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Per plauką nuo karės su MexikaŽiūrėkit, kaip jie Lietuvis iš=
pabėgėlius šelpia! radėjas.

Kijevskaja ' Is 210 tūkstančių pabėgėliai t

rolo Scott ir Mexikos karės

elektriškos; mu,

nežinia, nes nėra nei revizi-i

: tos.

—Anglijos ministeriu pirmi-

o areštavimui trijų šve-

spėjo i Dubliną pri-
matomai, įsitrynė i “sferas

nepa kilau jančiomis kogreičiau-rikalų partijos.
prie rokūndii, prie pinigu—

ja netiktai savo šalies soc.- tik darbo biuro suvažiavi-
rub„ kuriuos komitetas ga-<

suvažiavimo neleido Mas
kvos vyresnybė. Matoma, ji 
nenori, kad šaly būtų tvar-

jų obmundiravimui ir t. t. 
Tas faktas labai svarbus,to
dėl apie jį teks kitą kartą

ventojų suskaitymas, išvien 
su jų tautystės apklausinė
jimu. Gyventojų surašymą 
prižiūrės mišri įvairių tau
tų žmonių komisija.

tinos”.
Bet pasaka tuomi

Dabargi 
pranešė,

is sostinę Dubliną ir, 
praneša telegramos,

LIETUVIAI IR KITI SU
TVERĘ MAŽŲJŲ 
TAUTŲ SANDORA.

Keturi Gardi- • greitumu, pavaduodama da. . . . r. . . . . rr
Pasirodo, kad Vokietijos 
Idžia išbadėjusiai miniai

išdalinta tik apie 20. tūkst. ]atvių, finų, ukrainįų ir to- 
iub., o kiti pinigai išleista į į()l.įu įr estu atstovai.

.jsėsi gana ilgai, 
ga- Scott oficiališkaiŽinoma, ta žinia dar

Mysi” męs atradome seka
mą telegramą iš Lozanos, 
š.icarij'd: “įgaliotinis Ko-
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rė mažųjų tautų atstovi] 
sandora, kurion įeina lietu
viu, lenku, žydi], gruzinu,

be visuomlenės kontroles ne
galimas, kad panašios savos

ŠAUDO BE JOKIO 
TEISMO.

Londonas.-- A nį# jos ka; 
riumenė, nunfalšinus sukilė-

Tos sandoros (lygos) tik
slas esąs kelti skriaudžia
mųjų tautų balsas, kad jį

tinas. 1 
popiežiaus 10,000 fra 
Rockefellerio fundacija 
menkoj ta i p-pa t žadėjusi 
paramų”.

1 1 A £ i" l?J SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ IR MEXIKOS 
GALI TUOJAUS KILTI 

KARĖ.

I ANGLIJOS MINISTERIU
l PIRMININKAS AIRIJOJ.

airius
- , . , ,. . . . . ■ ministeriu pirmininkas As-

atjauki- vien kovoti pries V.Bą ir jo' išviižJnvo i Aii-iin.

mu, kurie šaudo revoliucijo- 
pjc_ nierius.

tautiškuosius socialdemo
kratus.

neramumas didinasi, 
jus valdžiai šaudyti

ti Greenpoint. BROOKLYN 16 GEGUŽĖS (MAY), 1916 m.
“Entered second class matter March 11, 1914, at the Post Office at Brooklyn, New York, under the Act of Mach 8, 1879”.

Kares teismas, Kuris užsi
ėmė tolimesniu revoliucio- 

šaudymu,

poniai įsisteigė taip vadina- 
niteto Lietuvai šelpti, p. mą obyvatelių komitetą pa-

Ipiktino net ir ta da 
■dies, kuri pirmiau 
priešinga sukilimui 
greičiau nuraminus
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Hi RUSUS SOCIALISTUS slenksčio ir diena į diena ga- 
AREšTUOJA. pi prasidėti ofieiališka kare, 

koresponden- i Mexikos lyderiai griežtai 
t Ii 1 * . ! 1 _ 1 _ 1(1 X 7 1 j •

“Laisvės” korespondentas 
iš Schenectady, N. Y., pra
neša :

‘ ‘ P ra ne i šku i K az 1 a u sk u i,
mėsos krautuvės savininkui
(N121 N. College St.), buvo'cieriai ir 32 kareiviai, 
siūloma $10,000 for the Ca- socialdemokratai, tapo 
nadian rights ir $50,000 forlšaudyti už platinimą

ji] kariumenė kogreičiausiai 
išsikraustytų iš Mexikos, o 

jran-;dų socialdemokratų prasi- Wilsonas pasakė, kad jo.ka- 
’ ‘ ‘ yie. merui teisimu ir

■avo sustabdyti] savi

sietuvoj esąs apverk- mitetas buvo pačių vienų! 
Komitetas gavęs iš dvarponių rankose. “Nau-j 

bu. joji Lietuva” rašo apie tą, 
A- komitetą: v ‘

Una d

asiaa darbo žmonių laikraitia 
“LAISVĖ**

sykiu savaitėj: Utaminke ir I 
oyjčioj. Leidžia Lietuvių Ko-ope- 

ratyviška Spaudos Bendrove,

PRENUMERATA METAMS:
1 Amerikoje.................................................  |
j Kanadoje ir užrubežiuose.................
j PUSEI METŲ:
1 Amerikoje ................................................

Kanadoje ir užrubežiuose.....................
Apgarsinimų kainos ant užklausimo 
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183 Roebling St.. Brooklyn, N
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eipia 
Lietuvą?

Socialistus žudo 
ir persekioja.

35 VOKIEČIAI KAREI
VIAI NUŽUDYTI.

Sulyg informacijų, kurios 
yra ant ranki] Šveicarijos 
socialistu — 3 vokiečiu afi-

vi si
su-' ministerio Obregon ėjo de

RIAUŠĖS VOKIETIJOJ 
DĖL MAISTO STOKOS.

Paskiausios telegramos, 
gautos per Šveicariją, pra
neša, kad Vokietijos mieste 
Mannheim buvo- didžiausios 
riaušės del maisto stokos. 
Iwd numalšinus išalkusią 
minia, buvo atsiųsta karei
viai su mašininėm kanuo- 
lėm, kurie tuojaus maišti
ninkus pradėjo švinu penėti. 
Virš 300 užmuštų ir sužeis

balandžio. Tuo tarpu. A- tos. Komiteto vadai—lenki] sokius kitusdaiktus di 
merikos dienraščiuose už- dvarininkai. 1 
pereitą savaitę tilpo, daug- no gub. atstovai, kurie buvo' kartinę metodą rankos, 
maž. panaši telgrama iš ir komiteto nariais, reikalą-1 Kazlauskas atsisakė priimt j 
Berno, Šveicarija. Ji buvo vo, kad būtų išrinkta revizi- propozeiją, kadangi pats no-j 
datuota 5 d. gegužės. j jos komisija, bet* jų nieks 1 ri geriau išnaudoti savo tei-ias praneša iš

Išrodo, kad žinia Ameri- nepaklausė. Tada jie išėjo1 sės. šio mi( 
kon atėjo per pačtą ir jau j iš Komiteto. Męs 
čion, Amerikoj, ji virto “te
legrama” su priedu ,apie 
Rockefellerio milioną.

ųlėjo areštai rusų soc.-deni, riumenė pato! neapleis 
jTarpe kiti], areštuotas Bu-‘xikos, pakol nišpildys 
■charin, bendradarbis maga- misijos, t. y. nepagaus 
■žino “Kommunist”. Arės-Jos.
tu o ta dar ir daugiau. Ką su Į Dabar kaip Mexikfi 
jais darys, nežinia. ! ir Suv. Valstijos ant rul

VILNIAUS GYVENTOJŲ 
SUSKAITYMAS.

Dziennik Poznanski” pra

GARDINE. Matot, turėjo 240 tūks-1

kuriame be vokiečių kalba 
vedamų skyrių yra dar ir 
lenkų bei žydų kalba veda
mi skyriai.

tos sumos tik 20 tūkstan
čių. Kitus pinigėlius konii-

mesniųjų naujos sandoros 
lyderių pažymėta vardai M. 
Lempickio, Davidsono ir

Ii nuveikti. Ji sušaudė tris

dymo ir teismo.

AMERIKOS TEISeJAS

LIETUVOJ.

frėdąs Nippert iš Cincinna
ti, Ohio. Jisai yra pasiųstas 
Vokietijon amerikiečių vo
kiečių komiteto Rytprū
siams gelbėti.

Teisėjas Nippert laimin
gai pasiekė Vokietiją. Ang
lai jo nesuturėjo.

Berlyne būdamas, teisėjas 
Nippert pasakė važiuosiąs 
tuoj į Piaisų Lietuvą ir Mo- 
zūriją. Amerikoj esą su
rinkta 5 milionai markiu 
Rytprūsiams atstatyti.

Čekį ant $100,000 sulaikė 
anglų užgriebikai Kirkwale. 
Teisėjas Nippert būsiąs 
Prūsuose mėnesį laiko.

GUMBINES ATSTOVAS 
REIKALAUJA KARĖS 

NUOSTOLIŲ AT
LYGINIMO.

Gumbinės atstovas Siehr 
ir Alzaso atstovas J. Emmel 
(socialistas) pareikalavo 
reichstage, kad' Rytprūsių 
ir Alzas-Lotaringijos gy
ventojams, nukentėjusiems 
nuo karės, tuojaus būtų at
lyginta.

Gumbinės atstovas dar 
pridūrė, kad laike įsiverži
mo į Prūsus, 2,000 civiliškų 
žmonių tapo užmušta.

draugiją ir seniai šnekama

laiška
Wil-

•■•onui, kuriame skūndžiama-

Lyga jau
parlamento atstovu ir parei

savo kanceliaristams.

“ŽIBURĖLIS” GAVO 
PINIGŲ.

Bijotasi, kad per Yčo 
draugijos ilgą liežuvį “Žibu
rėlio” draugija negausianti 
pinigų. Tačiaus, “Žiburė
lio” vaidybai, anot “Naujo
sios Lietuvos”,pasisekė išro
dyt Tatjanos Komitetui,kad 
“Žibur.” nieko bendro netu
ri su Lietuvių Centraliniu 
Komitetu, kad “Ž.” nėra, 
kaip komitetas sako,laikina 
įstaiga,nes ji jau gyvuoja a- 
pie 30 metų ir gyvuos po ka
rės; žodžiu, kad tai suvis sa
vistovi dr-ja, todėl ir savis
toviai priderėtų gauti pašal
pos. T. Komit. tai pripaži
no ir paskyrė 5,000 rub. (5 
mėnesiams, skaitant nuo ko
vo mėn.).”

Iš Amerikos “Žiburėliui” 
per p. A. Bulotienę taip-pat 
jau pasiųsta 1,000 rublių

CARAS DAVĖ LENKAMS 
“MANIFESTĄ”.

Caras davė lenkams “ma
nifestą”. Pirmasai jo miMi
steris Šturmer pagarsino, 
kad nuo šiol lenkai gali drą
siai dainuoti šiuos savo tau-

ir “Bože, cos Pol

Tai, mat, reikėjo, kad vo- 
kietys visą Lenkiją paimtų, 
kol caras davęs lenkams tą 
juokdarišką manifestą...

Dabar rengiasi dar išleist 
naują “manifestą”. Žada 
pavelyti klioštorius steigti

PLENUOJA ANT RYGOS 
UŽPULTI.

Kopenhaga. — Vokiečiai, 
atėjus pavasariui, ruošia 
laivyno ir saužemio spėkas, 
kad urmu užatakavus rusus ir policija negalėsianti tam 
ir paėmus didžiąją Rygą, kenkti.

džios daromi]. Nurodoma į 
žydų, lietuvių ir finų perse
kiojimus. Sakoma, kad Fin-

stu kareiviams panašiai elg
I.* T* « • • • • • • 1

ran siunčiami. 30,000,000

turį. Nuo mahometonų (to
torių) atimama žemės nuo-

Tik kasžin, ar pons Wilso- 
nas neatkreips į maldininkų 
pusę savo kurčiųjų ausį?

RUSIJOS DARBININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Petrograde rengiamas ko
kis tai darbininku suvažia
vimas, apie kurį męs pati
nam iš Paryžiuje einančio 
dienraščio “Naše Slovo”. 
Darbo kuopa išrinkusi nuo 
sžvęs organizacijinin komi- 
tėtan lietuvių atstovą vals
tybės dūmoje p. Januškevi
čių. ; ■ >c

FORDAS KALBA APIE 
ĮVEDIMĄ 6 V AL. 
DARBO DIENOS.

vadinama bedarbės komisi
ja, sutverta miesto majoro.

pranešė, buk jis iš tikrų šal
tiniu sužinojęs, kad Fordas € «* C ' .

sose savo dirbtuvėse 6 vai. 
darbo dieną ir mokėti nema
žiau, kaip dolerį j valandą. 
Amerikos laikraščiai, išgir
dę tokį pranešimą, labai už
siinteresavo ir “Globe” re
dakcija kreipėsi pas Fordo 
atštovą, užklausdama, ar iš- 
tikro Fordas rengiasi tokįas 
reformas padaryti. Kolkas 
Fordo atstovas jokio atsa
kymo nedavė.

Ministeriu pirmininkas

ir kareivius už tai nubausti 
ir pridūrė: “Veikiausiai ša-

bausmės iš Airijos sukilė-

Parlamentas išrinko tam

upio sušaudymą be teismo 
airių rašėjų. Airių atstovai 
reikalauja, kad tuojaus bū
tų panaikinta karės stovis 
kuris dabar įvestas Airijoj.

Už TEISYBĖS ŽODĮ KA- 
LĖJIMAN.

nu-
jų

Trįs Škotijos socialistai 
teisti kalėjimam Visa 
kaltė tai ta,.kad kvietė dar
bininkus mesti ammuniciją 
dirbus. Tų draugų vardai: 
James Mac Dougall, J. Mat- 
ton ir J. Smith. Pirmuoju 
du nuteista ant 12 mėnesiu, 
trečiasis net ant 18 mėnes- 
siu. u

K. LIEBKNECHTĄ NE
PALEIDŽIA.

reštuoto laike gegužinės 
monstracijos Berly ne.

a-

davime. Nors K.Licbknech-

koncentruoja .kariumenę ir 
iš to aiškiai matosi, kad ren
giasi prie susirėmimų, 
sa, generolas Scott, pi.......
damas apie pertraukimą de- SERBŲ ARMIJA DAR VIS 
rybų, pasakė, kad pertrau-i REORGANIZUOJASI. 
kimas derybų dar nereiškia: Serbų armija dar vis ran- 
pertraukimą draugiškumo.:dasi ant salos Korfu ir ją 
Bet tarpe Mexikos ir Suv.' Serbijos princas reorgani- 
Valstijų draugiškumas lygi-jzuoja. Serbijos valdžia įgi- 
nai tokis, kaip katės su šu-Jjo antrą minnešį, kad ap- 

kuo- j

is RUSIJOS.
Neleido suvažiavimo. — 

Kovo 31 d. turėjo būti visų 
darbo biuru atstovu suva
žiavimas. Dažnai juk kalba
ma ir rašoma, kad vienoj 
vietoj darbininkų yra per
daug, kitur suvis nėra; ma- 
m>ma tat priverstinai dėl 
darbininkų stokos pabėgė-

nim.

ATBALSIAI AIRIJOS 
REVOLIUCIJOS.

Kerenskio ir čche»dzės 
sveikata. — Po operacijos 
Kerenskis jaučiasi gana ge
rai. Sanatorijoj dar prabus 
3 savaites, o paskui važiuos 
ant 3 mėn. į pietus. Čchei-

I \ isuoinenės veikėjų ištrėk 
mimas. — Jau rašėme, kad 
gruodžio mėn. buvo suimti 
keli rusų visuomenės veikė- 

jjai neva už priklausimą s. 
I revol. partijom Netrukus 

“•juos paleido. Gi šiomis die- 
. ynomis vidaus reikalu minis-

r i ? -• " Ja .1GC1 a tl 11 ; pirmos palatos atstovi] bu-į tebi jos įsakymu jie ištremia- 
> 4 sužeista. Aukos js Po-, vo labai pasekmingi dėl so-' m,;’ Miakotinas Jakuto gub. 
licijos ir kareiviu puses, da-įpj.pjęf,, , i . ..................
lyvavusių numalšinime re 
voliucijonierių, taipgi nema 
žos: 124 užmušta, 388 sužei- liberalai

susi rėmimai.

jo pralieta gana daug. Pa- LAIMĖJIMAS 
gal valdžios oficiališkus | 
pranešimus, tai iki 9 d. ge
gužės, bemalšinant sukilę-1 linkimai

SOCIAL1STŲ.
Stockholmas, Švedija. — 
......... i taip k vadinamos

sta ir 9 be žinios dingę.
Į šį skaitlių neįeina 13 su

kilėlių vadovų, sušaudytų 
pagal karės nusprendi • ir 3 
airių rašėjai, kuriuos anglų 
kareiviai sušaudė be jokio 
teismo.

Kadangi Anglijos valdžia 
žiauriai pasielgė su revoliu- 
cijonieriais, tai Anglijos 
parlamente iškilo triukšmas 
ir pasipiktinimas. Paskuti
niame parlamento atstovų 
posėdy labai aštriai kritika
vo valdžios tokį žiaurų pa

stovas.

.šiuose rinkimuose laimėjo gub. 3 niet. ir t. t. Ir tatai 
i virš 40 vietų. Tuom tarpu įdaroma tokiu metu, kada 

ie kraštui kiekviena mažiau-pralaimėjo 3

RASPUTINAS UŽ
MUŠTAS.

Eina gandas, kad didžiau- 
ts juodašimtis ir pirmoji

rij Rasputinas užmuštas. 
Keliatas savaičių atgal buvo

Putilovo dirbtuvės ligonių 
kasa paskelbė gana įdomių 
žinių, nušviečiančiu darbi
ninkų gyvenimo sąlygas. 
Pasirodo, jog per 9 mėn sa
vo ligoniams išduota 360

rusų ministerial padarę sųo-

vienuolį. Mat, jis buvo pir-

tarimo caras nei žingsnio 
nežengdavo. Jeigu 
tik ministeriu ar c

65.Ų/(. Sustatant sąmatą 
buvo manyta išduoti ligo
niams tik 55Ą (c. Dirbtuvėj 
dirba apie 22 tūkst. darbi
ninkų, iš jų sirgo 17Ą tūkst., 
sužeistų 4 tūkst. Kitaip sa- 

kunsJ<ant šimto žmonių nesir- 
kitokiu K° ir nebuvo sužeista tik 2 

Kasputi- ■ i'onogu. Atsiminkime, kadneš iš bepročių namo,
visgi nebūti] tokios kvailos Jnii nepatikdavo, tai

> atsti._____
žodžiu. liaspu-ik:llau,i ,larbo sąlygas page-

|rinti, juos sodina kalėjimuo-
sna.

caras
pradeda rei

ra.

nuo kitos kraujų upe. Męs, 
airiai, per tris šimtus metų 
buvom persekiojami,skriau-

valdonai, kuo vietos.
ėt viena tinas lošė tokią rolę, kaip 

į kad savo laiku Pobedonosce-

ūžiami, o vienok nesitolmom 
nuo anglų ir norėjom su jais

putinas kaimo žmogus, 
mokam is savo pavarde

AMER1KOS KARININKAI

tas, kaipo atstovas, turi as-j sus mūsų vaisiusjdiandinatc 
ndpaliečiamybę;; bet:kraujų jurosemens

sako už jį užsistot. Kuomet 
reichstage buvo pakeltas 
klausimas apie K. Lieb- 
knechto paliuosavimą, tai 
tik 111 atstovų ^alsavo, kad

int

int tol inus

bar Airijoj siaubia, tai val
džiai prisieis Aičijoj nuola
tos laikyti 100,000 ištikimų 
savo kareivių, kad nedalei-

užsistot už K. Liebknechtą, dus prie naujo liaudies su- 
o 229—prieš. kilimo”.

no ir naujo įstatymo švent
raštį. Taipgi buvo didžiau
sias paleistuvis.

1914 m., kuomet Rasputi
nas važinėjo po Sibirą, tūla 
Guseva jį sunkiai peiliu su
žeidė už tai, kad jis daugelį 
jaunų mergaičių suviliojo.

13 d. gegužės New Yorke 
buvo karininkų demonstra
cija. kurioj dalyvavo, kaip 
praneša anglų laikraščiai,a- 
pie 1 15,000 žmonių. Demon
strantai reikalavo, kad Suv. 
Valstijos ginkluotųsi. Su
prantama, parodoj dalyvavo 
daugybė darbininkų tik to
dėl, kad dirbtuvių bosai 
jiems užmokėjo už tų. dieną 
ir liepė eiti maršuotu

I



LAISVI

velti į taip vadinamą lietu-

ir juo greičiau, tuo geriau.

JOT?®

tiniu dalykų stoviu S. L. A. 
Nepaisant to, kad socialis
tai daug spėkų padėjo ir te- 
bededa S. L. A. stiprinimui, 
nepaisant to, kąd netik išti-

tikieriu.' Pasekmė 
bus labai, liūdnos dėl p. S. 
Gegužio, kai]) unijos vado-

Įžangos 
Straipsnis

■■■■.-y, 50^ /fe

Ligšiol tik pašnabždomis 
ir tai tik privatiškuose vi
suomenės veikėjų būreliuo
se, o dabar jau atvirai, ir 
tai jau laikraštijoj, pradėta 
kalbėti, kad Susivienyjime 
Lietuvių Amerikoje bus iš
kelta didelė kontrcvoliucija. 
Suokalbininkų gūšta, anot 
tūlų laikraščių informacijų, 
randasi Chicagoje, o męs 

kad chicaginis centras turi 
ir savo skyrių, kurių vienas 
randasi Brooklyne, ant 
Grand Streeto. Jeigu suo
kalbininkams pasiseks grei
tai susimobilizuoti, o tauti
ninkų laikraščių redakcijos 
suspės ūmiausiu laiku pa
gaminti užtenkamai eksplio- 
duojančios medžiagos, luo

ma laukti generalio mūšio. 
Sulyg komandos iš “Lietu
vos” ir dešiniojo vienybinin- 
kų sparno, bus užatakuotas 

o visųlabiausia gyvoji to 
štabo dvasia, p. V. K. Rač
kauskas. Ir, jeigu suokal
bininkai laimės, tuomet p.

tytas, A. Strimaitis supan- 
čiuotas, “Tėvyne” bus pa
versta tautininkų partijos 

liaus balnan bus pasodintas 
p. Chmieliauskas, buvęs p. 
J. Vanagaičio “Birutės” at
stovas Amerikoje ir dabar
tinis “Kataliko” redakto
rius; o apvainikavimu šitų 
visų reformų būsiąs “Tėvy
nės” perkėlimas į Chicago, 
į tautiškąjį ghetto, kur jo
kia pirmeiviška dvasia ne
su4 dins ramaus klerikališ- 
kai-tau tiško snaudimo.

