta atsakanti dėl 

Kambariai su visais 
Prašau kreiptis į tą

rodos, 
K'r- 
Į)*- 
I>»- 

vl«-

• 1 St.

379

Vienatinė mokykla ti»>
Tartų lenkiškoj kalboj. Rwd». 
n j Tlsadv yra relklaaujtM* 
rh.iAC šofarių, todčl kam bft’J 
b* darbo, jeigu galima nu
dirbti po $ J 6.00 Iki $3#.o0 knij 
žoferhi. Šita mokykla fšmoblnt. 
tikru Šoferiu p«r keturiaa nedfe 
ha*. Galima moklntin dtou» 
®>,ai ir vakarais < ’.varant**, jm 
w», Jo®- ’alanius gauaitu

kastuoju ilk 415.0ft. 
INTERNATIONAL SCHOO F.

OF AUTOMOBILE 
FMG f NEERS

14.7 E. l«th St.. N*k YmAf

GERIAUSIOS KARMOS.

Ame/ ik<.J. 
dėta P.’ltū
nn su
esam s< 
d & vėją i

Męs 
par 
Męx

mus farmas didžiam 
Term ori ų K oi ton i jojo 

kolionija' yra mūsų už- 
is, ir jau apgyvendino- 
iviais farmeriais.

tusi ir didžiausi farmų 
lietuviai Amerikoje.

parduodami* lei.-ingiaus’u būdu, Hduo- 
dam pirkt jams vvaranluotu: popierius.

• čystus Abstraktus be jokių 
okesčitj. Męs turime šimtus 
didumo farmų parduoti: iš- 
m užsėtai

Žemė

Macys & Marcin Furniture Co
?;.'į'ALAM pcmoo sun c

Šimtas kostum erių 
kraštų ir tautų, 
$1.00 ar $2.00 į savaitę, 
lieka tikrais 
riassių

iš visų 
išmokėdami 

pasi- 
g*-savininkais 

daiktų.

br ti i;:,. 4

h

n-

L j. • 
t

f—

’v

U
1 . r 7ji1 I k

j<
■------- rf t 1

i •- - • . iM
Ui____

Kodėl Bro- 
oklyniečiai ne
vali turėt, kaK 
jiems patinka 
ir reikalinga.

Jūsų tarpe 
vienintelė to- 
Kia knatavi 
Iš vlsoc apie- 
linHa.

Męa aukaa- 
Įam y|«ą aavo 
triūsų, kad iš 
šitos įstaigos 
būtų užganė
dinti ne šim
tai. bet tuks
iančiai žmonių 
visokių klesų.

IJL

Ii. JTiWIitS

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

Telephone 2372 Greenpoint

la i.
I ’arsiduoda

niau

i inas

66

nt.

kaip šitas biznis 
jau 25 metai. Na-

inisevicia
širdies IR

\ a :

met

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 prisiunčia didelį katalogą 
farmų dykai.

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

v 1.-o k i o 
dirbtų, su užsėtais- javais, su rodais 
ir budinkais. žemė derlingiausia 
lytfif su judzemiu ir moliu, ir molis 
su g< ra smielžeme. Geriausia žeme 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda 
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeriš ir, brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemes pasiimti, ir dirbdamas miešti 
išmokėti, Įgydamas tokiu būdu ge
riausių farmų. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norų, ir už ką būsite mum? 
dėkingi, 
buliukus
gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apielinkeje pirklybinio miesto 
Scottvillė’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
liks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Tūse- 
site ant farmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimų; trumpu laiku farms pati 
išsimokės visokias skolas, tir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme- 
riais. . Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapų ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c. 
štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & C0.

Kviečiame visus miestų dar- 
ir biznierius apsigyventi

Michigan.

REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.M«V FURNITURE CO

KLAUSYK, KĄ MOTERS 
SAKO APIE MUS!

Užsimoka kiekvienam lietu
viui pirkti forničius pas MA- 
LIAUSKĄ ir VIDŽIŪNĄ, nes 
negiriant, pas juodu, tai gali
ma gauti gerus forničius ii; pi
giau

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

$4.98 r*_
r rp

1 v

p. į

» ■

V
T'n

-t . M. - 1

Biznis išdirbtas, kostumerių . 
Jei netikit, ateikit persitikrin-
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KIEKVIENAI MOTERŲ ŽINOHN 

JOSEPH LIPMAN, M. B 
Specialistas Moteriškų Ligų 

50th St......... New York, N.
OFISO VALANDOS: 

vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

314 E.

10

I IEI’UVLšKA

APTEKA
Ž.< n iau pamii.Mas gyduoles galima 
Iturėli jie r padų:

Iki
pi.et ir

Nedėliotnis paga1 sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męa išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstiin'e. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si Reikalui esant, kreipkitės, męa ap
turėsime ir duosime prietelišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš 
kita mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
£14 N. 50th St., NEW YORK, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

I N oo Reumatizmo ..........  $1.0$
!• raujo Valytojas ........................ 1.6t
Vaiurių Reguliatorius .....................50e.
'1 rojanka .............. 25c., 50c. ir $1.0$

Ir visokias kitokias gyduoles nua 
vDokin ligų, kurios čia dar nepaminė
tos, galima gauti per pačtų.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Firmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

PERSKAITYK!
Kiekvienai naa- 
a8 ikaitytojaa, 

kuri h ažsiraiyi 
pan mane “Lalo* 
vę” ant metų Iv 
užsimoki! $2.0«, 
tas ga«i dovaną 
knygų vertia 
1 dolerio arba 
“šakę” ant 
tų. Senaa akai* 
tytojas, kuria at> 
naujins, gana

Kas iš neskaitančią 
Keleivį” $1.50, gana 

senas skaitytojai
Kas prisius ai 

$2.00, gaus knygų už 75c.|

Pagamina g^aaiia* lietuviškai 
valgiui. Platai galima gauti po 16c, 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
1 Hope St., Cor. Roebling

BROOKLYN, N. Y.
Si.

knygų už 50c. 
dar prisius už * 
knygų už 50 c., 
gaus knygų už 25c. 
“Kov 4 
kas prisius už “šakę” $1.00, tas gaus 
knygų už 35c 
25 centus.
Gadynę”, kaina metama 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit 
rašičius per mane. Tiek

senas skaitytojas aš 
Kas užsirašys ‘‘Naūjąjg 

$1.50, tai

tnofl lalk* 
pat moki*

darni gausite gerų knygų paaiskal* 
tymai. Būtinai pamkyk apie tai sa
vo draagui Ir pažįstamai. Kaygaa 
daoaia tik “Laisvės” laidos.

Pinigai ošųskit Šiao adresai
J. POCIUS

Margaret SU Philaielpkla, Pa.

JEIGU NORI, KAD GERAI 
IŠRODYTUM, PIRK 

SKRYBĖLĖS 
VARDU

Manhattan Hat ”

Jos žinomos kaipo 
geriausios.

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

ATEIK IR IŠBANDYK!
Męs žinom, kad būsite už-

da n t nuo $1.50 iki $3.00.
Męs taipgi užlaikome di-

©Th.CXK®

Manhattan Hats Stores
Dvi krautuves Brooklyne

230 GRAND STREET, 
arti Driggs Avenue

479 GRAND STREET 
arti Union Avenue