Grįžš tuomet palaiminti 
pp. Damijonaičio ir Jokuby- 
no laikai, o pp. Balutis, Sir
vydas,Gabrys ir Karuža lai
kysią vairą didžiausios lie-

Nušvis’viltyje kun. Fabi
jono Kemešio partija, nes 

laukti atlekiant iš tautinio-- 
kų abazo karvelio su alyvos 
šakele. Ir—o viešpatie — 
susisieks tuomet tautininku 
ir klerikalų keliai, prasidės 
bendrojo darbo era, o tuo
met sudrebės bedieviško 
Jerichono mūrai!

Tai ve, apie ką svajoja ir 
ką pienuoja atžagareiviški 
tautininkai, kurie rengiasi 
j kovą netik su mumis, soci
alistais, bet ir su savaisiais 
draugais, moderniškais tau
tininkais.

Kokia mūsų pozicija? 
Kaip laikyties mūsų socia
listams ir mūsų pritarė
jams, kurių yra tūkstan
čiai? Mūsų daugybės susi- 
vienyjime.

Būsime męs neutrališki 
ar imsime aktyvišką daly- 
vumą? Momentas labai 
svarbus, begalo ąeriozįškas. 
Ar išlaikysime brandos eg- 
zameną? Vienoks ar kitoks 
dalykų išrišimas S. L. A 
bai. ir labai atsilieps 
viso mūsų socialistiško 
dėjimo šioje šalyje.

S. L. A. mūsų, išeiviu, 
venime lošia didelę rolę ir 
nesuklysime pasakę, dar di
desnę rolę sulos 
Mūsų tautininkai, 
visose pozicijose, 
Lietuvos šelpime, 

. la- 
ant 
ju-

gy-

ateityje, 
sumušti

stveriasi dabar už S. L. A., 
kaipo už paskutinio inkaro. 
Slaptoji agitacija ir intry- 
gos-ne pėkščios eina, bet ris
čia lekia.

Męs, socialistai, ir mūsų 
pritarėjai nesame ir negali
me būti užganėdinti dabar- 

kričiai (Pittsburgo, paveiz- 
dan) yra vedami mūsų pu
sės žmonių, męs, ligšiol ne
turime jokios atstovybės nei 
vyriausioje taryboje, nei S. 
L. A. organo redakcijoje. 
Tai yra toks nenormališkas 
stovis, kurio nepakęstų jo
kios kitos tautos socialistai, 
turinti savo darbininkiškus 
pašelpimus susivienyjimus. 
Męs jau nurodėm bent kelis 
sykius į tą nepakenčiamą 

vo energija auginam spėką, 
kurią vėliau jau nepajiegsi- 
me sukontroliuoti. Ir bėda 
bus mums, socialistams,tuo
met, kada mūsų dėka iškilę 
tautininkai susivys sau am
žiną lizdą S. L. A. drūtvie-

Taip išrodo dalykai. 1 v

nieji tautininkai iš “Lietu
vos” ir “Vienybės”, klerika
lams padedant, nori dar la
biau pablogint dalykų stovį. 
Jau dabar męs neturime at
stovybes vyriausioje- valdy
boje, jau dabar mūsų balso 
nesigirdi organe, kuris ku
pinas žinių iš tautininkų 

bus tuomet, kada Balučio ir

PaPamislykite apie tai. 
mislykite apie tai S. ] 
nariai socialistai ir simpa- 
tikai.

Męs greitai pranešime 
jums ir savo nuomonę.

APŽVALGOS 
VIETON.

Ant “Ateities” pastebėji
mo, kad lietuvių suvažiavi- 

nas M. Šleževičius nuolatos 

ponia A. Bulotiene toje pat

rius) pasmerkęs lietuvių ne

išėjimu iš josmarių ir vėl 
sugrįžęs jai tarnauti už 
300 rublių į mėnesį, nega
li būti vadintas apgynėju 
demokratijos teisių”.
Janulaitis, Sleževičius 
lemokratu šulas)... kiek

jų? .

STREIKIERIAI PILIE
ČIAIS.

Pastebėsime įdomų apsi
reiškimą. Vienas rimčiau
sių New Yorko laikraščių 
“The Evening Post” girdė
jęs-, jog daugelis streikuo
jančių New Yorko kriaučių 
išsiima pirmas pilietiškas 
popieras. “Ladies Garment 
Workers” unijos preziden
tas sako, kad šimtai strei- 
kierių rūpinasi pilietystes 
reikalais.

Ką tas reikštų?
Laike streiko darbininkų 

New Yorko National Bis- 
quith Comp, prie lietuvio 
kalbėtojo prieina vienas 
lietuvis streikieris ir sako. 
“Mums šitas streikas bus 
begalo‘sunku laimėti. Poli
cija brutališkiausiai elgiasi 
su mumis, nes mūsų tarpe 
veik visiškai nėra piliečiu.

švelniau elgiasi su žydais 
arba ir airiais. Jų daugu
ma piliečių ir jų bijosi. Su
sipratusios piliečių minios 
visuomet lengviau gali pa
kelt savo balsą”.-

Nors ir negalima sakyti, 
kad su visais piliečiais poli
cija elgiasi švelniai, tačiaus 
vistik jos atsinešimas link 

i.

piliečių ir nepiliečių daug 
kuo skiriasi.

Pastojimas piliečiais yra 
didžiai geistinas sentimen
tas. r

TEIS1NGA CHARAKTE
RISTIKA.

Ponia Aleksandra Bulo
tienė tinkamom varsom 
piešia “pikčerį” mūsų tauti
ninkų, tų pačių tautininkų 
“Ateityje”. Ji karčiai jiems 
išmetinėja ir sako:

“Jie vadinasi ‘tautinin
kais’—vardas, nuo kurio 
Europos demokrato kailis 
kratosi, nes “tautystė” po 
savo vėliava Europoje, o 
ypač Rusijoje ir Lietuvo-

nius renegatus, karjeris
tus ir prigaudinėto jus, mo
kančius tautos jausmus 
savo siekiams išnaudoti. 
Bet ne žodžiuose svarbu
mais,'pažiūrėsime i dar
bus. Ir čia pasekmės bus 
gana liūdnos.

Faktiškai atmetant nie-

kame gyvenime gerus no
rus, ‘artimi draugai’ gali

nais:

Tautine Sandara kurio.;

misija

darbais atsižymėjo taip- 
pat ir nekurk1 Sandaros

suvaziavniias

Už tokią organizacija 
agituodami Amerikos 
“draugai” važinėja net po 
visą Ameriką, rūpinda
miesi jos prasiplatinimu.

2) Aktyviai dalyvauda
mi Gelbėjimo Fonde,

išpylimo beveik visų jo 
pinigų Centraliniam Ko
mitetui, tai (savo tvarka 
ir kaikuriais (larbais)juo- 
dai dėmei lietuvių tautos.

Kaip mano “Amerikos

nu kas galėjo pasidžiaųg-

bais jie nestato savo 
“draugus” visame pasau
lyje į nepaprastai keblų

jančiai į plačius demokra- 

lotienei pagyventi Ameri
koj, kad pažinti tikrą veidą 
mūsų tautininkų. Pagy
vens ilgiau—pamatys’ dau
giau.

PRIEŠ ST. GEGUŽIO 
KANDIDATŪRĄ Į 

S. L. A. PREZI
DENTUS.

Kiek męs pažįstame p. St. 
Gegužį—pažįstame jį iš ge- 

sumanus ir veiklus mainie- 
rių unijos organizatorius; 
jisai yra gana taktingas įr 
bešalis seimų vedėjas. Už
tat męs gerbiame jį. Ir tik
tai todėl, kad gerbiame jį, 
męs prašytume jo atsisakyti 
nuo kandidatūros į S. L. A. 
prezidentus.

United Mine Workers orga
nizatorius. Toj unijoj yra 
labai daug socialistų ir visa 
tos unijos dvasia- yra socia- 
listiška. Unijos prezidentas piamus dalykus! Kiekvie- 
White balsuoja visuomet už nas amerikietis juk žino,kad 
socialistų partijos tikietą. [turtingosios šeimynos vi-

Tai kokioj dabar pozicijoj'suomet kontroliuoja ginidy-

jo kandidatūrą į S. L. A.| Padėkime, kiekvienas in- 
tus išstatė atžaga-1 teligentas, pabaigęs IIar- 
iš tautininkų sro-1vardo (Mass.) universitetą, 
Tie atžagareiviški vidutiniškai imant, neturi

Tciviai
vės?
tautininkai yra tai republi-1 net po vieną sūnųĮ (ant kiek- 
konai ir demokratai. Jie'vieno jų išpuola tik į su
yra. kaip socialistų, teip ir naus).
kovojančių unijistų priešai. Kiekvienas inteligentas, “tiltą” budavoti. Nematytikovojančių unijistų priešai.

Padėjimas jų statomo' pabaigęs Vasąr universite- tame nieko kito, kaip drebė- 
kąndidato yra labai keblus, tą, vidutijniškai imant, turi jimas už avanturistų

IŠrodo, lęad jisai turi būti 
lietuviškiį republikonų ir 
demokratų įrankiu... Ir ar 
p. St. Gegužis panorės juo 
būti?

Bet keblumai tuomi ne- »
pasibaigia, o tik prasideda.

m a, jisai eis su tais atžaga
reiviais iš “Lietuvos”, kurie 
ji remia, už jį agituoja. 
Koks gi tuomet bus jo, Ge
gužio,padėjimas unijoj? Ne
noromis pirmeiviškiems uni- 

to

dabar ir išanksto atsisakyt 
nuo kandidatūros.

TIKRI JUOKAI.
ima ik raštyje “Far East” 

(Tolymieji Rytai) suteikia
ma labai įdomių žinių apie

tams'o

ūi mis, kaipo į giaour ti nereikia.

čionįs. Kaipgi tai pateisi
nus dievotųjų turku brolia- 
V.imąsi su vokiečiais-krikš- 
čionimis? I

Ir štai, tamsiuose 'Turki
jos užkampiuose vedama a- 

pertikrinti turkus, ka 
kiečiai jau perpus yra 
hometoųai, o tuojaus Ii 
siškais mahometonais, 
zeris būk tai prižade)'..

ina-

Tf

neli/'!

mahometonų tikėjimą. Vo
kiečiai atmesią traicės (tre- 
jybės) principą. Tuomet 
liksiąs vienas dievas, kuri 
pripažįsta ir mahometonam 
Sulyg pranašo Mahometo, 
tai vokiečiai pripažįsta jį e- 
san't pr^ašu^o turkai pri
pažįsta Jęzų pranašu. Ir 
kogi daugiau bereikia?
.-.’Šitokias istorijas pasako
ja tamsiems turkams, o tie, 
žinoma, ir tiki, kad prana
šo Mahometo pasekėjų skai
čius einąs vis didyn ir di-

Opiausiuoju šeimy 
nišku klausimu.

skai- 
reko- 
vais-

Nešiltu rimai, nesulaiko
mai j tėvų ir jaunų žmonių 
protą veržiasi nauja mintis, 
jog gimdymų skaičius turi 
būti aprubežiuotas. Tegul 
įstatymai ir jų vykintojai 
šneka sau ka nori, o Ameri- 4. '
kos žmonėse bręsta naujo į- 
s ta tymo sumanymas, tas
sumanymas, kad valia būtų 
agituoti už gimdymo 
čiaus sumažinimą ir 
menduoti tam tikrus 
tus. Visoj Amerikoj, 
tas nuo krašto, vilnija ta 
agitacija ir jos jau nebsu- 
laikyti. Teisėjai gali nusiųs
ti kalėjiman netik Emmą 
Goldman, Reitman ir San
ger, bet ir tūkstančius žmo
nių. Tasai persekiojimas 
gimdymo kontrolės šalinin
kų netiktai nesustabdys jo 
varomos agitacijos, bet pri

Ir kam čia slėpti nepasle-

tik po pusę dukters.
Prieš šimtą metų famili- 

jose ypatų, pabaigusių Mid
dlebury, Wesleyan ar New 
Yorko universitetą, buvo 
vidutiniškai imant 5 vaikai. 
Taip buvo prieš šimtą metų. 
O dabar tų pačių universite
tu auklėtinių familijose yra 
jau-tik po 2 vaiku. Matote, 
kokią evoliucija padaryta 
per šimtą metu opiausiame 
šeimyniškame klausime.

Profesorius Cattel, iš Co
lumbia universiteto, apklau
sinėje 461. Amerikos moksli- 

mo, jog vidutiniškai imant, 
jie turi po 2 vaiku. Moksli
ninkai, veik iki vieno, prak- 

kurio gyvenimo są-

mos, ar jisai negali pascKti 
inteligentų ir mokslininkų 
pėdom? Inteligentas žmo
gus nedvejos, duodamas at
sakymą. Žinoma, jog doros 

turčių ir beturčių šeimyno
se. To dalyko ir darodine-

lurungi žmones < 
kaip tinkami, nes turi

niem žmonėms k\

nuo

MARGOS MINTJS
APIE VISKĄ;

Kaip kada ir numirei 
keliasi, nors tankiai 
atsimainė.

u

eizdan: 
mirimo

“Darbininku Balsas” — 
pirm mirimo koks buvo pro
tingas, o dabar panašus į 
bepročio klyksmą.

“Darbininkas” — koks 
švarus, prakilnus pirm j 

purvinas, kaip Romos na- 
bašninkų katakombų dvasia 
smirda.

laisvamanio, virsta į racio- 
nališka socialistą.

“Kardas”—gal* tik vienin
tele išimtinė—kai]) prieš sa
vo mirtį, taip ir dabar iš 
numirusių prisikėlus, vis ti- 

iš jų padaryti žmones. 
Tiesa, ir Worcesterio “Kar
das” daug raudonesnis už 
Baltim'oriškj mirusįjį “Kar-

* *
Tik tam mūsų vargšui 

Bagočiui ir kliūna: pirma 
socialistai pakrikštino jį 
“pinkertonu”, paskui tauti
ninkai primetė, kad jis ko
kiam ten žmogui pusę po- 
smertinės nusukęs, dabar 
žiūriu, ir Žemaitė savo “Ke
lionė į Šidlavą” ant to varg
šo rėkia: “Lokamnas bago- 

tam, Kova savo geguži
niam numery neiškentėjo 
neįdėjusi paveikslo kur
H

>, pristatytas Lozoriaus. 
“Kam klius tam klius,bet

*
* *

Kodėl to-

fondų turi būti,turbūt varg
šės “V. L.” redaktoriai nei 

fondu, duoda direktyvas, 
kaip “oficiališkai” reiktų tą

p

ir

zmo-

permainyti. į “ 
k i a, jau męs 
pralenkem.

geismą matyt, kad Autono
mijos Fonde būtų $15,000.00 
—$20,000.00. Neabejotina, 
kad tas būtų galimu daiktu, 
jei tie, kurie už tą fondą a-

silikę kultūroj? štai, paimu 
i rankas mūs “kulturtrae- 
gėrių” lenkų žurnalą “Bicz

Iš “Laisvės” nieks 
dar nepasipelnė. Ne 
gauti ką nors iš jos, bet 
pridurti jai visuomet

kiu “Kardu”. N’idury 
riu, net paveikslai 
“Karde” mūsų garsaus

nu skui
s su mi¥

Balandžio 30, kai]) lai k r

tydoS į išaiškinimą to fon-

sau nepatinkamų asmenų, ir

*

y 4 ’ 4
iiiit ii m >

kalbose net 5 registruotus 
laiškus, sujieškojimui pasili-

duotų 
nepei- 

Pon-

ves se 
me visi

eklyne gyvenanti arabai ir 
syryjiečiai statė Shakespe- 
aro Hamletą puikiam teat
re Academy of Music.

HAMLETAS ARABŲ 
KALBOJ.

Tiktai lietuviai nepaminė
jo Shakespeare sukaktuves, 
to didžiausio pasauly dra-

Dabar vaktuokite,

*
*

ir Žemaite 
jog, vei

kai barniem

DeL FONDŲ SUJUN
GIMO.

“Kova” rašo:

vio” redakcijos, prašoma 
daugelio skaitytojų, apsi
ėmė išsiimti net į įvairias

skandalistų politiką.
*

* 4=

Girdime nuo tautininkų 
pasiskundimus, būk socialis
tai Worcestery sukėlę tauti
ninkų prakalbose triukšme
lį. Nežiūrint, kas ir keno 
prakalbose triukšmą nekel- 
tV, yra tai ženklu užsiliku
sio barbarizmo ii’ stoka 
(1 žen te 1 m o n i šk u m (). Bet
tautininkai (ir pats pedago
gas M. šalčius, kuris, padū
kime, Bagočiaus nepa
žindamas ir pats vos tik at
važiavęs į Ameriką išplūdo

giai, kad męs ir apie .tą 
triukšmą- nenorime tikuti, 4 f

kad jis buvo arba kad socia
listai jį kūlė. * 

visiems So. Bostono parapi- 
jonams sukalbėti po 
poterius, kad Dievas 
jam dvasia šventa ir 
zuotų šventraščio ir 
džiaus.

Matysime, ar suteiks!♦
* *

----------------- ----—, ~ -j------------------------j---------------------------- j----  
kusių namiškių. Už tą dar
bą ima tik $1.00 t. y. 25 c. 
viršaus krasos ženkleliu iš
laidų. Jau nuo Berlyno po
licijos viršininko yra gau
nami atsakymai apie pasili
kusiųjų likimą. Vienok, 
toks labdaringas patarnavi
mas nemokantiems svetimų 
kalbų lietuviams yra vadi
namas “Ateities”, “V. L.” ir 
labiausiai “Darbininko” ne
švariu bizniu, išnaudojimu”. 
Jei toks patarnavimas yra 
nešvarus biznis ir išnaudo
jimas, tad kaip pavadinti tų 
“gerųjų” redakcijų agentū
ros pardavinėjimą laivakor
čių, lotų, snliūnų ir gyvųjų 
rožančių? Ar geri, u, kad 
lietuviai, norėdami sujieško- 
ti namiškius, kreiptasi pas 
New Yorko ir Chicagos žy
delius, kurie už tą patį dar
bą atima nuo vargšu po 
$3.00 iki $10.00?

draugaidaKbi I
NINKAI IR DA R- 8

BININKĖS!
Jūsų parama ir sifn-- 

pątija, o mūsų, laisvie- 
čių, darbštumu “Lais
vė” išaugo į didelę spė
ką lietuvių darbininkų 
judėjime. Męs, keliese, 
ją įkūrėm ir išauginom. 
Vėliaus jau didesnis 
būrys prie jos prisidė
jo, ji. tapo visuomenės 
nuosavybė. Kitaip ir 
būti negalėjo, nes šįojĄ 
gadynėje darbininkams 
tarnaujantis laikraštis 
turi būti jų pačių lei
džiamas ir kontroliuo
jamas. Laikraštis šian
dien negali būti atskirų 
asmenų pasipelnymo 
šaltiniu, bet kasdienine 
duona dirbančios 
n i jos.

neatsistojo ant kojų. 
Bet dar ir šiandien, gy
venimo

visi “Lais- 
būki- 

šeimvnin- 
kais. Juo didesnis bus 
mūsų būrys, tuo geriau 
galėsime dirbti savo 
darbą bendrame pasita
rime ii’ bendroje talko-

Lietuviu darbininku 
sąmonė šiandien tiek 
užaugo, jog jie nebepri- 
valo žiūrėti į laikraštį, 
kaipo Į kitų pagamintą 
labdarystę. Darbinin
kai patys turi leisti sa
vo laikraščius, rūpinties 
jų kėlimu ir tobulinimu. 
Taigi, draugai ir drau
gės, ra prie
“Laisvės* 

kiant abiem 
fondam išvieno, būtų ga
lima surinkti daugiau au
kų nukentėjėliams.

Męs gi apie tai turime 
abejonių. Fondų sulieji
mas gali išduoti kaip tik 
priešingas pasekmes.Fon- 
dams veikiant skyrium, 
dešinesnieji ir suklerika- 
lėję tautininkai su pasiti
kėjimu aukavo L. G. F.; 
kairesnieji gi tautininkai

Šelpimo Fondu ir jam 
gana gausiai aukavo. Su
jungus gi fondus, galėtų 
pasirodvti visai kas kita. 
Dešinieji tautininkai var
gu bau turėtų per didelį 
prielankumą jungtiniam 
fondui, kuriame būtų ly
giai tautininkų, lygiai so
cialistų atstovų. Jis jiems 
išrėdytų “socialistiškas”. 
O gyvenimas mums paro
dė, kad tautininkai bijosi 
šalę savęs turėti lygų 
skaičių socialistų. Tauti
ninkams rodosi, kad kur- 
socialistai turi tiek pat 
atstovų, kaip tautininkai, 
tai socialistai ot ims ir ap
galės juos. Antra vertus, 
yra nemažai socialistų, 
kurie, atmindami tauti
ninkų atsimetimą laike 
Broold”'^ seinm nesitiki, 
kad iš tos didelės'fondų 
junginio debesies prakti
koje būtų daug aukų lie
taus”.
Lietuviai belaisviai Vo

kietijoj laukia pagelbos ir 
suraminimo iš savo giminių 
ir draugų amerikiečių. Tad 
pasiųskime jiems pinigų. 
Smagu yra jiems gauti laiš
ką, bet dar smagiau gauti 
kelis desėtkus markių. ’

Jeigu norite, pinigus gali
te siųsti per “Laisves” agen
tūrą. Mielai patarnausime, 
nes ir męs, kuo galim, re
miam belaisvius.
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voji Sakykla
Už

Bes
;/F. J. BAGOČIŲ. 
kaitant įvairius laik 
s ir bevažinėjant p(

KENO KALTĖ ?
Pribuvus į Mass, valstiją 

Bulotai ir Žemaitei, gavome 
žinia, kad 14 d. balandžio 
atsilankys į Middleborough, Nors bado nėra, bet

* i

nesvietiška

Draugas K. Kautskis vis 
dar ant kryžkeles.

Didelis autoritetas sočia
Naująją Angliją, prisiėjo iš- 
girsti visokių nesąmonių a- 
pie Bagočių. Girdint tokias 
nesąmones, norėjau kogrei- 
čiausiai susipažinti su Ba- 
gočium, nes maniau, kad jis 
visai nepanašus į žmogų ir 
elgiasi, kaip aršiausias gy
vulys.

Pagaliaus, gaunu progą 
su juomi susipažinti.

si už darbo, nusamdė sve
tainę, atspausdino plakatus 
ir užkvietė publiką. 13 d. 
vakare gavom nuo N. Ja
nuškos pranešimą, kad pra
kalbos neįvyks ir Bulota su , 
Ž e m aite n ep r i bu s. Ren gė j ai* t; 
atsidūrė labai blogam padė
jime. i Juk viskas surengta 
ir puplika užkviesta. Už- 

_ Ra- klausta per telefoną F. J.
sirodė, kad jis niekuo nesi- Bagočius, ar negalėtų atva- 

’ skiria nuo kitų žmonių,tai p- žinoti ir pakalbėti.
pat elgiasi, kai]) ir kiti, tai]) atsakymas, kad negali. Tuo- 
pat reikalauja maisto, dra-jmet vėl užklausta, ar nega- 
bužių ir kitokių reikmenų, lėtų atvažiuoti Michelsonas

Gauta

bužių ir kitokių i 
kad palaikius savo gyvastį.

Netikėdamas pats sau,
kad Bagočius tokis būtų ir ti. 
panašiai elgtųsi, pradėjau 
apie jį teirautis pas valdžios i nerimauja, o ___ m?__ a* i ! I

mas, kad vienas jų galės bū-

Publika susirinko, laukia, 
i kalbėtojų kaip 

atstovus... Tiesa, tie atsilie- i nėra, taip nėra. Rengėjai 
pė apie jį nevisai gerai. Bet j vėl telefonuoja į “Keleivio” 

jie redakciją ir klausia, ar pri
bus kalbėtojas. Tuomet at
sako. kad jie nieko nežino.

Tokiu būdu vietos lietu
viai tapo suvedžioti, b ren- * 
gėjai turėjo daug nesmagu
mų ir bereikalingi! iškaščių.

Ir keno kaltė, tai nežinia.
Pypkorius.

Middelborough, Mass.

kada aš užklausiau, ar 
patys tą višką patyrė, tuo
met gavau atsakymą, kad 
jiems taip pasakojo kiti lie-, 
tuviai.

Dar ir tuomi neužsiganė
dinau. Norėjau gauti pro
gą turęti kokį nors reikalą. 
Ir štai, kada aš prie jo krei
piausi, tai gavau teisingiau
sius patarimus ir patarna
vimus.

Štai dar vienas faktas. 
Tūla mergaitė važiavo iš 
Lietuvos pas savo gimines. 
Agentas, kuris vedė 8 žmo
nes per rubežių, paėmė iš 
jos pinigus ir pasislėpė, pa- • tytojas iškrapšto po dešim- 
likdamas be skatiko. Mer-1 tuką partijos agitacijai. Bet 
gaitė, neturėdama pinigų, | Vra j/’ tokių garbi 
pastojo pas ūkininką dirbti. į svČ‘s” skaitytojų, 1 
Ūkininkas su ja elgėsi ganaĮkauJa Socialistų I 
žiauriai. Giminės, norėda
mi ją iš ten atsiimti, kreipė
si prie visokių agentų, advo
katų ir kitokių žmonių, iš
leido $475 ir mergaitės ne
atsiėmė. - Pagaliaus buvo 
kreiptasi pas Bagočių ir pa
starasis be jokio atlyginimo 
pristatė giminėms tą mer
gaitę.

Tai pasirodo, kad Bago- 
čius nėra tokis baisus,kaip 
jį šmeižia katalikui ir tau
tiečiai. Matomai, tas yra 
daroma tik iš pavydumo, 
kad užkenkus žmogui, ap- 
šmeižiant jo vardą.

Suprantama, aš nevadinu 
Bagočių auksiniu žmogumi, 
bet pripažįstu, kad jisLnėra 
blogesnis už visus kitus ir 
visai nesuprantu, kodėl ji 
taip šmeižia?

J. A. Tautonietis.

DEŠIMTUKŲ!
DEŠIMTUKŲ!

Tai vis vienas kitas skai-

a li

gitacijai daugiau^ kaip po 
10 centu.

Per šeimynišką vakarėlį 
pas J. Imbrasą, Troy, N. Y., 
aukavo:

M. Latvenienė ir P. Lat- 
vėnas — po 25c.; P. Latve- 
nikė, J. Imbrasas, A. Matu
lis, K. Kaziūnas, V. Bendo- 
raitienė—po 10c.; viso $1. 
Po stubas aukavo sekančios 
ypatos: M. Hoker, M. Ho- 
ker, O. Armonienė — po 25 
c.; P. Tamošaitis, J. Rice p. 
Kaminskienė, A. Vogulis — 
po 10c.
$2.15.

Kaip 
būrelio 
jau gana daug.

Gerb. Leonas Ereminas, 
Brooklyn© chorų mokyto
jas, paskyrė iš pirmos die
nos gegužės uždarbio $2.25.

Zmitra iš Scranton, Pa., 
prisiuntė $1.00 (aukavo po

Viso

nuo 
Troy

Sykiu

lietuvių, tai

Vokiečių tvarkingumas jau apsireiškė. Nauji 
mokesčiai. Atsargiau su kunigais!

mušėsi ant plikų laukų, tai 
išrodė energiški ir linksmi,

KUR DINGO ŽINUTĖS 
APIE DARBUS?

Ar mūsų spauda pradėjo 
šalintis nuo darbininkų, ar 
darbininkai nenori apie kas
dieninį savo skurdą, apie 
bosų išnaudojimą ką nors 
paminėti? Rodosi, kad bus 
paskutinė priežastis. Mūsų 
laikraščiuose kitokių kores
pondencijų veik ir nėra,kaip 
tik apie balius, apie vyčių 
muštrus ir t. t.

Man rodosi, kad vieton 
aprašymo balių, vieton vy
čių, muštrų, daugiau reiktų 
rašyti apie darbus, apie dar
bininkų išnaudojimą, apie 
jų supratimą ir pažinimą 
savo reikalų, apie kovą bei 
santikiūš su darbdaviais, 
kaip jie rūpinasi unijomis ir 

‘ tam panašiai. Vertėtų ra
šyti, kur galima gauti dar
bą, o kur ne, kur randasi 
darbininkų unijos ir kur nė
ra jų. Žodžiu reikėtų dau
giau rašyti apie savo kas
dieninius reikalus, apie var
gus, išnaudojimą ir darbi
ninkų susipratimą, o ne apie 
balius ir kitokius menknie
kius, kurie darbininkams 
mažai apeina.

Taigi, draugai, pradėkime 
daugiau rūpintis savais rei
kalais. k

Oklahomos Aitvaras.
Coalton, Okla.

nis, Z. Zmitren ir St. . Ma
jauskas).

Bagdonienė iš Hartford, 
Conn., atsiuntė 20 c.

Viso labo šiame “Laisvės” 
num. $5.60. Išviso su se
niau pagarsintais $25.50.

“Laisvės12 d. gegužės 
redaktorius jau pasiuntė 
čekį ant $25.50 Socialistų 
Partijos nacionalin ofisan 
(803 W. Madison St., Chica
go, Ill.), pridėdamas .sekan
čio turinio laiška S. P. sek
retoriui Walt. Lanfersick:

“Dear Comrade! Enclo
sed please find check for 
$25.50. These are “Lithua
nian” dimes for the purpose 
of conducting the S. P. cam
paign. Our readers arc ve
ry much in favor of the S.P. 
proposition of collecting 
“million dimes” to figth mi
litarism.

Fraternally yours,
L. Pruseika.

“Laisvės” spaustuvė padaro viso
kius spaudos darbus—konstitucijas, 
plakatus ir 1.1.—greitai, gražiai ir ne- 
bt angiai. Turėdami kokj spaudos 
darbą kreipkitės pas mus, o būsit pil
nai užganėdinti.

Norit permainyti adresą, visada 
reikia paduoti seną ir naują adresus.

Kurią prenumerata jau pasibaigi, 
malonėkite pąsigkvbinti atnaujinti.

nzmo teorijos ir praKtiKos 
klausimuose ir bene žymiau
sias pasauly marksistas, 
drg. K.' Kautskis, nuo pat 
didžiosios karės pradžios 
užima labai neaiškią pozici- 

Peismai taipgi jau Į-,ją.
džiamas laikraštisPetronėlė Lavickienė nuo 

pat kares pradžios išbuvo 
Suvalkų gub. Vasario mė
nesį 27 d. šių metų ji aplei
do Lietuvą, gavusi leidimą 
iš vokiečių valdžios. Už ją 
užtarė ■ Amerikos valdžia, 
nes ji yra Amerikos pilietė. 
Gegužės mėnesy P. Lavic
kienė pribuvo New Yorkan. I griauta ir išdeginta (Įidžiau- 
Jos vyras gyvena Goal Dale, Įsi plotai. Miestai Vilkaviš

kis ir Marijampolė mažai ką 
korespondentas nukentėjo. Bet užtat visa1 varijos ir Si 
>si su R. Lavic- j paplentė nuo Marijampolės1 daug puikesni 

kiene, Newark, N. J. Ji i iki Kaunui ir link Daukšių1

kai! Kauną ims, žmonės sa
kosi matę daug kareivių nu
siminusiu ir verkiant.

Kada vokiečiai išvarė ru
sus, tai žmonės pamatė liūti
mi apsireiškimą. Vysi ir iš-

vesti ir provas veda. Dau
giausia provų atsikuria ’ už 
ordinarijas. ‘Prūsai tik juo

mes tuojaus jums tas ordi
ną rijas panaikinsime.

Keliai visur sutaisyti, y- 
pač plentai nuo Vilkaviškio 
iki Marijampolės ir ant

Kaip socialistai turi žiū
rė į taip gadinamosios “tė
vynės” gynimą, kaip jie tu
ri atsinešti karės biudžete 
balsavimo klausimuose, ko-

Kauno.
“Laisves

dabartinį padėjimą Suvalkų
beveik visiškai i”
Sako, net koktu darosi, pa-

aiškius nurodymus plačioms 
darbininkų minioms—kągi 
jos turi veikti karei 
Reikia pasakyti, jog 
da

Mums rodosi, kad
momente ir karės momente 
Internacionalas turi turėti

kilus? 
neduo-

taikos

socialistų susivienyjimo už
daviniai karės metu—mūsų 
drg. K. Kautskis kai]) meda
vę, tai]) ir nebeduoda aiš- 

jo ne- 
opiame,

kritiškame momento 
ė prie to, jog patrio- 
Vokietijos socialistai

ilku .dabar kaus atsakymo.
negu buvo

])rie ruso. Abiem ple 
išpustyta, pusėm nutverta tvoros

Buvau aplankius sekan
čias vietas — Vilkaviškį,Ke
turvalakius, Šunskus, Mari- 
anipolę, Liudvinavą, Kalva
riją ir Daukšius.Vokiečiams 
pirmą sykį įsiveržus nebuvo 
didelės bėdos ir didelių mū
šių. Užtad antrieji mūšiai 
buvo begalo aštrus.

Kuomet vokiečiai buvo 
pirmu sykiu atėję, tai žmo
nės tik lauke, kad rusai juos 
išvytų, bet kada sugrįžo ru
sai ir 
žmones spausti, tuomet jau 
žmonės laukė vokiečių, kai]) 
kokios malonės, laukė, kad 
vokiečiai atėję išvytų ru
sus.

Bevejant rusus antru kar
tu iš Suvalkijos, mūšių pozi
cijos ėjo apie Kalvariją, 
Liudvinavą ir Pilviškius.To- 
se vietose mūšiai traukėsi 
per šešis mėnesius ir mažai 
kas likosi iš gyventojų ne
nukentėję. 1 ____  ____
rijos pusė sudeginta ar iš-j tinkamus arklius, 
griauta. ' * * ’ " .
sunaikintas. Visi aplinkk 
niai kaimai nuterioti. Mat 
tuo kraštu vokiečiams rei
kėję savo pozicijas taisyti. 
Plikaičių namus tuomet irgi 
sudegino. Stebuliškiai irgi 
sudeginta. Žmonės taip jau 
buvo pripratę prie kanuolių 
baubimo, kad suvisai ir aty- 
dos neatkreipė. Net į duo
bes nebesislėpė. Vaikai tė- 
mydavo granatų lėkimą ir 
džiaugdavos.

Didžiausios atakos buvo 
daromos naktimis, švytuo- kiai už tai, bet žmonės no
ktomis nustatydavo, kur e- paiso. Sako, dabar žmo- 
sama priešininko ir tuomet uės pasidarė visi vagys. Se-

* ' 7 ' i it • i i nu mil’ |  J

žiurėjus į tas vietas, kur bu- vaikščiotų, kur nereikia. Ir ■ ilgų laiką rokavo drg. 
vo dideli kaimai. Padėkim, | vėla, vokiečiai mano, kad Kautskį savuoju ir zdi( 
Padovinio Varnupiai visiš-Įper tas tvoras žiemą sniego 1 V()Si turi savo pusėje 
kai nušluoti. Jeigu dar ko- į negalės tiek prinešti. Šal-! blausiąK. Markso moi negalės tiek prinešti. __

tai. lęšiams buvo daug darbo 
ui- kelių taisyme. T *’ “j 

baisiausios duobes dėlių šarvarkų (talkos).

kis triobėsis ir stūkso, 
per pusę nugriautas, 
kuose I
granatų išraustos. Lauku.o-

kelių taisyme. Reikėjo di-

Miestus vokiečiai taipgi 
užlaiko tvarkoj ir čystume.

tvorų, kurias įtaisė vokie-, Rjnka jr gatves reikia tris 
nevalia Į sykius

ga
biausia K. Markso mokini.

čiai ir rusai. Jas nevalia Į Sypjl]S šluoti per diena 
liesti. Kitose vietose apka-j Krautuves kasdieną išryti 
sai stebėtinai arti vieni nuo į jšmazgoja. Žandarai vaikš-ic1’’ 
kitų. Kaip kur nėra neiigioja ir prižiūri, kad būtų J.

Kareiviai nudimin Tnirrn tilr Viiv Ilabiau pradėjo šimto mastų.
lengvai galėdavo susikalbė
ti. .. ............... ■
džiagos atsigabendavo su 
savim—medį gatavą ir mai
šus smilčių. Tais maišais 
uždengdavo apkasų viršų. 
O rusai tai nieko savo ne-j 
turėdavo. Iškasa grabes,; 
paskui griauja ūkininkų | 
triobas, deda medžio sienas

ir neteisino balsavima už 
ką rėš biudžetą, drg. K. 
Kautskis ir kvietė ir nekvie
tė ginti tėvynę (rubežius); 
k ri ti kilodamas deši n i u ošiu s 
Vokietijos socialistus, jisai 

ivistik neprisidėjo ir prie pa- 
; kairiųjų, neprisidėjo 

'prie zimmervvaldiečių, ku- 
! rie didžiu balsu sušuko, jog
Internacionalas serga ir

turi būti 
uždaviniu 
ypatingai 
ypatingai

čysta, tai tuojaus reikia
Vokiečiai apkasams me- n'10i<6ti pabaudai

Marijampolėje yra daug
rusu belaisviu. Jie dirba vi-1 'l'i / j i ‘ i ba sa K. Liebknechtas ir įosokius darbus apielmkeje. , ’ • > > Tr ,r> 4 , j 1 . a _ T draugai, kada Hoffman, Le- 

įbedour nuvyko į Zimmer- 
waldą, mūsų drg. .K. Kauts-

Ir tiktai vėliau, kada Vo-

Vokiečiai, paskutiniu sy- 
. Didesnė Kalva-, kiu atėję, atėmė iš žmonių 

’ , vežimus,
Liudvinavas visas’paskui surinko gumą, varį! 

ir misingį. Gyvulių irgi 
mažai paliko. Grūdų duo
nai paliko po centnerį ant 
galvos, reiškia, po pusę sva
ro ant galvos iki kitų grū
dų. Bet žmonės ant tiek iš- 
gudrėjo, jog kaip tik išgir
do, kad vokiečiai pradėjo 
daryti rekviziciją, tai suka- 
vojo grūdus, mėsą, bulves į 
žemę. Ratus nuo vežimų 
suskandino j prūdus. Ark
lius užkaustė, mat, šlubu ne- 
ima. Vokiečiai baudžia sun

vių kareivių apleido rusų!
armiją ii bėgo namo. ^a"!triau peikti dešiniuosius so- 
bar jie sau, ramiai gyvena, I 
vokiečiai jų nejudina.

mo

Sako, dabar žmo-

prasidėdavo kanuolių baubi- jauni viską vagia, kas 
mas, kulkosvaidžių veiki
mas ir šautuvų ūžimas. Tas 
viskas susiliedavo į milžiniš
ką audros bangą. Dienomis 
gi lakstydavo orlaiviai, ne
lyginant varnos.

Sužeistųjų būdavo galy
bės. Užmuštuosius laidoja, 
kur papuola. Vokiečiai lai
dodavo daugiausia prie, 
triobų, pas sodus, kvietkų 
darželius ir t. t. Nelaisvių 
vokiečiai paimdavo daugy
bos. Ilgą laiką vokiečiai lai
kė suimtuosius rusus' Mari
jampolės bažnyčioje, 
šventoriaus buvo įtaisyta iš
einamosios vietos. Tonais 
jau ir gyvulius pjovė, 
bažnyčioj, prisinešė ši; 
ant altorių gulėdavo. Viskas gyvenimus

* * 1 . 1 . •

kestis. Nuo margo po vie- 
įną markę, už šunį po 30 
markių. Vilkaviškio pavie
tas susitarė ir pareikalavo, 
kad už šunį būtų mokama 
tik penkios markes. Žmonės 
išsiėmę pasportus. Pačtas 
jau ir taisomas. K rasa jau 
yra Virbaly, Vilkavišky ir 
Marijampolėj. Laiškus ir 
pinigus, parsiųstus iš Ame
rikos, žmonės gaudavo. Tik 
iš Lietuvos sunku buvo kas 
išsiųsti, kol pačtų nebuvo.

Kunigai netikusiai šelpė 
žmones. Amerikiečiai, jei
gu siųsite pinigų broliams 
gelbėti, tai nesiųskite kuni
gų draugijoms. Prieš vo
kiečių atėjimą Marijampo
lės kunigai buvo įtaisę mai-

Ligišiol dar Lietuvoj bado 
nebuvo, žmonės šiaip taip 
maitinosi ir susišelpdavo 
vieni kitus, bet jeigu kare 
dar ilgiau užsitęs, tai badas 
neišvengtinas. Viskas labai

bar jau esą negalima bal
suoti už karės kreditus, jog 
reikia reikalauti taikos.

Kąutskio svyravimą ir sli
dinėjimą daug kas mato, 
mato ir jo šalmiukai. Ir 
vienas iš jo draugų, kairių
jų draugų, parašė K. Kauts- 
kiui laišką, prašydamas iš
aiškinti jo poziciją Interna
cionalo klausime.

K. Kautskis atsako atviru 
laišku, tilpusiu “Berner 
Tagwacht”.

“Brangus Drauge, ačiū 
jums už laišką ir skubi
nuos atsakyti į jūsų klau
simą.

Mano pasakymas, kad 
Internacionalas nėra tik
ruoju įrankiu karės metu, 
nes savo pamate jis, In
ternacionalas, yra taikos 
instrumentas—turi dvejo-

ginti darbininkų reikalus. 
Tiktai įrankiai gvnimo ka
rės metu turi būti skir
tingi, jie.turi būti revoliuci
no i škesni. Karė nėra koks 
tai viršgamtiškas apsireiš
kimas, bet 1 iogiška pasekmė 
imperial istiškos konkuren
cijos. Kare—tai vieša pa
roda viso to, kas bjauriau
sio, kas nuogiausia kapita
lizmo tvarkoje, štai kodėl, 
atėjus karės momentui, su
sipratę darbininkai ir jų vy- 
riausis kovos ginklas, Inter
nacionalas, turi būti daug 
puikiau išgalęstas, negu tai
kos metu.Ne suspendavimas 
klesų kovos, ne “burgfrie- 
den”, ne sutapimas su • va
dinamąja tauta 
Internacionalo 
karei kilus, bet 
aštri klesų ir
smarki agitacija prieš karę. 
Internacionalas, kuris to 
negali atlikti, Internaciona
las, kuris nori (arba gali) 
l uti instrumentu tik taikos 
laike, nėra tikruoju Interna
cionalu, nes jisai liaujasi . 
veikęs tuomet, kuomet jam 

'ypatingai reikia veikti.
Mums rodosi, kad svar- 

I biausiu Internacionalo už
daviniu taikos laiku turi bū
ti rinkimas pajiegų, mobili
zavimas visų savo pajiegų 
ir jų atsakantis sutvarky
mas dėl tos valandos, kada 
ant kapitalistiškos mobiliza
cijos išpuola atsakyti prole- 
tarįška mobilizacija.

Tuo tarpu,’ su a/itruujū 
Internacionalu buvo visai 
kitaip. Jisai padėjo savo 
proletarišką ginklą į šalį (ir 
drg. K. Kautskis padėjo) ir 
ėjo “rubežių” ginti, nors it* 
be jo moralės paramos tie 
rubežiai galėjo būti apginti. 
Reikėjo suvirš metų laiko, 
kol baisiosios karės pamoka 
nuėmė uždangalą nuo mūsų 
akių. Tik dabar męs prare
gėjote !

Kągi drg. K. Kautskis 
siūlo veikti karės metu? 
Laukti momento, kol pasiro-

tai ir negalima gauti. Ži
balo visai nėra. Žmonės ži
buriu neturi. Naktimis, jei- 
gu neina gulti, tai prie mė
nulio šviesos susėdę kalba
si. Druskas svaras 50 ka
peikų ir tai daugiau ant sy

žmonės baisiai neužsitikėda- 
vo kunigų gaspadoriavimu. 
Žmonės, būdavo, sako: “kat
rie pirma su jais keptus gai
dukus valgė, su tais jie ir 
dabar klebonijose arbatą 
geria,o biednų žmonių jiems 
visai nereikia, tegu sau ba
du miršta. O. kuomet pa-

čiai užeis, tai kun, Drauge-

Rusijon.
kio neparduoda, kaip 2>;sva-
ru.

„ 0 lybės liko neužsėta.

nusiperka.

Bet 
tai, žmonės savo 

jau pradeda 
Arklių įsitaiso, 
Kiti gauna iš

Nuo redakcijos. — Sekan
čiame “Laisvės” num. mūsų 
skaitytojai ras ir daugiau

Tuomet mūsų skaity-

• jau viskas iščysty- valdžios sėklos. Daug pabė-
ta ir žmoneliai meldžiasi už;ge111} grįžta atgal į savo vie- 
kaizeri, kaip seniau meldėsi ilas- Kaip kur išrodo, kad 
už carą. Vokiečiai kareiviai j žmonės visai, karės nematę, 
mandagiau apsieina su žmo-; Padėkim, apie Šunskus tro- 
nėmis, negu rusai, o ypači^()S vįSJd sveikos, net tvoros 
kazokai. Vokiečiai kareiviai i nepaliestos.
žmoniškesni. Yra tarpe jų į Vokiečių valdžia pradeda 
ir lietuviu ir lenkų. Atėję į 
stubas mandagiai kalba.
Rodo fotografijas savo šei
mynų, moterų, vaikų ar my
limųjų. Pasakoja ir tankiai 
verkia, kad turėję palikti 
tėviškę.

ateiti i savo normai iškas 
vėžes, taip sakant, susitvar
kyti. Visur jau yra žanda
rai ir paskirta apskričių 
viršininkai. Žmonėms viso
kius pranešimus siuntinėja 

i ir prie tvorų išlipdo. Žmonč-
Vokiečiai kareiviai, kad'ase prasiplatinęs Kaune lei-

pie tai kokiame padėjime

SUNAIKINTĄ TURTĄ.
Dėlei atlyginimo už si

mą dėl padengimo už su
nt ąjĮ turtą. Sumany

mas būsiąs svarstomas tik

yra išmokėjusi už sunaikin
tą turtą 45 milijonus,, gi 30 
milionų dar reiksią išmokė
ti.

Tuųmi aš noriu pasaky
ti, kad Internacionalas y-

laiku ir visųsilpniausias 
karės metu...

Šaky (lamas, kad Inter
nacionalas yra visųpir- 
miausia taikos instrumen
tas, aš anaiptol nesakai.

metu. Tatai prieštarom tų 
mano pastangoms išijaujo 
sujudinti Internacionalą. 
Savo veikale “Internacio
nalas ir karė” aš sakiau: 
‘Internacionalas turi at
busti dėl naujo gyvenime 
ir dėl naujo veikimo, kaip

tai tuomet pasirodys 
jisai nusilpnėjo karės

savvstoviai

lai-

me

si

tautiški ir dinastijų moty
vai. Del šio pastarojo tvir
tinimo ginčo būti negali.Bet 
kas sakyti apie viršui išei- 
tuotus K. Kąutskio sakinius 
dėl Internacionalo rolės ka-

ką. Kaip agituoti, kokiais \ 
jrankinis, kada ateis ta ga
limybė? Veltui lauksit at
sakymo nuo drg. K. Kauts- 
kio. štai, dalis antrojo In
ternacionalo jau agituoja už 
taiką, o kita dalis jo sako, 
kad nereikia nei manyti a- 
pie taiką! Ar tai ne fata- • 
jiškas padėjimas ir vis tik 
todėl, kad francūzai su ang
lais ir rusų Plechanovu pui
kiai išmoko ginti rubežius, 
kaip tai mokino pats drg. K. 
Kautskis. Ir vėl antra ver
tus, jeigu atėjo momentas 
agituoti už taika, tai kokiu 
būdu? Męs matom, jog Vo
kietijos s.-d. toli gražu ne

Vienus į kalėjimus kiša,per
sekioja, o kitus ta pati val
džia glosto.

Vadinasi, kaip agituot už 
taiką mūsų mokytojas vis- 
tik nepasako. Gaila, labai 
gaila. O juk drg. K. Kaut- 
skio žodis daug reiškia. Jo
jo pakai rėj imas, sulyginus 
su kares pradžioje užimta 

jojo pritarimas 
ir “Vorwaerts’ui”

dešimtims tūkstan- 
Vokietijos darbinin

kų atidarė akis. Bet jeigu 
drg. K. K. būtų nuoseklus 
iki galui, tas išeitų ant gau
sios sveikatos visam Inter
nacionalui. .

it aazei 
jau v • 
C1U v
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Gai de Maupassant nai, ne tokie, kaip socialis 
tai (Juk socialistai republi

sies ir pakėlė dirbtinę odą, tuomet pasirodė 
gerokai apysenio žmogaus liesas, raukšlė-

labai gerai, Dim 
Druskis, Terla—A.

sai nebuvo 
žirkles ir v

neiVertė švenčioniškis.

socialistamstik
! i n i n kas N. Račin sk is.

Matęs.
20

Ragi-

a

Jaučiau ir tą spėką klaidingą,
varyti ir ’ir traukė gatvėmis, kur yra

•* i i • i •• • • iAntai tenai niūkso tarp gojaus bininku—1). Klinga,

nuo D r. Graičiūno iš Chica- ir išsigertu ant tos intenci-

nas jam surengtu maršrutą.

gegužės,

Laukaitis,

Ketverge,
16-5’111-15, Scranton, Pa.

DĖL MEILĖS.

ma-Courtney ne

Tik plėšo ir drasko svajonių tinklus. A delnai, konferencija

bu-

i

drg. D. Klinga miestuose, tvirtina, kad Ro-

, kviesdamas visus

ikonų Kliubo.

pa-

Žilinskiūtė,

didume 
silpnume.

Wilmerding.
IJtarninke, 2;

McKees Rocks.

Prašvitus naikino žiaurumo pinklus.
Ir ašaros karčios man vilgo blakstienas,

GARDNER, MASS.
Pastaruoju laiku L. S.

Didžiuma lietuvišku artistu, 
kada reikia kalbėti ir kokius 
judėjimus daryti,atlieka gc-

keliatą minutų, 
mumijas. Balz

Box 344 N. Diamond 
Pittsburgh, Pa.

Krintančiom pušies rasom, 
Lyg jauna, nekalta mergaitė 
Švelnutėm šilkinėm kasom. 
Nuliūdęs sėdėjau aš vienas, 
Klausiausi naktinės tylos,

Pėtnyčioj 
Bentleyville 

Su bato je, 
Monessen.

kas, vienas gabesniųjų lošė
jui. Jis savo^Aistišką balsą 
ir dramatišką judėjimą pri
taiko prie kiekvieno lošimo.

čiatis bėgioti ir šaukti: V Jei
gu męs esame lietuviai, tai 
privalome būti ir republiko- 
nai, bet teisingi republiko-

Jai laimės saulutė užgęso! 
Ir svietas nemielas—žiaurus. 
Svajonių žydrumas prigęso.

ku rie 
Antra 
prieš

Tos meilės galingos, auksines, tyros. 
Gailus nuliūdimas iš krūtines liejos,

i r m i ninku, 
i jam atsakė:

Čia yra politiškas susi

te, jie nieko 
veikti, kaip

tų. '
Nedėlioję, 28 d. 

Leechburg, vakare.
Panedėlyj, 29 d.

pirmi- 
visus

ta daug daugiau.
Mat, mūsų priešai pasi

rūpino užkenkti : kada kuo-

rinktis, suomiu benas giąe 
žč Įvairius maršus ir iižliai 
gė Tarptautine. Kada p ra

tas veidas. Kada puoiiKa pamate, Kad po 
jauna kauke būvą toks senas,, pusžilis ir iš
džiūvęs žmogus, tai taip nustebo, kad 
žodžio kritikos nepratarė.

(Tol i aus bus).

prakalbą”, tai A. Kurelaitis 
pasakė: “Prašau balso”. Re
publikonų Kliubo pirminin-

L. S. S. III RAJONO PRA
KALBU MARŠRUTAS 
DRG. L. PRUSEIKAI.
“Laisvės N37 tilpo .pra

kalbu maršrutas, bet vėliaus
ij vartoti. Apart 
čiort.ų ir kitokių 'žo-

priguliu prie Rep. Kliubo. 
liet ant mano kaktos nėra

Iš ATSIMINIMŲ.
Kad dangus nuo žvaigždižų mirgėjo 
Ir rūkas ant pievų pakilo,

lošti; prie to švelnus balsas 
ir atsakanti judėjimai sudul

tu rėš pribūti, duokit žinią; 
šiuo antrašu:

L. S. S. III Rajono Proto
kolų Sekretorius

rubsiuviai 
iškilmingai 
Nežiūrint, 

kad ta diena pripuolė pane- 
dėlyje, rubsiuviai išpil
dė savo pareigą, kaipo ,dar- . 
bininkai, apleido dirbtuvės-

Ten žmones ■*— gyventojai rojaus, 
Jie semia palaimos laikus.

* * . ■«'

ZI Rajono konfe
rencija.

CHICAGO, ILL.
Ruhsiūvių demonstracija
Antras metas

ras L. S. S. 89 kuopos. Su
lošta 4 aktų veikalas “Pirmi 
Žingsniai”. Aktoriai savo 
užduotis atliko vidutiniškai 
Gaila, kad žmonių buvo ne-

N. S. Pittsburgh.
Subatoje, 27 d. geguže 

New Kensington.

Red.). Jie anais metais 
Schloss streiką sulaužė” ir 
tam panašiai, žodžiu, pasa
kė Maliauskinį pamokslą.

asa- smuklininkui laikas smuklę, 
uždaryti, tuomet jis “kovo
tojus” išvaro laukan, o pa
starieji susikabinę traukia 
dar pas merginas. Jeigu 
būna didelis vėjas, tai visi 
eina sienų atsiremdami, bet’ 
jeigu vėjo nėra, tai susikibę 
į krūvą, vienas kitą palai

Amerikos lietuviu labai re
tai galima rasti. Porajus— 
A. Balzeris labai puikiai lo
šė įsimylėjusio kareivio ro-

Regimu ritas — J. Ji 
\ aidVla—A. Berms,

l uvo konferencija L. S. S. 
VI Rajono. Delegatų buvo 
35. Pradėjus dcleeatam>

sulošta gerinus
' Lošime dalyvavo šie artis- 

L. S. S. 89 kp. Reporteris. ta;: Karijotas—A. Arlaus-

IJtarninke, 30 d.
Carnegie.

Seredoj, 31 d.

Šiame vakare, tai yra trečiame ketver
ge gavėnios, karčiamoj “Rojus” buvo iškil
mingas kaukių balius. Žmonių minįos, tar
tum jūrių bangos, plaukte plaukė plačiu, 
šviesiu karčiamos koridorių į šokių svetai
nę. Bet kaipgi neplauks? Orkestrą it per
kūnas griaudžia, o jos garsai veržiasi netik ' Pušaitė sau snaudė ant šilo, 
per langus ir duris, bet ir per sienas ir ne
šasi gatvėmis sujudindami kaip praeivių, 
taip ir artimuose namuose esančių žmonių 
jausmus. Kiekvienas, išgirdęs muzikos 
balsą, nori užeiti, pasiliksminti, pašokinėti, 
pasistumdyti ir pasitrinti tarpe nepažįsta
mų žmonių, susikimšusių į tą svetainę.

tiniai “Rojaus” lankytojai, įvairių klės.į 
žmonės, mėgstanti nevisai mandagų • pasi
linksminimą, apart to, truputį ištvirkusj. 
Čia buvb činauninkų, pirklių, pardavėjų, a- 
matninkų ir moterų. Moterų taipgi matėsi 
visokių rūšių: paprastuose muslinavuose 
drabužiuose ir brangiuose šilkiniuose; buvo 
turtingų, pasipušusių brangakmeniais’, a- 
pysenių ir biednų, šešiolikos metų amžiaus 
mergaičių, trokštančių linksmai praleisti 
laiką, būti tarpe vyrų, kurie nesigaili pini
gų. Elegantiški, juodi frakai slankiojo 
tarpe šios, taip’įvairios, minios, susikimšu
sios svetainėj, bežiūrėdami kiekvienai į a- 
kis, tartum uosdami, kad suradus šviežios 
mėsos,—suprantama, jau praradusios savo 
nekaltybę, bet visgi viliojančios ir uždegan
čios jausmus. Tuom tarpu pasirodė kau
kės, kurids rengėsi prie šokių. Štai įžymes
ni kadrylio šokėjai sustojo į vidurį svetai
nės ir pradėjo suktis. Nerami vyrų ir mo
terų minia apsupo keturis šokėjus judančia 
tvora, kuri, kaip ta gyvatė, tai susiglau
džia, tai vėl išsitiesia, duodama vietos šokė
jams. Dvi moterįs, kurių kojos rodėsi pri
rištos prie liemens guminiais dirželiais, kil
nojo jas, išdirbiriėdamos stebėtinus daly
kus. Jos mesdavo savo kojas į viršų su to
kiu smarkumu, kad rodėsi jų koja nutruks 
nuo'raikščių ir užkris ant debesių; paskui 
išplėšdavo jas taip, kad atsisėsdavo ant 
grindų, tartum perplyšdamos iki pusės pil
vo, tai vėl pašokdavo į viršų taip smarkiai, 
kad net publika nusigązdavo.

Jų kavalieriai šokinėjo, kraipė kojas, 
blaškėsi iš vienos pusės į kitą, mosavo iškel
tomis >viršų rankomis, kaip paukščiai nu
peštais sparnais ir žiūrint į juos, rodėsi,kad 
jiemta po kaukėm labai trošku.

vienas jų, užėmęs daugiausiai kadry- 
liuj pagarsėjusią vietą “Songe-au-Gosse”, 
visomis pajiegomis stengėsi neatsilikti nuo 
nenuilstančio “Arete-de-Veau”, darydamas 
stebuklus “solo”, kuriuos publika pasitikda
vo garsiu juoku-ir pasityčiojimu.

Jis buvo liesas, drabužiai siauri, ap
tempti ant kūno, kaip guminiai ir užsidėjęs 
labai dailią, blizgančią kaukę, su užraity
tais ūseliais ir garbiniuotais plaukais.

Jis panašus b.uv'o į vaškinę stovylą, ku
ri randasi Greve no muzėjuj; tai buvo keis
ta, fantaziška karikatūra, nupiešta gabaus 
piešėjo. Jis šoko neapsokomai energiškai, 
dėjo visas savo jiegas, visą gabumą, bet 
neapsiėjo be juokingumų ir publika nuola
tos gardžiai kvatojosi iš jo. Jis išrodė vi- 

• sas ant sriubų ir sprenžinų, bet tie šriubai 
pasiliuosavę, sprenžinos nesuveržtos, per 
tai jis negali suvaldyti savo figūros. Jo 
draugas visai kitaip šoko. Žiūrint į juodu, 
išrodė taip, kaip sargybinis šuo šoka su iš
silavinusiu mopsiku. Žmonės plojo ranko
mis ir vis tankiau ironiškai šaukė “bravo”, 
o tas dar labiau jį erzino, štai, kaip koks 
pašėlęs šuo, taip smarkiai pašokėjo į viršų 
ir galva atsimušė į judančią tvorą; publika 
nenoromis prasitraukė, bet greitai vėl ap
supo be žado gulintį šokėją.

Jį pakėlė nuo grindų ir nunešė į kitą 
kambarį. Pasigirdo šauksmai: “Greičiau 
šaukite gydytoją! Tuojaus atsiliepė jau
nas, labai dailus vyras, fraku apsivilkęs ir 
priėjęs rimtai ir nesinervuodamas tarė: 
“Aš esmių universiteto profesorius”. Tuo
jaus publika praslinko į šalis, duodama jam 
liuosai praeiti ir jis nuėjo į tą kambarį, ku
riame gulėjo šokėjas, dar vis be žado. Pir
miausiai gydytojas norėjo nuplėšti kaukę, 
kad suteikus jam dąugiau oro, bet persitik
rino, jog tas padaryti ne taip lengva, ne ji 
buvo labai puikiai pridTtitinta prie “parū
ko” plonyčiais drateliais ir sykiu aptempta 
aplink visą galvą. Net ir kaklas buvo ap
temptas dirbtina oda. Taigi pasirodė, kad 
visa galva, veidas ir kaklas apvilkta sveti
mu kailiu ir apipinta plonu d ratiniu siet e
liu. Bet tas viskas taip puikiai padaryta, 
kad jokiu būdu negalima suprasti, jog tai 
dirbtiniai plaukai ir oda.

Išvilkti kaklą ir galvą ir paliuosuoti 
nuo tos kaukės veidą, nežinant sekreto, vi- 

; prisiėjo paimti stiprias 
'kirpti. Ir kuomet gydy-

Giedojo, kai kielė jauna. 
Ja džiaugės didi ir maži, 
Kai plaukė daina jos sriauna. 
O ten prie upelio našlaitė 
Vien braukė ‘nuo veido rasas. 
Pade jai kentėti vyšnaitė, *»

Lyg plačioj pūstynėj aš randuosi vienas. 
Šauksmai mano plaukia, lyg vėjas tykus. 
Ir nyksta svajonės ir eina į kapą!
Oi, kaip yra baisus šios žemės skausmai! 
Aš vargau ir augau, lyg nykstantis lapas. 
Bet viskas išnyko ir mirė jausmai!

žemutis Svyruklis.

LIŪDĖSIS.
(A. a. Drg. J. čerkevičiaus atminimui) 

Tamsoj, su žibintuvu rankoj, 
Netbodamas kelionės sunkios, 
Baisioj, viską naikinančioj, audroj 
Žengei tu į šalį šviesos. 
Per kalnus erškėčiais prisėtus 
Pirm eidams ir mus vadinai, 
Takus taip dygliuotus—usnėtus 
Dėl mūsų p ramint mėginai. 
Tu troškai, o drauge, sulaukti 
Prašvintant dienelės šviesios, 
Ir be nuilsimo keliauti 
Šventyklon žmonijos laisvos, 
Bet šta'i, kad aušra švist pradėjo, 
Jau švietė prakilnus rytai, 
Tad tave mirtis palytėjo, 
Paliko nuliūdę draugai. 
Šiandieną aplink tavo kapą 
Dūsauja nuliūdus minia, 
Kiekvienas minty liūdnai kalba, 
“Nebgrįžš mumis draugas, oi ne”. 
Ilsėkis, o drauge, ramybėj, 
Ilsėkis po vargo dienų, 
O męs šio pasaulio platybėj 
Naikinsiu! šešėlius skriaudų.
Ir vardą męs tavo minėsim 
Po visą pasaulį plačiai, 
Dūsaudami nuolat kalbėsim, 
Lai ilsis mūs draugas ramiai!...

Padangės Tyla. 
29-XI1-15. Detroit, Mich.

VOKIETIJOJ.
Daugybė vokiškų toli-šaunančių 

trankų iki šiol stovėjusių, tvirtovėse: Kc- 
nigsberg, Poznaniui ir Krakuvoj, dabar 
gabenama i užimtosios Lenkijos ir Lietuvos 
tvirtove^- -Kviippo fabrikas vos tesuspėjąs 
dirbti naujas laukų patrankas, taigi vo
kiečiai vidujinių savo tvirtovių patrankas 
atsigabenę: Novogeorgijevsko, Kauno, I- 
vangorodo, Lietuviškosios Brastos, Jaros- 
lavlio, Černovicų ir kit. tvirtovėsna, mano 
jas išnaudoti, reikalui prisiėjus.

Danų akcijinė bendrovė su 200,000 r, 
kapitalo Revely ketina steigti popieros ir 
celuloido fabriką; tuo tarpu jieško nupirkti 
tinkamą piečių. Bendrovė turi 2,000 akci-

—parsidavėlio žmog,, y 
pas, Senis tarnas-J.'0^

A. V. Balzarienė gavo* gy
vų gėlių bukietą. Reikia pa
žymėti, kad antrą vakarą, 
lošiant, viskas ėjo daug" 
prasčiau, negu pirmąjį va
karą. Žmonių buvo neper
dau g. Kuopai pelno, rodbsr , 
kad neliks.

1 rr-iKaioos dus:
Subatoje, g e g u ž ė s 

Braddock, Pa.
Nedėliojo, gegužė: 

McKees Rocks, 2 vai. po pic 
tų.

Laiškas perskaitytas ir pa-ipi 
dėtas į šalį.

Buvo įnešta, kad sumaži-i 
mis narinę mokesti. Įnešė- rinkimas ir niekas balso nė
jai jokiu faktu nenurodė, gali gauti. Tik saliūne, pra
tik sakė kad perdidelė nąri- išant stiklo alaus,galima bal
ne mokestis, per tai mažai įsą gauti”. • 
narių prie Sąjungos pri-j Kaip Laukaitis, taip ir 
klauso. Drg. Bušas plačiai Kurelaitis — “Darbininkų 
išaiškino, kad priežastis ne-1 Balso” .šėrininkai.

Donora.
Kuopos ir draugijos malo

nėkite rengti prakalbas pa
skirtomis dienomis, turėkite 
tikrą užsitikėjima, imkite,,. . ...... ...
svetaines ir garsinkite,taip-1 ^a-l°no viršininkai neaiškų 
gi praneškite, kokioj vietoį 11 a.l><>1 tQ l)av-’ nepa-

• .minėjo kiekvienos kuopos
Į stovio ir nepranešė, kiek na
rių randasi, o tas kaip tik ir

Mat, 26, 27, 28 ir 29 d. ba
landžio buvo “liuterija” su 
Įvairiais pamarginimais. 
Gabus magikas F. Lumberg 
rodė įvairias magiškas “što
kas”. Nors rengėjai daug 
vargo padėjo, bet už tai ir 
pasekmės labai puikios.

♦ )

V<e to s soč i a 1 i s ta i -1 i e tu - 
viai, suomiai ir kitos tautos 
labai iškilmingai apvaikš
čiojo pirmą gegužės. Užsi
baigus demonstracijai, buvo 
prakalbos Worker Hall sve
tainėj. Lietuviškai kalbėjo 
drg. D. Klinga.

Reikia pažymėti, kad de
monstracijoj ne visi lietu
viai socialistai .dalyvavo. 
Toks jų pasielgimas yra 
peiktinas. * *

D. 30 kuopa ant tos ’dienos 
pradėjo rengti. Męs buvom 
pas juos nusiuntę savo ko
misiją, kad jie vakarą per
keltų, bet mūsų komisiją iš
vadino “raudonkakliais” ir 
kitokiais žodžiais. Ar ' tai 
protingas pasielgimas? Tie
sa, su tokiais gaivalais juk 
nesusikalbėsi, nes jie nesu
pranta žmoniškumo. Apart

Konferencija • išnešė pro
testo rezoliuciją prieš įsi
maišymą Su v. Valstijų i 
Mexikos reikalus ir kišimąsi 
į Europos reikalus 
gali įtraukti į karę, 
rezoliucija išnešta 
“prohibiciją”. Nurodyta, 
kad agitacija prieš girtuok
lystę nieko negelbės, jeigu 
nebus panaikinta priežastįs, 
vedančios prie girtuoklys-

si rado net lokiu, Kurie sau- 
ke: "Duokite* cigarų”! l’ž- 
baigiant susirinkimą, visai 
mažai žmonių buvo svetai
nėj, ir pirmininkas pradėjo 
šaukti, kad pašauktu iš ma
žosios. Mat, “mažojoj 
vo tuštinama bačkutės, 
darius susirinkimą, 
ninkas vėl užkvietė 
“mažaja” išsigerti.

A.

’ ROCHESTER, N. Y.
Jau nuo seniai čia buvo 

norima pastatyt ant scenos 
“Živilę”, bet vis išrodė, kad 
tai nepakeliamas darbas 
dėl Rochesterio lietuviu. D. 
L. K. Gedemino draugystė 
jau buvo išrinkusi režisierių 
ir pradėjo mokintis, bet vė
liaus viskas pairo. Ir tik

•i: *

, , . . ... . Į
• vakare, toj pačioj svotai-’ 
rėj, buvo vakarėlis, su įvai-; 
riais pamarginimais. Kuo- ■ 
pos choras sudainavo kelin
ta dainelių
kalbėjo ir buvo visokių žais-

kus sulošti “Nihilistus”, im
tasi mokinties “Živilę”. 29 
—30 balandžio jau perstatė 
ant’scenos. Lošimas labai 
puikiai nusisekė. Mačiusie
ji tą veikalą lošiant kituose

BALTIMORE, Ml).
30 d. balandžio buvo pra

kalbos to republikonų kliu
bo, kuri 1914 metais sutvė
rė “Darbininkų Balso”bend- 
rovė ir L W. W. unijos va
dovai. Kalbėtojų buvo apie 
tuziną ir visi kalbėjo vienas 
kitą girdami. Kalbėjo ir p.

nas. As t ik repu bu Komi su
sirinkime esu republikonų,o 
kaip išeinu iš susirinkimo, 
tai nežinau, kas aš esu... Aš 
galiu būt ir socialistu”.

Vadinasi, republikonų ga
li būti kiekvienas žioplys, 
kuris išėjęs iš susirinkimo 
nežino, kuo jis esąs.

Antras kalbėjo A. Trum-

didžiausias centras dirbtu
vių. Skaitlius dalyvavusių 
siekė j 12,000. Tikėtasi 
daug daugiau, bet oras bu
vo lietingas, tad pakenkė. 
Demonstraciją surengė A- 
malgamated Clothing Wor
kers of America unija.

Po demonstracijai susi
rinko į didžiausio teatro 
Auditorium svetainę. Nors 
ta vieta labai puiki ir bran
gi, bet, matomai, unija nesi
gailėjo iškaščių. Reikia pa
žymėti, kad susirinkime bu
vo net milioninių firmų vir
šininkai. /Ar jie norėjo ma
tyti. kiek tame susirinkime 
bus žmonių, ar su kitokiais 
tikslais atsilankė, tai neži
nia.

nea, advokatas, J. E. Wil
liams, pirmininkas arbitra- 
cijos teismo Hart Schuff- 
ner ir Marx firmose dirban
čių darbininkų, Clarence S. 
Darrow, žinomas advokatas 
ir narys arbitracijos teis
mo, p-lė E. G. Ętarr, žymi 
veikėja, J. Mullenbach, pir
mininkas darbo tarybos. 
Hart Schuffner ir Marx,' W. 
E. Rodrigruez, miesto tary
bos narys, socialistas ir 
Grace Abboth, veikėia Im
migrant Protective League.

Visi kalbėtojai nurodinė
jo svarbą organizacijos, ku
ri suteikia progą darbinin
kams pakilti iš \jndustriji- 
nės vergijos. Taipgi buvo 
skaitomi telegramai, atsių
sti darbininkų organizacijų 
iš New Yorko. Philadelphi- 
jos, Bostono, Rochesterio ir 
kitų miestų. Tarpe kitų te
legramų, buvo perskaityta, 
ir nuo Joseph Schoffnerio, 
Hart Schoffner ir Marx 
firmos sekretoriaus, su 
gerais linkėjimais. Mat, 
ši firma be streiko susitai
kė su darbininkais ir nauja 
sutartis įėjo į galę nuo 1 d. 
gegužės. Darbininkams su
trumpinta darbo valandos' 
ir pakelta mokestis ant 10 
nuošimčio. Apart prakal
bų buvo ir dainų, kurios pu
blikai labai patiko. Visi kal
bėtojai kalbėjo angliškai.

“L.” Reporteris.

NASHUA, N. H.
Kada vietos kuopos ir 

draugijos smarkiau pradėjo 
veikti ant visuomeniškos 
dirvos, tai ir mūsų sportai 
griebėsi už darbo: jie pradė
jo kovoti su svaiginančiais 
gėrymais, norėdami įdską 
kogreičiausiai išgerti. ’Bet 
pašėlę smuklininkai, jie 
daugiau gali pristatyti, ne
gu mūsų sportai spėta iš
gerti, tokiu būdu ir kova pa
sidaro nelygi. Kada jau 
"bekovodami” pailsta, o

bos, Boleslovas, lenkui kar- 
žygis—F. Rimka, savo žo
džius atliko gerai, bet iš su-1 
dėjimo, tai visai buvo nejia- 
našus į karžygį, Zbignevas 
—J. šmigelskis, Ivanas, ru
sų karyedis —J. K. čiapas, 
tai. tikras, rusiško generolo 
typas, savo užduotį atliko kydarni.
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LAISVI

Tai taip darbuojasi mūsų 
sporteliai.

Viską žinąs.

LEWISTON, ME.
29 d. balandžio buvo va

karas L. S. S. 105 kuopos. 
Sulošta veikalas “Alkani 
Žmonės”. Veikalas gražus 
ir suloštas gana gerai, dau
guma moterėlių net apsiver
kė. Buvo ir pamarginimų,
kaip tai deklamacijų ir mo-'pu laiku prisižadėjo išpildyt 
nologų. Garsinta ir dainos, 
bet dėl vėlaus laiko liko ne
išpildyta. Žmonių buvo pil
na svetainė ir kuopa turės 
gražaus pelno. ■

Reikia pastebėti, kad ex- 
socialistai, kurie dabar tapo 
profesionaliais “Vien, 
tuvninkų” reporteriais, 
šo, kad publika socialistams 
neprijaučianti. Socialistai 
per visą gavėnią rengė dis
kusijas įvairiose temose, o X. Anskaitį už

Lie-

“Vien. Lietuvninkų” Repor
teris rašė korespondencijas, 
visaip išplūsdamas socialis
tus. Suprantama, socialis
tai juokėsi iš jo tų kores
pondencijų ir tylėjo, o ka
da jau nusibodo tylėti, tuo
met nutarė ir Reporterį su 
visu štabu užkviesti i viešas 
diskusijas. Kuopa išrinko 
delegatą ir nusiuntė į T. M.
u. <54 Kuopos mitingą uz- mūsų miesto korespondenci- 
kviesti į viešas diskusijas-].^ kurioje “L.” korespon- 
tuos ponus, kurie per “Vien. I (lentas aprašė J. Siratavi- 
Lietuyninkų” moka plūsti čiaus nelaimingą mirtį, tik 
socialistus, luomtarpu pi r- įen nevisai teisingai aprašy- 
ęiininkavo D. Janulionis,ex- ta> per tai ir noriu prie t() 
socialistas, ir kaip tik dele- »pridurti. Velionis turėjo 25 
gatas užkvietė kuopą į yie- ■metus amžiaus ir dirbdamas 
šas diskusijas, kad ji priro- Johnson Furniture Co. 
dytų tą, kas yra “V. I 
rašoma ant socialistų,
buvęs mūsų socialistas visa Velionis buvo mylimas gimi-

■ nių ir draugų. “L.’ Kores- 
V'pondentas sako, būk jį bo- 
11 i ir liunna Iv v t i

socialistas, ir kaip tik dele- 

gerkle ėmė šaukti, kad nė
ra reikalo stoti su socialis
tais į viešas diskusijas 
net neleido nariams nubal
suoti ta klausima. Pasiro
do, kad tie ponai moka soci
alistus 
“Vien.
kaip prisieina stoti į viešas 
diskusijas, tifomet jų nėra.

Pagaliau^, Reporteris lio- 
giškai moka rašyti. Pav., 
jis rašo: “Kada tautiečiai 
aiškino teatro svarbumą, tai 
socialistų kinkos drebėjo”. 
Na, kur čia liogika, kur pro
tas? Jėigū tautiečiai aiški
na teatro reikšmę, tai socia
listai dreba. Rodosi netik 
socialistai, bet tamsiausi 
žmonės negali drebėti, kuo
met aiškinama apie teatrų 
reikšmę.

Toliaus. Susiginčijo du 
tautiečiu kaslink pilietystės 
popierų ir vienas jų likosi 
sukritikuotas. Tuomet “V.
L.” Reporteris rašo kores
pondenciją, kad tautietis su
kritikavo socialistą.

Na, ar galima surasti di
desnis dvasios ubagus, kaip 
kad mūsų tautiečiai?

Teatre Buvęs?'

šmeižti tik per 
Lietuvninkų”, bet

EASTON, PA. 
Darbininkų laimėjimas. 
Pastaruoju laiku vietos ir 

Philipsburgo šilkų dirbėjai 
smarkiai pradėjo judėti ir 
organizuotis į A. F. of L. u- 
niją. Audėjai pasirodė pir
maisiais kovotojais už page
rinimą savo būvio, nes pir
miausiai dalis jų susiorga
nizavo į uniją ir pareikalavo 
nuo darbdavių 9 vai. darbo 
dienos ir pakėlimo algų ant 
10 nuošimčių. Darbdaviai 
pamatė, kad darbininkai su-
siorganizavę ir išėję į strei-įras buvo blogas, tai ir žmo- 
ką gali kovą laimėti, tuo- : nių susirinko neperdaugiau- 
jaus išpildė jų reikalavimus, šiai.
Taigi dabar darbininkai be 
streiko laimėjo, išreikalau
dami 1 vai. trumpesnę darbo• 
dieną ir ant 10 nuošimčių L. S. S. 51 kuopos. • Sulošta 
didesnį užmokestį. į komedija “Sugriauta pilis”.

Lietuvių šilkų išdirbystėj ■ Lošimas nusisekė gana pui- 
yra apie 500. Pradžią ko-ikiai. Kuopos choras sudai- 
vos padarė iš Patersono pri-' navo keliatą dainelių. ’ Po 
buvę organizatoriai, todėl, perstatymui prasidėjo šo- 
jiems pripuola ir garbė,nes kiai. Pelnas . nuo vakąro 
jie atsišaukimais ir prakal- skirtas sušelpimui M. Kar- 

sukėlė darbininkų kienės, kuri ilgą laiką sirgo.bomis 
ūpą. “L.” Korespondentas.

Čia pažymėsiu, kurios 
dirbtuvės išpildė darbininkų 
reikalavimus:

The R. and H. Simon Silk 
Company,The Standard Silk 
Co., The Continental Silk 

of the 
Silk 
Silk 

Manu-
Ma- 

Co., William Haytock 
Haytock Cronemeydr
Co., The Northamtdn
Co., The Robin Silk N 
f actu ring Company, 
žesnės dirbtuvės irgi trum-

darbininku reikalavimus.
*

* *
Tūlą gyvanašlę greitai ap

lankys garnys. • Kaltininku 
pasirodė esąs senbernis Jo
nas Pocius, nes 2 d. gegužės 

pastatytas po $500.00 kau
cijos. Anais metais tas pats 
J. Pocius buvo nepavojingai

; ardymą jo 
i šeimyniško gyvenimo. Dė
lei tos priežasties Anskaitis 
priėmė nuodų ir mirė, palik
damas ta senberni bosu sa
vo turto. Dabar jį jau ki
ta patraukė atsakomybėn.

Cingu-Lingu.

GRAND RAPIDS, MICH. 
“Laisvės” N 34 tilpo iš

per 
‘t- , j savo neatsargumą pražudė 
tai gyVastj pačioj jaunystėj.

į katilą ir pradėti maliavoti, 

kalbinėti, nurodinėdamas, 
kad skylė maža, o maliava 
nuodinga, todėl negalima 
būsią dirbti. Bosas gi lie
pęs neišsikalbinėti, bet lysti 
ir dirbti.

Turiu pasakyti, kad tas 
neteisybė. Nuo Siratavi- 
čiaus nebuvo jokių išsikalbi- 
nėjimų ir niekas jų negirdė
jo. Kaip tik bosas pašaukė, 
tai Siratavičius nieko nesa
kė ir nuėjo dirbti. Kada 
jau Siratavičius buvo negy
vas, tai bosas teisinosi, būk 
jam sakęs, jeigu pasidarys 
negerai, tai tuojaus lysti 
laukan. Bet ar tas teisybė, 
tai nežinia. “L.” K. sako, 
kad Siratavičius paėjo iš 
Lovainiu miestelio. Ištik- 
rųjų gi, Siratavičius paėjo 
iš Klavainiu miestelio.C

Giminės, norintieji plates
nių žinių, gali atsišaukti 
šiuo adresu: T. Rasikas, 
1537 Broadway Ave., N. W. 
Grand Rapids, Mich.

V. Juškaitis.

GRAND RAPIDS, MICH.
30 d. balandžio L. S. I). K. 

komitetas surengė vakarą. 
Sulošta trijų veiksmų kome
dija “Amerikoniškos Ves
tuves”. Lošimas išėjo vidu
tiniškai; tūli aktoriai lošė 
silpnokai. Buvo ir pamar- 
ginimų, kaip tai: monologų, 
deklamacijų ir t. t. L. S. S. 
51 kuopos choras, po vado
vyste A. Jasaičio, sudainavo 
kelias daineles. Kadangi o-

*
♦ *

4 d. gegužės buvo vakaras

CLIFFSIDE, N. J.
Čia randasi S. L. A. 70 kp. 

ir šv. Franciškaus draugys
tė, bet jų veikimas labai 
skirtingas. S. L. A. 70 kuo
pa rengia prakalbas,. kvie
čia kalbėtojus, kurie aiškina 
darbininkų judėjimą ir t. t. 
Apart to, jau yra surinkus 
virš šimto dolerių sušelpi
mui nukentėjusių nuo kares 
lietuviu. Šv. Franciškaus c 

draugystė gana sena, gy
vuoja aštunti metai, bet per 
tą laiką nėra surengus nei 
vienų prakalbų bei kitokių 
visuomenei naudingų pra
mogų ir nei cento nėra pa
skyrus kokiems nors visuo
meniškiems reikalams. Net 
ir tokiu svarbiu klausimu, 
kaip sušelpimas nukentėju
siu nuo karės, neužsiima. 
Tiesa, šv. Franciškaus drau
gystė kas metai skiria po 
$10 ant šventų mišių ir kas 
metai parsikviečia kunigėlį 
dėl atlikimo ausinės. Taigi 
aiškiai matosi,kad šv. Fran- 
ciškaus draugystė nesirūpi
na visuomenės reikalais, ne
sirūpina sušelpimu nuo ka
rės nukentėjusių lietuvių, 
bet rūpinasi, kad sušelpus 
kunigėlį.

Šv. Franciškaus draugys
tės nariai šelpia kunigėlį,vi
sai neatsižvelgdami, kaip 
pastarieji elgiasi. Argi ne
pamokino kun. Staknevi- 
čius? Jeigu jis nepamoki
no, tai pagalvokite, kokia is
torija atsitiko mūsų mieste 
tarpe airių klebono ir pagel- 
bininko. Man rodoš, laikas 
būtų susiprasti ir pradėti 
visai kitokiomis akimis žiū
rėti.

Darbininkas.

LOWELL, MASS.
7 d. gegužės buvo prakal

bos L. S. S. 203 kuopos. Kal
bėjo drg. K. Žiurinsk.as iš 
Norwood, Mass. Kalbėtojas 
savo užduotį -atliko gerai. 
Žmonių prisirinko pilna, 
svetainė ir visi užsilaikė ra
miai.

Reikia pažymėti, kad toj 
pačioj dienoj ir valandoj pa
rengė prakalbas neseniai 
susitvėrus I. W. |W. unijos 
kuopelė, prie Kurios priklau
sę keli nariai. Matomai, 
j it’ tikėjosi užtektinai turėti 
žmonių. Kalbėtojom už
kvietė Šmitą. Bet žmonių 
susirinko visai mažai. Tuo
met jie nutarė apleisti savo 
svetainę ir traukti pas soci
alistus. Taigi Šmitas su vi
sa publika ir atkeliavo į so
cialistų svetainę ir čia pasa
kė trumpą, bet karštą pra
kal bėlę.

Pertraukose padeklamavo 
drg. K. Bruzgiūte.

Melagių Dėdė.

30 d. balandžio buvo kon
certas L. S. S. 144 kuopos. 
Koncertas rengtas sil tuo 
tikslu, kad sudrū tinus kuo
pą. kuri buvo arti mirties. 
Programą išpildė "L. S. S. 64 
kuopos draugai iš Lawren- 
ce’o. Taipgi dalyvavo ir 
Liaudies cn&vas, kuris publi
ką pilnai užganėdino. Žmo
nių susirinko apie 300. Kuo
pa pelno, turės Apie-$20. Ak
toriai savo užduotis atliko 
gerai. .

Reikia pažymėti, kad ak
toriai ir daininkai patarna
vo uždyką ir net kelionių lė
šų nereikalavo. Už tai var
de L. S. S. 144k kuopos išta
riame Lawrence’o drau
gams širdingą ačiū.

7 d. gegužės buvo prakal
bos L. S. S. 144 kuopos, kad 
paminėjus pirmos gegužės 
šventę. Kalbėtojo M. Duse- 
vičius. Kalbėtojas , aiškino 
apie išsivystymą pranmnės 
ir apie reikšmę pirmo's ge
gužės. Jis sayo užduotį at
liko gerai. Žmonių susi
rinko mažai, apie 70. Ne
žinia, kodėl mūsų lietuviai 
nenori į prakalbas lankytis? 
Ypatingai mažai lankosi 
merginų, šiose prakalbose 

buvo tik apie porą.
Aukų padengimui lėšų su

rinkta $3. Gegužinio “Ko
vos” numerio parduota a- 
pie 30.

Draugai kuopiečiai, mūsų 
kuopa*tabai silpnai gyvuo
ja. Kad ją sustiprinus, rei
kalinga daugiau veikti. Tai
gi nesnauskime, bet energiš- 
kiau pradėkime veikti.

J. Jurkūnas.

( AMBRIDGE, MASS.
Balandžio 29 d. L. S. S. 71 

kuopa statė scenoje dramą 
“Did. Liet. Kun. Nariman
tas”. Kadangi veikalas at
vaizdina senybinius Lietu
vos kunigaikščius ir jų prie
tikius, tai ir aktoriams sun
ku persiimti to šimtmečio 
dvasia, todėl lošimai neišt'i- 
na be smulkiu trukumu. A- 
belnai imant, veikalas su
lošta gerai.

Publikos buvo prisirinkę 
vidutiniškai. Nors kuopai 
perstatymas istoriško vei
kalo daug lėšavo, tačiaus 
$20.00v ljks\])elno.

*

•4: *

Balandžio 9 d. Y. M. C. A. 
name vietinis Liet. Šel. Fon
do skyrius buvo parengęs 
prakalbas ir paskaitą. F. J. 
Bagočius kalbėjo lietuviškai 
ir angliškai; H. M. Gerry ir 
miesto majoras kalbėjo an
gliškai. Illiustruotą paskai
tą “Lietuvos praeitis ir da
bartis” skaitė G. W. Tupper, 
Ph. D., angliškai; tarpais 
dainavo “Laisvės” choras.

Lietuvos šelpimui aukavo 
sekančios ypatos:
J. P. Raulinaitis, A. Staku- 
tis, K. Gerulskis, J. Kairai
tis ir J. Turauskas—po $1; 
P. Jadgudis, V. Radvilas, B. 
Šidlauskaitė ir A. Strun^kis 
—po 50c.; smulkių auįrn su
rinkta $24.17. Viso svetai
nėje surinkta $31.17. P. 
Bartkevičius pridavė $14.50 
surinkęs nuo sekančių sve
timtaučiu: Hawley, Folsom 
Co $5.00; J. L. Glynn—$3; 
Liegel & Singer — $2.00; S. 
Russele—$2.00; J. M. Crus- 
ler, B. Ford—po $1.00, M. 
Halfer—50c.; viso sykiu pa
sidaro $45.67.

P. Bartkevičiui pripuola 
padėka, nes jis į trumpą lai
ką pridavė surinkęs nuo 
svetimtaučių $23.50. Kad 
kas (langiaus taip pasidar
buotų. Taipgi ačiū “Lai
vės” chorui, kuris be jokio 
atlyginimo .Liet. Šelp. sky
riui patarnauja.

J. A. V.

NASHUA, N.’H.
Čią tapo atgaivinta L. S. 

S. kuopa, prie kurios pristo
jo 9-ni nariai, visi jauni,pil
ni energijos, vyrukai, viena 
moteris ir viena mergina. 
Kaip man atrodo, tai šį sy
kį kuopos gyvavimas užtik
rintas, .jau bjle vėjo papri
timas draugų neišsklaidins. 
Ši nauja kuopelė ant 14 d. 
gegužės rengia ' prakalbas; 
kalbės'Mrgr>ę. J. Bagočius. 
Tikimės gerų pasekmių.

* *
Streiko atbalsiai.

Nors kova tarpe darbo ir 
kapitalo tuom tarpu, kaip ir 
užsibaigė, bet dabar eina 
kova tarpe unijų: A. T. W. 
ir I. W. W. veda kovą tarpe 
savęs. Didžiuma lietuvių ir 
lenkų rašosi prie I. W. W., 
mažuma ir francūzai — 
prie A. T. W. Žinoma, tūs 
kovos pasekmės, tai didžiau
sia suirutė tarpe darbinin
ku. Kokia iš to nauda dar
bininkams? *

* . *
Po nedėliai augštesnis 

teismas perkratinės bylas tų 
streikerių, kurio laike strei
ko buvo areštuoti. Neku- 
riuos laukia sunki bausmė.

Mat, juos kaltina neva už 
mėtymą akmenimis į milici

ją; kitų bylos gal bus at
mestos. * *

Prieš pat streiko pabaigą 
vienas streiko vadovų, K. 
Grigas, buvo išvažiavęs 
rinkt pinigų dėl streikierių 
ir, kaip girdėjau, surinkęs 
$72, jau daugiau negrįžo į 
Nashua. Už tokį nedorą pa
sielgimą turėjo daug nukęst 
drg. K. Barauskas. Mat, 
jie abudu sykiu rinko au-’ 
kas.

Korespondentas.

NASHUA. N. H.
30 d. balandžio pas drg. 

K. Zalanskį susirinko kelia- 
tas draugų, kad apkalbėjus, 
kaip galima būtų paminėti 
pirmą gegužės. Tapo suma
nyta atgaivinti L. S. S. 192 
kuopą. Tam sumanymui 
pritarė 7 draugai ir 1 drau
gė. Tokiu būdu tapo at
gaivinta L. S. S. 192 kuopa. 
Geistina būtų, kad draugai 
cnergiškiau darbuotųsi ir 
daugiau jai neduotų mirti. 
Jeigu tik męs darbuosimės, 
tai ir kuopa bujos.

J. R. Pušinis.

NAUGATUCK, CONN.
30 d. balandžio buvo pra

kalbos paminėjimui pirmos 
gegužės Liet. Polit. Kliubo. 
Pirmiausiai padeklamavo 
A. Saveliauckiūtė, paskui 
kalbėjo J. Stalioraitis ir P. 
Baltinas. Kalbėtojai savo 
užduotis atliko gana gerai. 
Pertraukose deklamavo M. 
Povilaičiūtė ir A. Povilai- 
čiūtė. Viskas pavyko ko- 
puikiausiai.

Dievo Vaikas.

ATHOL, MASS.
Aukos surinktos L. Š. F. 

per A. Bulotos prakalbas,su
rengtais Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugystės, 10 d. 
balandžio.

Aukavo šios ypatos:
A. Zaras—$2.00; A. Rup- 

lis, K. W. Havis, J. Povilio- 
nis, K. Butėnas, J. Ališaus
kas, P. Kuklavičius, A. Pa- 
karklis, St. Petronis, P. Bu- 
zevičius, V. Buzevičienė, J. 
Šešeika, M. Jokubenas, Juo
zas Daubaras, Jurgis Dau
baras, J. Mikšis, A. Latve- 
nas, E. Strucinskaitė, Ona 
Indriuliunaitė, A. Kavlau- 
čius, A. Ambrozaitis, A. Ma- 
tekaitis, A. Rastėckas, J.Va
siliauskas, J. Kavlaučius, J. 
Brazinckas, J. Kulbis, J. Jo- 
kubėnas, J. Balči-nas, J. Bu- 
zevičius, St. Perekšlis ir A. 
Vinčiūnas — po $1.00; O. 
Daubarienė—60c.; A. Kene- 
šis, K. Kubilius,* P. Kučins
kas, A. Dambrauskas, M. 
Vaitkus, J. Gatautas, A. Ja
nušonis, K. Simonavičiūtė, 
A. Jakimavičius, J. Gabrė
nas, St. Ambrozas, D. Gab
rėnas ir J.Piepolas—po 50c;
J. Sarapas, M. Kairiūt-ė, O. 
Panevėžiūtė ir D. Zumbric- 
kas — po 30c.; M. Patec- 
kaitė, D. Alekniūtė, P. Pi ra
gis, A. Navadvorckienė, M. 
Lapnenytė, A. CĮhbrenienė, 
P. 'Kuklavičienė, A. Neve- 
domekas, K. Nevedomckas,
K. .Sedeckas, A. Balčiūnas, 
P. Balčiūnienė, J. Praline- 
kas; J. Kapickas, P. Navic
kas, M. Mikutaitienė, K. Lu- 
kinckas ir J. Grisius — po 
25c.; nedavusiu vardu $5.95. 
Viso $52.75.

Visiems aukavusiems ta
riu širdinga ačiū.

J. Mikšis.

RED. ATSAKYMAI.
M. Dagiliui, Argentinoj.— 

Už žinutes iš politkško bei 
visuomeniško krutėjimo' šir
dingai ačiū. Talpinsime jų 
paeiliui. Eilės gi tilpti ne
galės. Joms netrūksta šir
dingo, jausmo ir rodo auto* 
riaus gerus norus, tačiaus 
dar jos vistik persilpnos ir 
nedėtinos laikraštin. Jose 
truputį perdaug eiliavimo 
ir permaža poezijos.

‘K. Krajauskui, Spring

- t

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINEI TOSE GUBEB 

NUOŠĖ, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbėti save giminėm* kai p»- 

i}«tanai«j»s užimto** vietos* vokiečiai*. Męs turim*

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

M*rHn«, tedėl galim* p*r*iqstl pinigu* j ta* vieta* aat 
«*a*gščiau 800 markių (api* 825 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINI VALDŽIOS PRIS 
MŪRA, TODftL TAVO PINIGAI G VA RANTUOTI.

Norėdami rauti daugiaa isfarwaeijv kr*ipkiti» ypati* 
tai ar rašykit* laišką pa*

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką Ii 
lietuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmoksta 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas:

Lietuviu Korespondenci jiie Mokykla, 1327 N. Robey St., Chicago

Rochesterio Lietuviams!
Męs norime atkreipti jūsų atvdą, kad dabar yra tik viena 

VAISTINYČIA (DRUG STORE) YALOWICH BROLIŲ, Rochestery, 
kuri randasi po numeriu
f 390 JOSEPH AVE., kampas HERMAN'ST.

Męs turime visokių Severos ir Groblewskio išdirbtų vaistų. 
Triperio' Vynas nuo dabar bus parduodamas po 75c bonka.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
MUS TURIME SKYRIŲ SUVIENYTŲ VALSTIJŲ PAČTO (No. 22)

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

Pasiliekam su guodone

Broliai Y dlo wiciai!, V air tin in kai
CHARLIE YALOWICH IR MORRIS YALOWICH, Savininkai.

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

Valley, Ill.. — J. Rymšos 
laišką sunaudosim. Nese
niai vėlei tilpo ilga eilė pa- 
jieškojimų. Pajieškojimų iš 
“Naujienų” męs neperspau- 
sdinom, nes mūsų niekas 
specialiai neprašė. Bet ka
dangi “Naujienos” jau pla
čiai skaitomos, tai jose til
pę pajieškojimai pasieks ką 
reikia. Ačiū jums už malo
numą.

Kast. Norkus, San Rafael, 
Cal. — Gauta jūsų rašiniai 
“valstybinis vežimas” ir 
“mano išpažintis”. Atsaky
mas laišku.

M. Truskai, Newark, N.J. 
—Męs girdėjom, kad pro- 
presyviškesnės draugijos 
atsisakė dalyvauti toj paro
doj, todėl bereikalingas ir 
diskusijų vedimas. Straips
nelio netalpiname.

Mažam šalaputriui, Wa
terbury, Conn. — Apie teat
rą patalpinom anksčiau 
gautą.

Birutei, Philadelphia, Pa. 
—Apie prakalbas patalpi
nom anksčiau gautą. Atlei
skite, kad negalėjom sunau
doti.

“L.” Korespondenui, Har
rison, N. J. — Korespon
dencijoj nieko naujo nepa
sakot, apart ypatiškų užsi
puldinėjimų, o skaitytojams 
tokie ypatįškumai nežingei- 
dųs.

F. Ichavod, Collinsville, 
III. — Su “Darbininko” ko- .\ . . ..respondentais polemikų ne
vedame, todėl ir jūsų kores
pondencija netilps.

► K. Armaliui, . Rochester,
N. Y.—Talpiname anksčiau 
gautą. *

Darbininkui, Cliffside, N. 
J. — Apie airių kunigų peš
tynes nededame, nes netu
rint tvirtų prirodymų, tokie 
dalykai negalima talpinti.

Zakristijonui, Lewiston, 
Me. — Apie vakarą talpina
me anksčiau gautą.

GERIAUSIOS FARMOS.

Parmos
Pirkite pas mus farmas didžiau- 

sicje .-Lietuvių Farmerių Kolionijoja 
Amerikoj, Ta kolionija yra mūsų ui- 
dčta 1905 olėtais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriaia. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davė jai lietuviai Amerikoje. Męa 

i parduodame teisingiau*<u būda, liduo- 
d* m pirkėjams warantuotua popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime iimtue 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodele 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su judžemiu ir moliu, ir eaelie 
su gera smielžeme. Geriausia žem* 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų Ir dėl ganyklų. Turime daug šė
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
16.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tekios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu go
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mama 
dėkingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi 
gražiame ir sveikame kraite, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių. geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apielinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko
lonijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislytl nenorėsite. Tūso- 
sit« ant farmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą'; trumpu laiku ferma pat! 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site j kelis metus turtingais ferme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už še. 
štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building 
SCOTT VILLE, MICHIGAN.

"     ~ — -——y— -.1 1 '1.111'111 .. I ' I II ''I

DIDELĖ PROGA.
Parsiduoda 2 namai labai 

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

k. sidabrą
460 Atkins Ave.,

Brooklyn, N.
(28-44)



ORAKULO PATARIMAI.
■i- y be

Klausimas:—

dangi tamsta turi gerą gal-

Leibukas.

Atsakymas:—

c
DAKTARAS

Matulaitis

pagauk.

APTIEK A

PATARMĖS MERGINOMS

Mariutė tyli.iaus vyčiais.

kurio malonės męs būnam

ką pieno.

Kaip gali būt?

o) 
M e>

PinigusgcmiiHŪu jiitĮHi money orderiu, lx:t 
kaminu neparanku, guli kiiįm! piidt<><" markėmis

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Pabalius) kursą VVomana Medlca' 
College, Baltimore. Md

PuRckminKHl atlieku savo darbr. prie 
Jfimdymo. ta i p t'1 nuteikia visokias rixlas <r 
pagclbą invairioee moterų ligose.

F. Stropiene.’X'Tu’.’
SO. BOSTON, MIA.SS.

Ateik pirkti vyriškų aprčdalų, 
kaip skrybėlių, marškinių, kal- 
nierių ir t. t. I’as mane ta
voms geras i< kainos žemos.

5 OV Z. I .'/c. I V,..,

M (O P .aK?>P *Qle(O n’

Apie Lyties Dalykus
PAFAŽC M. H. SANGER 

Su paveikslais

LAflAl NAUDINGA IK PAMOKINANTI 
KNYGA. ’■ Kaina 50c.

Rcikalavimua Ir pinigus siuskit Aiuo mlretni:
JTŠTROPUS, i

6 Loring St., So. Boston, Mam.

va. Todėl akušere bobutė

i Akušerka;

TKUS

laisve

M

m a s

E'

lingumas ir jų persidauginimas. Socializmo įkūnijimas, kaipo 
kai-istoriškas žmonijos atgimimas.

mokslo
tiosc $1

I

JUOKŲ KĄSNELIAI

visokiuose trubeliuose duodi 
geriausius patarimus, tai 
padaryk ir man loską.

Jau bus kokis pusmetis 
laiko, kaip mano pati išru- 
nijo su žydu. Be jos man 
labai nuobodu, ale j ieškot 
sarmatinuosi. Duok rodą,

jogei tamsta numirei ir pa
likai savo “mylimai” pačiai 
1,000 dolerių. Kaip tik šito
kia žinia tilps gazietose, už 
poros dienų tavo pati ateis 
pasiimt pinigų. Tuomet

Klausimai:—
Mister Orakule! Kadan

gi tu esi toks didelis pilva- 
zopas, tai išvirožyk man ši
tuos klausimus:

1) Kodėl kim. Maliaus-

ba vadinasi “daktarais”?
2) Ar “daktarai” kunigai 

užlaiko gaspadines?

Atsakymai:—
1) Kunigas Maliauskas 

vadinasi “daktaru” todėl, 
kad gydo nuo džiovos“ D rau
gą” ir “Viltį”. Na, o Gab-

partiją. Visai kas kita su 
kun. Bimba. Jisai yra ne 
paprastas daktarėlis, bet 
žymus daktaras filozofijoi.

2) Apie kitus “daktarus” 
kunigus Orakului neteko 
girdėt, ar jie užlaiko gaspa- 
tlines. Bet kaslink dr. kun. 
Bimbos, tai turiu pasakyti,

nę “Šakę”, su kuria susilau
kė numylėto sūnaus “Kar
do”.

SPECIAL TELEGRAMA 
Iš NORWOOD. MASS.
6 d. gegužės mūsų vyčiai

Na, ir 
iki vaka- 
geimiui, 
sekreto- 
norwoo- 

o Cam- 
sekreto-

sau už raštininką gudrų ai 
rišiuką, o Cambrii 
vyčiai turėjo lietuvį, 
grajino nuo pietų 
rui. ' Užsibaigus 
Norwoodo vyčių 
rius apskelbė, kad 
diečiai išgrajino, 
bridge’iaus vyčių
rius pradėjo šaukti, kad 
ca m b ri dge ’iečiai i šg r a j i n o. 
Negalėdami 'kitaip to klau
simo išrišti vyčių sekreto
riai pradėjo numeruot viens 
antram nosis. Cambndgo’- 
iaus vyčių sekretorius neat
laikė. Cambridge’iečiai, pa
matę savo viršininko silpnu
mą, leidosi bė^ti į bažnyčios 
krepostis ir ten pasislėpė.

Tai dar pirmi šįmet vyčių 
manevrai.

Kasžin ar vyčių generolas

GO

Daugis pagirs savo korpusą 
už pasižymėjimą?

Bizūnelis.

kaltininką”.
4

rosi tikėjimo nors per aguo
nos grūdą, o pasakysi kal
nui persikelti ir jis persi-

tingas tikėjimas, kuris, lie
pia žmonėms tik mislyti ir 
tikėti ir jeigu nori ka nors

go. Nabagę skausmai taip 
kankino, kad ji neturėjo 
kur dėtis. Buvo baisu žiū-

tų, jogei tuos savo skaus
mus perduoda kūdikio tė
vui. Sako, girdi, kad ir jis 
kaltas, o tu viena turi ken
tėti. Ligonė taip ir padarė. 
Kaip bematant skausmas 
apsistojo ir ligonė pa 
linksma.

Po valandos parėjo 
darbo ir tėvas. Jis' buvo 
paprastai linksmas, nes 
do. sveika motina ir 
sūneli. Tuoj pribėgo 
bobutė ir klausia:

ne- 
ra- 

gražų

apie tą ir tą valandą? 
tamstai nieko neskau

laiko bobutė nu- 
kambarį ir randaeina i kita> •

l urdingieriu iš skausmo be
si raitant lovoj. . Jam skau-

bobutei i galvą: “Aha, tai 
bene šis tik ir.bus to kūdi
kio tėvas, kad visi skaudė
jimai nuo motinos perėjo 
ant jo”.

Vienas mano draugas, ku
ris sako, kad skaitymas lie
tuvišku laikraščiu, nors ir 
socialistiškų, tai tik laiko

mo mokslas; aš jau 15 metų, 
kaip studijuoju jį, o dar taip 
kaip nieko nežinau”.

Už pavalandžio tas pats 
draugas klausia manęs: “Ir 
ką gi po galų reiškia šios 
knygos antgalvis ‘Socialism 
summed up?’ Aš jau šešis 
sykius perskaičiau šią kny
gą, bet niekaip\ negaliu su
prasti jos antgalvio”.

N e dy v a i, pa smisl i nau ,ka d 
tu d rauguti, per 15 metų 
studijavęs ir apie socializmą 
nieko nesupranti. Abelis.

Parapijinėj mokykloj.
Mokytoja:—Pasakyk, Ma

riute, apie ką pirmiausia 
reikia pamislyt, kuomet ry
te atsikeli?

Mariutė:—Jau dabar ži
nau. Tai apie pienių, kuris

Teisme.
asis į advokatą:
<ada man reikės

d

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arbaxturite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEiGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIK US1 US gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
•MANUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir j VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS. K A RE1VIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKI E'I'IJOJ.

PRIIMU PINIGUS TA U Pl NIM U1 ant 4% metams nuo šimto. 
/ MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
LSTEI'l'O NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.

PARDUODU farrnas, lotus ir namus. ILADARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir LŠJ1EŠKAU DALIS, 
P.ADAR.AU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir t. t. 1.ŠRANDAVOJ U BAKSUS LAIŠKAMS - 
(IRO M A'I’O M S.
GENERALIŠK/V AGENTU R A LAIVAKORČIŲ—ši PKORČ i I

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

VI S() K IOS R() 1 JOS— PA TA Ri M AI 1 >() V A N AL

BANKER JOHN KOVACS
9lff j . Filia: 155 (LINTON A VK Grand Street, maspeth, l. i. n. i
NEW YORK, Borough of Brooklyn,

JUS GALETE ISAUGIT1

PLAUKUS
PASEKMINGAS,- 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKA* 
DEL VYRU IP 
MO TEKIU.

1
I

s \ <•! r. u ma i

LIETUVI-DARBININKE!
Nusipirk, perskaityk ir duok savo draugui skaityti, vieną svari iausių 

lietuvių kalboje veikalų; ,

“MOTERIS IR SOCIALIZMAS”

z

Jeigu kada skaitei vienų-kitų storesnę 
knygų ir iš jos nemaža* pasimokinai ir 
apsišvietei, tai perskaitęs “Moteris ir 
Socializmas” pamatysi pasaulį visai ki
tokioj šviesoj; ši knyga atidarys Tau 
akis ir parodys, kas gero ir pikto yra
.šių dienų draugijinėj

p u n 
kali

Augustas Bebclis, 
ersti j visų kulturin- 

Vet tunas puikus, 
ga atspausdinta ant 
turi išviso 430 pusi. 

"Moteris ir Socializ- 
a n< t 50 laidų (viso

miAiinu Tavo namų, 
■raziai ir ant geros 
rta ti<k aukso, kiek

Mylėtojame Muziko* Ir Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

infctrurnentų arba dainuot* be moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokiom no
tom, kokios tik yra sudėtom J 8 lek
cijas, mokytojam ima po $1 už lekci
ją 8 lekcijom—knyga |1.50, parduo
du už |1.

G. A. BARONAS
MsKEES ROCKS, PA.

d 19 BOYLSTON ST., BOSTON,M ASS
Netoli didžiojo miesto knygyno. 

Offiso valandos: nuo 10—12 valandos 
Nuo 7—9 vai. vakare

Šventadieniais nuo 10—4 po piet. 
awnRBBmwwwaawDMMmmMmvumMMBMBHMHMwmMMMaMMMmnnBKaK*< |

Sutaisaa receptui aa didžiauaia 
*tyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvon ar Amerikei daktarų 

Tai vienatini lietuviška aptieka 
Bostone ir M*«B*chueetti valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, a ai prisiusią 
per exprssu.

K. ŠIDLAUSKAS,•e
Aptiekerius ir Savininkas

XS6 Broadway, kamp. C Htrsst
SOUTH BOSTON, MASS.

Tai. ■s.Bestoa 11«14 ir lltll.

Juozas Garšva
GRABORIUS 
(Undertaker)

■ A? J •

.lawoo
LAIDOTIVIŲ DIREKTORIUS.

Išbalzamuoju ir laidoja numirusiai 
Ant visokių kapinių.

Pareamdau Automobilius ir Karia 
taa Veaelijom?, Krikštynom* ir šiai} 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Maia

verk tuomet, kuomet teisė-' 
jas sustabdo mano kalbą.

gaudymu mexikono Vilios? 
Ar pagaus jį Amerikos ge
nerolas Pershingas?

Tamošius:—Greičiau Vil
la pagaus Pershingą, negu 
Pershingas Vilią.

Aptieks
Tvialnyai aatalaemi vaistai 

prieinama kaina. Atsilankykite 
naro draugą, e h tai te «š- 

{'anždintl.
N. MOSKOWITZ

Aptiekoriua Ir ChenainUn’
Uli Roebling St., Cer, So. tuoS 

BROOKLYN', N. Y.

DR. I.A. LEVITT
S U R G EO N 1) E N IT ST A S

Skausmų dantų 6 sustabdau 
antsyk. Ištraukiu be jokid 
skausmo. Paklauskite, kas 
pas mane dantis taisė.

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

$

U'

DAINOS
Mišriem* kvartetams arba clw- 

» rams, III Bąsluviny*. 
u Knygatš
;j Telpa šios (‘atr.oa: 1) Gaude* 
i|| amus; 2) Darbininkų Maraelie- 
ijj te; 8) Suktiniu; 4) Kad dieru- 
lįį jial duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 
j ugnį. Choram* atiduodama 8# 
II knygų až $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
t Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
m BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

in i—* vryy*<x*«e-iraejjMr'k-

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

K. U
131 GRlAND

BROOKLYN,

kliętu.

Męs
GYDYMAS DYKAI.

ilin

Męs i.š.siuči iiii 
Calvacura <c. 
Apie Plaukus. 
Ht.-j Rupimo n 
Union Laboratory. Dox 515, Union, N. 
UNION LABORATORY,

' Box 545, Union, N. Y.

SUGĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

N.
st. i

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

DR. J. LIEBERMAN
' DEN TI STAS

408—410 So. 2nd St, 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuv nkiškai
ir Rusiškai.

“MOTERIS
Apie moterų gyvenimą praeityje; Laišk 
kilų tautų moterų politiška ir social) 

mokslininkų pažvulgas j moteriškę
Rašo apie, moterį dabartyje ir praeityje
\ isa knyga yra padalyta į skyrius, kurie skirstosi šitaip:
Moteris, kaipo lytiška esybė. Jugtuvčs. Įvairus jungtuvių varžymai 

ir aprubežiavimai. Skaitlinis lyčių skirtumas. Prostitucija, kaipo reika
linga sociale buržuazijos draugijos įstaiga. Moterų uždarbis. Jų pro 
tiškas gabumas. Darvino mokslas ir draugijos stovis. Valstybė ir vi 
suomenė. Visuomenės socializacija. Tarptautiškumas. Gyventojų skait 

gamtiš

IR SOCIALIZMAS” rašo: 
i.i Miluti s graikų, romėnų 
a<!< ’ima ir išd< st<> senovės

audikl

KOVA

Telephone T arda K51 or IKI

<1 TIKRA 1 LIETUVIŠKA A DTIEV A
! c.H’Cagoje ArllrJkA

Męs pž<aiknm»> k»>of'er>HH«jn« . .I.'m ^idvtf atyda išpildoaa 
‘•fri'Ptsi kaip Amerikon, taip ir Europos daktarų. Patarimas per 
laiškus Šateikiam dykai.

Savin’nkaa ir Proviaoriae
L. A. IOZAPAITIS

js6«l SO. HALSTEI) STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI "L \I<\ r

LIETUVLKA APTIEKA
Aiuort! pranešam®, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

Pirkdami daug tavoro antsyg d<l dviejų aptiekų, galina* 
i’as mus randasi šite-

'Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

L IR ŠVARIAUSIAS BALIO
NAS VISAME 80. 

BOSTONU.
( Sveiki geriausios rūšie* gėry- 8 
pmal ir užkandžiai. Pataraavl- * 

man prielankus. Atsilankykite, 
' e per ai tikrins lt*. ®

į JONAS MATHUS
(Lietavia Savininkai) .

342—344 W. Broadway
» So. Boston, Mass.

(Dešimta žingsnių nue Lietuvių W 
Labdarystės Draugijų* name.) £

Geriausias būdas del įtrinimo
Neturi stokuot nei viename name 

I)-ro Rlchter’lo 

PW-E>EULEB
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“J KARA”

25c. Ir 50c. buteliukas vimibo aptlekoso urba 
gl ičiai nuo

F. AI). RICHTER & CO.
74-80 Wwuhii’vco:> New York, N. Y.

NEWARK0
AKUŠERKA

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

O. STROLIENe
Jauniškaitė

819 Walnut SL.NEWAR, N.J.
m . . 3052Telefonas 4085
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pauduoti lietuviams
k.ų vaistų: 1) MIXTUKAS, l*b*i ger*s nuo kosulio vaikams ir dide
liems, noriku žoc. UKKai’it'AS.
ka 2b ;r 50e. 8. Tisu* Uetuvjfck* 1REJANKA, baldas 25 ir 50c. 
RUVIES TALKAI, reiaAiingi del įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DCL AlAUt.INTMO ĮTAIKI, ir TONIC’AS. t. 
KVEPIANČIŲ MUli.Ų, jvairtausK> jiau.arn., od»kolonas, perfumo* ir 
Ylfiokių CKEAM’Ų dėl veidų. 7) RITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. f’onka nG c. Kraujo Vaiyiojar — honks Jl.OH. Mūsų aptiek*- 
** ka'bama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atei- 
uihkyti. VTsas persiuntimo lėšas apmokame aoęa. feiunč'ant laišku 
galima siųsti pinigais arba e kampomis.

L SHAPIRO, Lietuvižka* Aptiekoriua
410 So. 2nd Street, kampas Union Av«

Skyrių*’i 745 Drigg* Ava., kasepai 2nd gt„ Brooklyn, N. Y.

Liniment** dėl reumatizmo. Bea-

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

Kas prisius tij tni 5c stampomis persiuntimo išlaidoms, 
taj Epiatkya UŽDYKĄ pulkų Lietuviškų Sienini Kalendorių.

/taJŲ.kile tuojau* narnu:

S. P. TANANEVIČIUS 
■‘KATALIKO" LEIDĖJAS

3249 So. Morgan Street Chicago.
tf£>;^4 M4i>4in S’O'.ttkKT’H' ff ' KCkH .mi. a.

CIGARETAI
- tyres, skanus ir 

ganėdinantis
irliimui
uriuo Jus džiagiatės 

pirmos rūšies

už sARA Kuponus

i*

C halo Watch 
bob A Charm Laundry Sot, consisting ofthreo 
4-0 whole separate irons and nubostos 
coupons. plato. 300 wholo coupons

Majestic Fond Chopper, 
ISO wholo coupons.

ZIRA DEPARTMENT 
S5 First Street

P. Lorillard Co- Inc. Eirtablūh.d 1760

P.ADAR.AU
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Baisam of Life m.
III.

Aleškinas,

tari;; mas mote r i jų sirgml i a v imuo.se.

duotų

A.

Melroso

■■
* ;*

184 N. State Si., Ansonia, C o* n.
Knyginiu pagelbinlnkas A. Yakfitys,

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

491 Main St., Ansonia, Conn.
tc. i.l , -n 
g” V 

■■ 1-.
O

užkiptėj'mas, 
neina I imas,

■ H ;
, K 1

i B i

praneša, km 
kunigai veda

skilvio 
susi iru- 
ir loki

A. P. L-A< Fe kciluete

sim | d omą ;. kaipv ė . . , , ,
zuvin ;) pi )’;iu i< nuns, apetito netCKinuv 
inažaki’aii.jvslė ir skilvio netvarkos į 
ganciii. Koilėl neimti

KUNIGAI IR A. P 
DRAUGIJA.

eli lygiai mūsų korespondentai

Gerb, “Laisvės” R da!-ei ja:
Malonėkite atitai-yt i klaida, kuri 

įvyko paskelbime aukų į L. š. F. su
rinktų laike A. P. L. A. 4-tos kuo- 

draugiškos vakarienės. rl’en bu-

bjaurią agitaciją prieš 
draugiją. Ypatingai 
arija pasižymi kun.

Pilvo Skaudėjimas.
parašo mums: ‘‘Mano pati furf.lo pilvo skamlė.iimu. Pu-

n
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irlul <mi vaistus, prašykite Severus vaistu ir būtinai reikalaukite, kad 
Jums tai, ko .tųs reikalaujate. Aptiekoa pardavinėja Severus Vaistus, 
jusli aptiekonus neturūtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky

kite jų tiesiog iš musų.

F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

- L P.
Pittsburgh, ’Pa.

Lietuvos pa Kom. po okaz. pomošči be
žemiam.

73) Konstantas Bakšis,— 
Kauno gub., Charkov, Kon- 
torskaja 31, parichmakm s- 
kaja, A. Naševskago.

DENTISTAS
(Tasa).

36) - Marijana Aleksand
ravičienė, — Vilniaus gub., 
Moskva, Cham, nab., dom 
Chomiakova.

37) Jonas
N. -Novgorod,
51.

38) Justinas
Kaunu gub., Moskva, Čerki- 
zovo - Znamenskij per.,dom

* N33.
39) Uršulė Albrozevičie-' 

nė,—>Suv. gub., Voronež,

Aleliūnas, —. pns 
B. Pečerka v<»

Spr. b
40) Martynas Ambrazai

tis, Kauno guli., Moskva, B. 
Gruzinskaja, d. 4.

zas Ramanauskas aukavo po» 50 cen
tų, bet ištikruju jie aukavo po $1.00. 
Tokiu būdu aukų pasidaro daugiaus 
V 1.00 ir vietoje ką buvo paskelbta, 
kad viso surinkta ,$31.30, turi liuli 
$32..”>0. Labai nemalonu, kad atsitin
ka panašios klaidos, li-et kad aukų 
rinkimo komisija susidėjo iš daug y- 
patų ir dar nebuvo gerai sutvarky
ta, tai ir klaidu nebuvo gaWnja iš
vengti, bet suradę klaidą, mielai ati
taisome.

Saratov, Degtiarnaja pi., d. 
Bogoslavskago.
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(Seve’ros Gyvybės Balzamus) laiku ir tokiu bildu neleisti 
ligai Diliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra. greita ir lab
daringa. Jisai yra atstatančius vertės tonikų. Jisai padaro 
vidurius reguiiilriškai veikiančiais, paliuosuo.ja nuilsimą, at
gaivina lieoni ir siunažina priepuolių aštruma. Jojo rami
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame
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LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ. WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai:
Piimininkas J. Bastin,
Į.'itin So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
I’.rni. pagclbininkas M. Ambraziiinaz, 

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikua, 
72J Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

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

166—10th SI., North Chicago, 
Kant..-- GioiF-jai: M. Rėkia,-
1329 N. Jackson St., North Chicage, 
III

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

Maršalka K. Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan, Ill. 
P&gelbininkag J. Werdauskia.■

Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 
djeriį po 12—tai dienai kiekvieno mė- 
r.ftsio, pirmą vai. i>o pietų Liuosybės 
svetainėj, 801—8th St., & Sheridan 
Rd., Waukegan, III.

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

Užplombavimas 50c ir segėčiau.
Išvalymus .......................................... 50c.
Už plomba vimas aukso ................ $1.0#

Skaudaritj dantį duok ištraukti ry- 
ts, o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
307 Bedford Ave., Tarpo 2-roe Ir 

1-mos gatvių.
BROOKLYN, N. Y. 

Kalbame lietuviškai.

A T Y D A

—Čeliabinsk, ' Gorods 
Up ra va.

43) Mikolas Angų ra 
Vi!, gub. Moskva, Butii

ul., 17, doni.Androvnoj.
44) Justinas Andre

Sut kailis.
Mes atkreipiame atydą A. P. L. A. 

centro ir kuopu valdybų, kad tai no
kintai agitacijai reikia padaryti ga
las. traukiant kunigus teisman. Jie 
n'-turi teises šmeižti savo purvinom 
lūpom gražaus draugijos vardo.

Pamislykit, draugai, apie tai. Apie 
kiekvieną kunigų plūdimą praneškii 
mums. *

Puikus išradimas, kaip kožnas žmo
gus gali surėdyti dėl savęs daug pi
nigų. 
n< daug naudos. Rašykite tuojau.

A. K. C. MARGIS CO.
Main Št., P. O. Box 26

AMSTERDAM, N. Y.

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

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

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

O. Box

trečią

lovka 4,

Andriu na? PAJ1ESK0JIMAI
DOVANOS!

nisiovo.
kiu ir pu.-

kati pusbroliu Sifvnšti'o. S‘a- 
io ir Julijono Drejes- 
rės Domineelčs Itarlkė

gli !>., Telšių 
Urbouiškės 

visi gyveno 
nežinia kur. 

pranešti, nes

Kas užsirašys pas mane “Naujie
nas” ant metų, tas gaus dovanų vie
ną iš čia paminėtų laikraščių: “Ko
vą” arba “Naująją Gadynę” metams, 
“Laisvę” arba “Keleivį” metams, 

Moteris

Diaagyetšma, Kaopeme Ir KHabanel 
Išdlrhv vi«ekJr.B

KOKARDAS, “BADGES”, GUKIKUM 
I? ŽENKLELIUS

Viaekleme pikn.ks.mr,, ierrue”<mw f* 
tt. Darna viaokiua Medali*® Ir v< 
Kokiai antspaudai dreugyttiwo

Ant kiakvUn* y.ir>ik*!ovlMa yrf- 
■1 arčia ax.nopellae.

A. STRUFAS
Navelty Mart«7*»<Aarfcr

1 X Kerry St., Dept. L. Newarh, W.š.

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

Box 566, Steger, II). 
Vice-prezldentaa W. Stoškus,

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

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

Box 141, Steger, Ill. 
iždininkas (kasieriuw) T. šnekutis,

Box 482, Steger, Ill. 
Knygyno raštininkas E. Slriške,

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

Box 407, Steger, III.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedelioj, P. A. Sa
las® vičiaus svetainėj.

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. partinę markę, s 
rčsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių g Tinsiu ARMONIKĄ 
SKRIPKŲ, TRIUBV, ir daugybę kitokių Mi ZIKAl.IšKŲ INST17- 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik -andaid lieta!#, 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktele. 
Kainos labai prieinamos. 
5x6J su 310 paveikslėlių, 
tikrą lietuvį, 
škaplieriai 60

4*

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-PrezIdentaH S. Maukus, Cor.
13th &. Vine. Sts., Philadelphia, P*. 

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

New York, N. Y 
Susinešlrnų Sekretorių^ 2) J. Ne 
viackas, 183 Roebling St.,

Brooklyn, N. Y.
T. L. Durniui Is, Box 511,

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

Philadelprla, Pa 
Iždininkas K. Šidlauskas,

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T, L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill., kuris yar po kaucija 
$1,000.00, o Jis įrašęz į knygaa pasių> 
Iždininkui.
lygi, su Juodžemiu ir moiin, Ir malta 
tą nei pamislyt! nenorėsit*. Turi- 
vių draugijos Ir ilalp viii rengėjai 
kf»rt«i yra iidsadamae kaa trįs aein*-
——H—   — ’ ” ~ .'
LIETUVIŲ PAŠELPINRS DR-STRS 

“LAISVAS”, EASTON, PA.
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

Prezidentas Mar. Urba,
1113 Ferry St., Easton, 

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

Protokolų Rašt. ir organo u’žžiūrėtu
jas Alex Vyturta,

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

Easton,

t.AtSV'fiS MYLitTOJŲ URAUGYim
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA)

su
Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, rfyšllM 

Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavere >stų 
o gausite teisingus tivorun. Agentams parduodu plgtx, 
c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentam? duodama f#%.

112 GRAND ST.,
BROOKLYN, N. V,

423 Aurora St:, ( o'linsville, III. 
Pirm, pagelbininkas P. Papeika, 
■124 So. Chestnut St., Collinsville,. 
Nutarimų raštininkas P. Kuo.scvii

615 Vandalia St., Collinsville, 
Fin. Raštininkas !•’. Skamarakas,

817 High St., Collinsville, Ill. 
Iždininke J. Willumat,

337 Central Are., Ill.
Organo užžiūrėtojRB V. kAudoniaa,

306 Strėnų Ave., Co! I Inn vli'«, III. 
Siibirinkimai buaa riekxlenu

«Jo 1-raą ir 8-čią nedf.ldienj, 1-mą va
landą po piatų, Sailed oalėj.kampan J? 
Main ir N-M©rrijen , C*lils>»vP.ift 
Illinois,

W. S. WaidelisIII.metams

iš48) Aid. Andri finas

u z
Young t own.

Pa) ieškau

dailu.;

pOlii augščio.

E-

N.
S

atsišaukti

Moskva,

Ancekavi-
Pa.

Ill.
Pa.

Pa.Easton,

Pa.Easton,

Pa.Easton,

w.Pa.

i

Ft

^Michigan.

SERGANTIEJI!
F.

Brooklyn, N.
K;

Brooklyn, N.

Brooklyn, N.

J.

Ill.

III.

Pai^,

Cicero, Ill.

Kauno 
trapijos, 
atgal

KAMBARYS ANT BANDOS.
švari vieta dėl dviejų vyrų, kurie 

norit patogiai gyventi, kreipkitės šiuo 
adresu: z

Pajieškau 
Kauno gub. 
rapijos,

Urn ežia, 1429
N.

P. O. Box 849, Melrose Park, 
Protokolų raštin. Alek. Morkua, 
907—22hd Ave., Melro.se

113 Liberty 
Vica-pirrnininkafl

P. O. Box 
Nutarimų raštin.

M. Unijos kortų 
Ų. kiekvienanc 

Kurie muzikan.

1516—14th
iždininkas 8. Buzlnskis, 

719 Lincoln

Peter Williams
P. O. Box 157, Rockford,

pranešt j.

120 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Saniulevičius, Sąjungos rekomen

duojamas perkalbėlojas (tluniocius), 
375 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

29 E.Superior Ave., ('leveland,Ohio 
(31—-4 1)

Sakatauckas
550 Grand St. (skambink zvanelį) 

Brooklyn, N. Y.

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

Kas užsirašys 
rašėių

Paiioškau pusbroliu Antano. Prano 
ir Mikolo Martinaičių, .Kauno gub., 
Šaulių pav., Žagarės vai., Minskių 
kaime.

DRAUGIJOS
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ” 

SAVO ORGANU:

m.
Box 600.

DRAUGIJA SŪNŲ IK 1H KTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

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

Pa.
P. O.

pav.. 1 lakių 
kaimękj Melai 
BrightHh. Mas
Fa- ž:,v>t. ri 
turiu .--vafliu r

Vinco Sakalausko. Jis, 
pas mane, nuskriaudęs 

išvažiavo nežinia kur. Baltas 
vaikinas, 21 metu amžiaus.

tij laik- 
gaus dovanų knygomis. Už 

gaus, už SOc. knygų, už 
ir “Naująja Gadynę” už 8Oc 
eivį” už 75c. knygų, už “ša-

” už 10 c. knygų.
Pinigus siųskit šiuo adresu:

apie jį žino, meldžiu man pranešti jo 
adresą, už ka būsiu labai dėkingas.

J. Adomavičius.
112 Prospect Si., Brooklyn,

(39—12) a ~

S H .'ld1

as

10» GRAND ST

109, 10.
Antanapri
Moskva, I

49) Am. A m Iriu mis, 
Tambov, Obšč. kom.

50) Jonas 
čius, — Viln. 
M. Arnautsk.,

51) Mikolas
—Kauno gub.,
Gruzinskaja 14,4.

’ 52) Antanas Antionis, — 
Kauno gub., Moskva, šeru- 
penkov p. 13.

53) Antanas Antanaitis, 
Jaroslav], G. Z. Up r.

54) Martynas Antanai i-

BROOKLYNO IR AFIELINKftS 
AT YDAI.

Lietuviškas Kont&aktoriaa.
Padaroma visokį darbą prie nauji? 

namų statymo ir senų pataisyme. Iš- 
plastavojam, Išcementuojam ir tt. 
sa.it reikalui, kreipkitės past

P. GRAŽYS
90 S©. 2nd St., Br*»«klya, N

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖS, ROCKFORD, ILL 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas A. Petronis, 

719 Lincoln 
Vlce-Prezidentas B. Čepaitė,

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

622 Hulin St. 
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas, 

Avė.

' ♦'Ik.

.-’rtk

Riazansk. gub.
55) Juozas Ančiukevičius 

—Kauno gub., 
B. Gruzinskaja

56) Antanas 
čius, — Kauno
va, Piatnickaja

51) Agota Aniunienė, — 
Kauno gub., Moskva, Pet- 
rovska, Stolešnikov per., 

^riašečnaja.
58) Albina Aniunas, — 

Kauno gub., Moskva, Ria- 
zanskaja ul., d. Brovkina 72.

59) Sofija Apalskienė, — 
Suv. gub., Moskva, Mitnaja
ul. , d. Jerševoj.

60) Jul. Aperavie,—Kau
no pib., Moskva, 3 Krestov
skij per. 5,5.

61) Martynas Arasimavi- 
čius, — Suv. gub., Moskva, 
Šabolovka, d. Michailova.

62) VI. Atraškevičius, — 
Kauno gub., Moskva, Novo- 
aleksejanskaja ul. 49.

63) Martynas Andrinis,— 
Kauno gubt, Moskva, Po
krovka 11.

64) Petras Ausenas, — 
Suv. gub., Moskva, Novoa- 
leksejevskaja ul. 30.

65) Jonas Ašurkevičius, 
Suv., Saratov, Ųprav. Voin. 
načal., Dvorianskaja ul.

66) Stanislovas 
skas,—Suv. gub., 
Usajčeva ul., 19.

67) Selvestras 
nas, — Kauno gub. 
Novoslobodskaja ul. 58.

68) A. Babelis, — Kauno 
gub., Moskva, Serpuch. Ka- 
mer-Kolležsk vok, d. Jaku n- 
čikova.

69) Kazimieras Baganis, 
Kauno gub., Moskva, Kur- 
batovskij 2—2, 45.

70) Antanas Bakanaus- 
kas, — Kauno gub’., Moskva, 
M. Lubianka 14,29.

71) Emilija Bakšienė, — 
Kauno gub., Moskva, Novo- 
aleksejansjtaja 30.

72) Kazimieras Bakšis,— 
Kauno gub., Petrograd,

Panevėžio pav., Biržų pa- 
Skrebiškių kaimo. Meldžiu 

atsišaukti arba kas žino prisiusi i man 
jų adresą, nes jų motina, kuri yra pa
bėgus į gilumą Rusijos, nori susiži
nai i.

Washington Depot, Conn.

PERSKAITYK!
Kiekvienas na& 
’as skaitytojas 
kuria ažsirašyr 
pas mane “Luta 
vę” ant metų I. 
užuimokės 12.0G 
tas gaas dovaną 
knygų vertė* 
1 dolerio arbi 
Kardą” ant me
tų. Senaa skal 
tytojas, kuris at
naujins, gaus

Khh iš neskaitančiu

2^ Vf)

Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 1109 
S« Winnebago St.; A. Rimšiukė, 111® 
Se. Winnebago St.
Maršalka F. Alviklt,

816 Wall
Organe prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague

cc 
« 
0

ivio.
lif.as, r.cm.'Jim^, 

p;.;, 14, dispepsiją, išpuun ą. rtamerų, 
oieųhus šopuosc, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, tu: kurną ant krut. tcb ir 
visokias kitas skilvio ligas

krut.
Geriausiai

g>< ar

Aščenau- 
Moskva,

Babaki-
Moskva,

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

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

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

knygų už 50c. 
dar prisius už “Keleivį” $1.50, gani 
knygų už 50 c., senas skaitytojau 
gaus knygų už 25c. Kas prisius už 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c. 
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gaus 
knygų už 35c., senas skaitytoja© ei 
25 centus. Kas užsirašys “Naująj* 
Gadynę”, kaina metalus $1.50, tai 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tuoa laik 
rašičius per mane. Tiek pat moki 
darni gausite gerų knygų pasiakal 
tymui. Būtinai pasakyk apie tai ■» 
va draugai ir pažįstamų!. Knyga 
duosiu tik “Laisves” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:

J. POCIUS
187# Margaret St.. Philadelphia,

139 So. Bank 8t.,
Kaslerlus F. Malkaitlr,

668 Northampton St.,
Kasos Globėjai:

Alex' Biga,
1021 Elm St.,

And. Meškauskas,
1222 Pine St.,

Maršalka Juz. Tarvidalti,
1019 Elm St., Fasten,

•nilrinkimai būna kas piratą pit- 
nyčią kiekvieno mėnesio anglų soc. 
ruime, 439 Northampton St., Easton, 
Pen n’a.

A. P. L. A. DR-J OS CENTRO VAL 
DY BOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Cantra Pirmininkas J. M.Maskeliūnai 

2025 Colwell St.,
Pittsburgh, Pa

Pirmininko pagelbinlnkas J. A. Ruka< 
8015 Stayton St.,

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

Turtų Kontroles Komisija:
M, Urlakla,

ę kk lio

VINCAS J. DAUNORA, Apliekorins
229 Bedford Ave , Biookijna, N. Y.

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ
BENAS

Šiuoml pranešam visoms draugi 
joms ir visai Lietuvių visuomenei, 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra- 
žiausį beną ir orkestrą už prieina
miausią kalną dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiaip 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėja! 
į\airių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisu 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, rsng 
damos įvairius pasilinksminimu* 
samdys L. U. Muzikantus, todėl ,at- 
kicipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt 1
kurias įsteigė L. M 
savo pilnam nariui. 
ta: neturi viršmintos kortos—tie mu 
zikantai no unijistal. Viršrninėto* 
kortos yra išdudamos kas trįs mėns 
šiai naujos, todėl samdytojai maloni 
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo . atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unijistal* 
h grajina po vardu L.’ M. U.

Liet. Muzikantų Jonijos praktiko! 
bei repeticijos būna kiekvieną sere- 
dos vakarų po N73 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y,

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

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

T. M. Lisajus, Sekretorius
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

K. Vilkas, iždininkas
499 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Čiž.auskas,

732—8th Ave., Astoria, L. I.N.Y.
M. Byla

58 Ganseworth St. New York City.
F. Kalpokas

183 Roebling St., 
Kriaučiūnas

28 Bowels St.,
Langaitis,
231 Berry St., 

Pavalkis
37 Stagg St., Brooklyn, N.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

KasieriuB S. Pavalkis,
87 Stagg St., Brook’yn, N. Y.

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

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

Sixth Bt., 
Charlerei,

Raedsdale St., 
S. Pittsburgh, 

. Markūnai, 2120 Fnrbei St„ 
Pittsburgh, 

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

Pittsburgh, Pa.
1 kuopos P. Frąncikevičius, 

222 Sagamore St., Esplein, 
Pittsburgh,

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

205 Soho St.„ PHtsburgh^
5 kuopos, J. Kvetkauskas, 

Box
7 

St., 
8 

St., 
9

Pa.

Box

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

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

Kean Ave., Donora, Pa.

AR NORI Nusipirkti Gerui
vEVERYKUS?

Jeigu taip, tai visu*

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAO 

TUVĘ, 
kur galėsi pavirinki! 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. T

Ku,

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius F. Kalpokas,

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

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

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

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūtč,

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

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

AR NUSTOJOTE SVEIKAT4 lt 
Diena po dienai, metas po matai 
užsiima gydymą sergančią žmonių. 
Perstatatykite saw, kiek 
džiaa, 
J eiga 
tojant 
nuolat

PR! Kt ASTI ES LIGOS,

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

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

LAISVES SŪNŲ DRAUGYSTE. 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis,

812 E. Centru lt.
Pirmininke pagalbininkas P. Ysada, 

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

1025 E. Pine tol
Finansų raštfn. P. Petčiulta,

1227 E. Pine Bt.
Iždo truntisai: A. Račkauskas, 8#

Tonth 8t., J. Baukus, 1121 F<. Ma- 
hanoy Ava.. W. Blmniškis, 1227 F

Mahanoy Avė.,
Maršalka W. Svintlck&s.

515 W. Pin-v Ht.
Snslrlnhlm»d atsibūna paskutinj pa- 

nedčlj kiekvieno mėnesio 7 vai. va
kar© Juozo Margelio svetainėj, 69 N. 
Main St... Mabxnoy City. Pa.LIET. ŠVIESOS DlfAUGYSTftK 

ANSONIA. CONN., VIRAI- 
NINKU ADRESAI.

Tliminlnkas A. Murnika,
St., Anmonla, Cona.
J. Mockaltio,
128, Ansonia, Co«».
S. Tiškevičių*,

P, O. 178, Anrionl#.. Crratn.
Fir-anaų raStlninkan P. Rsgelšls,

161 N. Main St, Anwenia, Casa.
Iždininkas J. Valaitis,

1 11 Oak 8L, AauMsla, Oawia.
Ka/glai O. BadaavUŽBtto,

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PREŠERIŲ 
K8 SKYRIAUS KOMITETAS:

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

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

Finansų raštininkas VI. Jiečhm,
87 Stagg St., Brooklyn, N. Y 

Iždininkas Kazinutaras Aimkns,

ilgy*
kiek palinksminau gyvenimą, 

jumis gyvenimas įkirėjo var- 
viaokias gyduoles ir jaučiat!* 
blogiau, tuomet,

laukdamas, kreipkis 
prantantį daktarą ir

DR. LEONARD
Jia jams be pinigų 

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

Dėl gydymo nervų Ir lytiškų Ilgy 
turiu visiems gerai žinomą elektriška 
apartą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekviena 
daktaras turi tokius aparatus, dėl te 
kad labai brangus, 
nuėjimas šlapumo, 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

DR. LANDĖS
Ofiso valandos: nuo 10 ryta iki • 

▼ai. vakar© Šventadieniais m lt 
vai. ryta iki 4 p# platų.

nieko 
pas gerai 
specialistą 
LANDES 
patars, ką

,OR,4*XKp e s

Chęrriikac iity- 
N r u 11 d ė! iok i t<

140 EAST 22 ST,N.Y.

Naw York CM»

imuo.se
Melro.se


VINCAS VAIVADASVIETINES ŽINIOS sportini; cafe

BROOKLYN.

Nutarta priimti

Komitetui

apie

i žilini n-

vietos komiteto sekretorius

kui $1,165.20.
ItRlIOhlA NO 1.1 Eli VI Ų A FA DAI.’

APTIEKAran-

laikrašeiuose. gauti viskų,

unija
savo

FEl. KUDIRKA

saliu ne,
žemiau

Kalbu

kai

li i z-

>■

i

F. RANIUSKEVIČIUŠ.Komitetas.

na-

“Laisves” Administra
cijos pranešimai

15*

**

6

Kurių prenumerata jau pasibaigė, 
malonėkite pasiskubinti atnaujinti.

Biznis išdirbtas, koslumerių 
Jei netikit, ateikit pcrsitikrin-

mano 
ga les

PLAUČIŲ 
Va'andos; 

8—10 ryte 
12-—2 po piet 

6—8 vakare

“Laisvės” ofisas būna atdaras dar
bo dienomis nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. Nedaliomis—nuo 10 iki 12 
vai. dienų.

Norit permainyti adresų, visada 
reikia paduoti seną ir naują adresus.

Miseviči
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

kriau- 
dėl 

pri-

Nuo
Nuo
Nuo
270 BERRY ST., BROKLYN, N. 1

nų, visokių vaistų ir guminių daiktų. 
Stengsimės visus pilnai užganėdin
ti, suteikdami tikrų dar'ugišką rodą 
ir patarimus visuose reikaluose./ Jei
gu reikalingos kokios žolės ar vais
tai ir jų negalit, gaut, tai kreipkitės 
pas mane, o aš pristatysiu.
Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

.. 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, 
t i.

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J

seniai turi pasistatę nuosa- viu Gimnastikos

l’raimšu savo

A.N'T PARDAVIMO 
įrengta kosi umiersko 
dirbtuvė, taipgi materijos 

iūtų. Esu 
nedalią.

vimas. Pirm.

nieko, ir nekalbėjo, visos

151 Grand St., B
(38—39)

(leva i 
čiaus 
vyriškų ir moteriški; 
verstas parduoti ši
praleiskite progos nupirkt 
nį arba dalimis.

'A 'A

PARDAVIMAI:
PARSIDUODA NAUJI RAKANDAI

Parsiduoda visai pigiai iš priežas
ties savininko išvažiavimo į Chicago, 
Ill. Todėl, kam yra reikalingi, tai 
pasiskubinki!, nes visai už mažus pi
nigus galėsite nusipirkt $500.00 ver
tes rakandus. Ateikit po num.
121 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(Ant pirmų lubų).
(38—10)

I

LAISVĖ
4AWM

Biznieriams.
Vis didesnis ir didesnis 

Brooklyno biznierių skai
čius pradeda skelbties “Lai- 
svėje”.Ir ne dyvai. Juk “Lai
svė” taip plačiai prasiplati
nusi mūsų didmiesty. Mūsų 
visuomenė visuomet labiau 
lemia tuos biznierius, kurie 
garsinasi laikraščiuose. Gei
stina būtų, kad kiekvienas 
biznieris, kuris ligšiol dar 
nesigarsino, ‘ tuojaus pasi
garsintų “Laisvėje” dėl savo 
ir. dėl visuomenės naudos. 
Laikui bėgant, męs padary
sime tam tikras “show 
cards”, kuriose bus paveik
slai tų biznierių, kurie gar
sinasi “Laisvėje”. Tos 
“show-cards” bus iškabintos 
kiekvienoj žymesnėj Brook-

delegatų, 16 draugysčių bu
vo išdavus savo delegatams 
mandatus, o 4 atsiuntė be 
mandatų.

neturi mandatų. Konferen
cija nutarė priimti.

pereitos konferencijos, 
švtas F. Deveikio. Pasirodė

Buvo užklausta,
Puikiausia ir 

š\ aria tįsia 
užeiga ant

Kurie dar ligšiol nepa- 
sigarsinot—skubinkitės.

.A dm.

laiku vietos 
lietuviai subruzdo apie įgiji
mą nuosavos svetaines. Vie
šų Reikalų Komitetas pas
kutiniame savo susirinkime 
svarstė apie Įgijimą nuosa
vos svetainės. - Buvo paduo
ta net keli pienai, kokiu bū- 

svetaine.

pasiū
lytas iiigijoms. Reikia 
pažymėti, kad Viešų Reika
lų Komitetas atstovauja a-

jirnu nuosavos svetaines ir

si rinkus vieta. Rodosi, kad 
ir ji sekančiame savo susi
rinkime galutinai nutars,ko
kiu būdu pradėti darbuotis,

Niekas negali užginčyti, 
kad vietos lietuviams nerei
kalinga svetainė, bet iki

Iždininkas pastebėjo, kad 
pas jį randasi ant $2.00 ma
žiau‘pinigų, kaip kad pro
tokole užrašyta. Pavesta

vesta V. R. Komitetui iško- 
lektuoti.

F. centro kasieriui K. Šid- 
iauskiui $1,000. Pas 
kasteriu J. Martinaitį 
dasi $131.90.

Nutarta surinktas

kalu Komitetas kas menuo€

nesi—viena susirinkimą sy
kiu su Viešų Reikalų komi
tetu, o antrą—vieni.

si supelėjusiose karčiamų 
svetainėse ir buvo užganė-' 
dintos. Tik dabar atėjo į j 
galvą mintis, kad reikalinga j-į į<)
svetainė. Tuom tarpu kitų 
miestų lietuviai, kuriu jie-

ma surasti didesnį apsileid- 
mą, kaip Brooklyno ir New 
Yorko lietuvių? Tiek daug 
įvairių draugysčių ir netu
rėti nuosavos svetainės, tai 
didžiausia gėda.

17 d. gegužės Tautiškame
• Name bus mėnesinis susi

rinkimas Liet. Apšvietus 
draugijos. Pradžia 7 vai. 
vakare.

Visi draugystės nariai bū
tinai ateikite į susirinkimą, 
nes bus apkalbama svarbus 
•dalykas, t. y., susivienyji- 
mas su L. D. L. D. 1 kuopa. 

. Keno mokestįs užvilktos — 
malonėkite ateiti ir užsimo
kėti. Taipgi kurie turite 
paėmę iš draugijos knygyno

• knygų, malonėkite sugrą
žinti.

Sekr. J. Urbonas.

D. N. Y. L. D. S. konferenci
jos protokolas.

16 d. balandžio, Tautiška
me Name, 101-3 Grand St., 
Brooklyn,N.Y., buvo D.N.Y. 
L. D. S. konferencija.Kon.fe- 
renciją atidarė 2 vai. po pie
tų 'pirmininkas J. Neviac- 
kas. Rinkta tvarkos vedė
jas; K. Liutkus gavo 24 bal
sus ir Jankaitis—9. K. Liut
kus likos išrinktas tvarkos 
vedėju, o Jankaitis pagelbi- 
ninku. Toliaus sekė delega
tų iššaukimas ir mandatų 
pertikrirtimas. Nuo 20 drau
gysčių pribuvo 47 delega
tai; 15 draugysčių delegatų 
neatsiuntė. Iš pribuvusių

142 Grand St., Brooklyn,N Y *
'Telephone Stagg 3531.

Pirmos kliasos (a f c
GERIAUSI GeRYMAI

Taipgi suteikiu rodą visokiuosr 
sil ikimuose ir patarnauju vijoki 
reikaluose.

JOHN KULBOK, CafeALEX. DOBROVOLSKIS JOKŪBAS KANCIERIUS

c

g;

pri
imam ko 
nogra žiau-

Pirmas Lietuviškai 
RESTORANTASL

Reikalaujame
Moterų ir merginu į < 
tuvę; nuolatinis darbas visą 
metą. Užmokestis gauna-

Didelis hoteli.- 
vingicm.'., kamb; 
naują mail;;, ir vi.-i būsit užgaiu <lin Pagamina <«j1mmiiui liatarliklaa 

valgiui. Platus galima gauti p« ISa, 
20c ir 25c.

Alijošiui Grinkevičius
Hope St., Cor. Roebling 84.

BROOKLYN, N. Y.

291

t'i'gar.-

NU

JOHN KULBOK Locnininkas 
WYTHE AVE., Comer So. 1st 

BROOKLYN, N. Y.

253 \\A THE \ V E., kainp. North 
BROOK IA N, N. Y.

Teletlhoile

smagu

A. k u n tiro t a m

Tel. 885 Greenpoint. gausite

K. HENSAS
UOR. REAP

CAFE IR POOL ROOM

KUNDROTAS

amino, ir

mus galite • gaut i 
puikios Deg: im s 

Patarnavimu., 
ateikite, o persitikrinsite.

A. SHRUPSK1

žinomi savininkai.
III REAP S.t.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistai Moteriškų Ligą
E. 50th St.- ... New York, N. T.

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

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedeliornis pag*' sutartį.
Egzamiciavimas DYKAI. Męe litf- 

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstiine. iš kitur atvažiavusiemi li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si Reikalui esant, kreipkitės, męa a>* 
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą, 
l'aianiavimas visai pigus. Neuimlri- 
kite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
XI4 N. 50th St., NEW YORK, N. Y.

Kalbame lietuviukai.

įdresu. Aš su tai: 
?erai apsipažinęs, 
ingliškai, rusiška 

ir lietuviškai.

d. gegužės, Washington 
Lictu- 

Kliubo'-. 
pietų.

Visus vietos ir apielinkių 
lietuvius kviečiame atsilan
kyti, nes tai bus nepapras
tas piknikas, bet su viso-

KIRPIMO MOKYKLA.
Mokinkimės kirpimo VYRIŠKŲ 

DRABUŽIŲ. Duodu kirpimo, brai
žinio proporcijų lekcijas ypatiškai ir 
per laiškus pagal “dvidešimto šimt
mečio sistemą”. Pristatau petrinas į 
visus miestus Suvienytų Valstijų ir 
Kanados. Reikalaudami platesnių in
formacijų, kreipkitės šiuo antrašu:

L. G. KAZIUNAS
96 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

“Laisvės” spaustuvė padaro viso
kius spaudos darbus—konstitucijas, 
plakatus ir 1.1.—greitai, gražiai ir ne- 
bi angiai. Turėdami kokį spaudos 
darbų kreipkitės pas mus, o būsit pil
nai užganėdinti.

RUIMAI ANT RANDOS.
Išsirandavoja geri keturi ir trji 

kambariai, kurių randa $7.09, $8.00 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinia 
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti sakaunėi, 
kur dirba 5,000 • darbininkų.

V. J. GIKNIS, superintendent 
518 Morgan AveM Broklyn, N. Y. 
Arti Neeker Ava. ir Nassau Ava. 

Reikale galite telefonuos 4560 W. 
Greenpoint.______________

LIETUVIŠKA

A PTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galim* 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo .. _____  |1.M
Kraujo Valytojas ............. Ut 
Vidurių Reguliatorius ..................... 50«
Trojanka ..............  25c., 50c. ir $1.04

Ir visokias kitokias gyduolei nu« 
visokių ligų, kurios čia dar nepamini 
tos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Richter’lo

PAIN-EXPELLEO
Neabcjojantis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
t Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ’.’
J5o. Ir 60c. buteliukas visose aptlekoie arba 

stačiai nuo
P. AD. RICHTER & CO. 

74-80 WMblogton Street, New York,. N. Y.

A. Shrupski
'an-..

Darlas fcva rant on.tau.

J

117 E. llllh St., New York N.Y.

•viengenčiams. jo;
('■rand Si. perėjo

Pas mus lietuviu 
reikalaus

skaniausio 
ir skanaus 
pu ikiaiisias,

WASII1NGTONO 
VAIZBOS STAMPOS 

$2.50 smulkiu tavoru arba 
$2.00 mėsa, groseriU ar 

čoverykus.
Tos stampos imamos vi
sur, kur lik jos duodamos.

T«l. Greenpoint 1907.

DENT1STAS

SI

217

ms

v ■nwimrv";

mūsų 
gražiausias ši ir Pa
nama Skrybėles, kurios iš-Reikalingi Darb u i k .

Reikalauju darbininkų 
ant didelės tabako farmos. 
Darbas nesunkus, mokestis 
$2.00 ir daugiau ant dienos, 
darbas užtikrintas ant visų

ju 100 vyrų, vėliau bus rei
kalinga daug mergini!, šioj 
apielinkėj gyvena daug lie
tuvių, būrdas galima gauti 
vjsur. Atvažiavę ant dypo, 
klauskit The Stewert Plan
tation, Bloomfield, Conn.

(38—41)

įvairiausių importuotų gėrynių 
317-19 Grand Street, . . Brooldyn, N. Y. 

Tel. Williamsburg 1162.

Purpuliavų Vaizbos Štampų
UŽM1NIMO KONKURSAS

$10.00 Pinigais (cash) duodame dykai!
ir 25 gražiausias dovanas, jeigu atminsi, 

kiek yra Purpuliavų (Purple Stamps) Vaizbos

PURPI L1AVOS VAIZ
BOS STAMPOS

uždėjimas kepuraites 22 k. ... $4.it 
Lžplumbavlmas 60c i< auglčlas 
lš>alymaii ..............................  40c
Utplumbavimaa auk.u ........ $1.0?

Skaudant; dant; duok tuojaue 
traukt. Ištrauktam l » Joki® ikaun 
ma,

DR. A. FRIEDMAN
ROEBLING S L., BROOKLYN 

kampai So. T -d St
E. 7th St., NEW YORK CITY

t lenkiškoj kalboj. Pava- 
vrnada yra reikalaujama 

r šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu por keturias nede
da.'. Galima mokintis dienomis 
ir vakarais. Gvarantuojame, 
jog laisiiius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF Al TOMOBILE
2?»
Ofisas atdarau visada.

Macys & Marcin Furniture Co
A j AM PERIOD SUITE P

. ..... p ft

■ f*. •-«

Šimtas kostum'erių iš visų 
kraštų ir tautų, išmokėdami 
$1.00 ar $2.00 j savaitę, pasi
lieka tikrais savininkais 
riaušių daiktų.

Ke

»E PATRIOTIC 
always ask tor 

WASHINGTON 
COUPONS

brangias dovanas.

Naujai ir gražiai 
įtaisytas

DOVANŲ S A LIONAS.
ATEIK IR GAUK $2.00 

(,Y PINIGAIS.

« MERCHANT CLUB STAMP CO.%
167 Roebling Street, Brooklyn, N. Y.

M ■ V FURNITURE CO
KLAUSYK, KĄ MOTERS 

SAKO APIE MUS!

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

Taipgi jie duoda ir ant leng
vų išmokesčių—po $1.00 j sa
vaitę. Jsitėmyk gerai adresua 
abiejų fctorų.

$4.98 $4.49

MWlKXtX

BRjOOKLYNMIy:

;i4l

V T 
u .• 7

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

Jūsų tarpe 
vienintelė to
lia kraatarl 
Ii vi bok apie- 
linkėv.

triūsą, kad ii 
iitos (ataigoa 
būtų ažgani- 
dinti na įim
tai, bet tūk«- 
> ančiai įmonių 
visokią kleaų.

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

.Telephone 2372 Greenpoint

PIRK KUR TAVORAS GERAS
JEIGU NORI, KAD GERAI 

IŠRODYTUM, PIRK 
SKRYBĖLES 

VARDU '

“ Manhattan Hat ”
Pirmiau, negu tu kur ki-

I Manhattan Hat Stores
ų 230 Grand St 479 Grand St
q Tu pats peiviiikrinsi, kad skrybėlės naujausios mados, geriausio 

išdirbinio ir kaina kuopigiausia. Męs gvarantuojame už gerumą, todėl 
kad mūsų fabrike išdirbamos. Apart to męs užlaikome ekspertus par. 
davėjus, kurie pritaiko kogeriausiai.

ATEIK IR IŠBANDYK!




