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Yeas važiuoja pas popieziy
“Lietuvos politiškas klau

simas ačiū ponui Dievui, 
sparčiai eina aikštėn”—ra-

Suehomlinovas kaltina ki
tus buvusius ministerius ir 
dūmą, kad jie jam neprita-

Kas tokio atsitiko? nesiseka.

Karuža, važiuoja i Londoną

mą, pas popiežių.
M. Yčas yra narys rusų 

parlamentarinės delegačių 
jos, kuri vyksta Londonan. 
Kokie kiti Rusijos durnos

NAUJOS KANUOLeS.
Mexikos armijos pulki

ninkas A. Duran išrado ka- 
nuole-revolveri. ši kanūolė-

ko iššauti 34 kulkas, keturiu :1 v I
colio storio diametre. Ka-I

Policija šaudo 
streikierius.

18 d. gegužės, Ansomjoj,- 
Conn, valstijoj, buvo kruvi
nas susirėmimas streikieriu v

Ansonia Manufacturing Co. 
dirbtuvės streikieriai, a- 
pie 200, susirinko prie dirb-

pradėjo tartis su administ
racija. Pastaroji atsisakė 
darbininkų reikalavimus iš

Kaizerio įsakymas 
S. V. vokiečiams.
Kaip žinoma, pastaruoju 

laiku tai vienur,, tai kitur 
tapo susekta įvairus vokie
čių suokalbiai sprogdinimui 
a m m 11 n i c i j os d i r b t u v i ų,
skandinimui laivų, vežančių 
talkininkams ammuniciją ir 
tam panašiai. 1 Dabar Vo
kietijos ambasadorius pra
nešė, kad jis išsiuntinėjo vi
siems savo konsuliams cir-

Rusija nori Kon
stantinopolio.

—Dabar čia randasi lyderis 
rusų liaudininkų partijos 
profesorius Miliukovas, ku
ris kalbėdamas su Amerikos 
laikraščiu ko respondentu

stantinopolis ir ji gaus jį. 
Iki Turkijos įsikišimo i šią

Austrai atakuoja italus.
400,000 austrų su didžiau-įgyventi ir dauguma bijojo, 

šia energija stumia italus kad telegrama nepasivėlin-
veik per visą frontą, bet y- tų. Dabar gauta žinia, kad 
patingai ties Roveretto. Wilson o telegrama jį užspė-

Austrai sakosi atstūmę i-i jo gyva, 
talus per penkias mylias.
Austru laimėjimai atsiekti 
per didžiausią ])asipriešini- 
mą. Mūšiai eina snieguo-

GATVEKARIŲ DARBI
NINKU STREIKAS.

Trenton, N. J. — 18 d. ge-

nieko nežinoma. R. Karu
ža, amerikietis, muša tele
gramą p. B. K. Balučiui ir 
iš tos telegramos mums aiš-' 
ku, jog su M. Yču važiuoja 
s'palipinkas Protopopov ir 
žinomas juodašimtis Gurbą,

labai paranki pervežimui išdaužius, susirinkusius išvai- 
vienos vietos į kitą. kyli. Tuom tarpu prisiarti-

-- hm prie dirbtuvės vartų 3 
Iš RUSŲ VALDŽIOS . AT- st reikiaužiai. Streikieriai

STOVO REIKALAUJA užstojo jiems kelią ir nelei-

nešti vokiečiams, kad jie ko- 
aštriausiai pildytų Suv. Val
stijų įstatymus, nesi p j’icši n- 
lii valdžiai ir nedarytų jo
kių slaptų suokalbių, ku
riuos, draudžia šios šalies į- 
statymai. Taip pasielgti jis

mums

i r

$ 15.000.
šiame. klausime 
jokių priešginų iš

nesiranda
talki n in-

kuris žinomas visoj Rusijoj,]ko teisman rusvi valdžių
Reiškia, kaizeris nori pasi-

kaipo kazionas avižų vagų ammumci-

sakyti! dabar gyvena New Y
Žinoma, pakeliu j prie jų reikalaudamas $45,000. 

prilips ir J. Gabrys, kuri: 
dabar pasidavęs 1.... .......
Gabriel ir gyvena šveicari 
joj.

baisus obrusitelis, pasakęs 
M. Yčui, jog jisai, Gurbą,ve
lija, kad “lietuviai sugrįžtų 
laisvon Lietuvon”. Ir “Lie
tuva” vokuoja tą pasakymą 
begalo svarbiu.

Sykiu su M. Yču keliau
siąs ir R. Karuža. Tasai 
žmogus važiavo į kokią tai 
konferenciją į Stockholmą. 
Tai kelionei tautininkai jam 

• ir pinigų sudėjo. Bet da
bar jau ir konferencija ati
dėta ir viskas... Lietuviška 
“načalstva” važiuoja Lietu
vą gelbėt.

VJSgl< p Toliau Miliukov is nurodė,
nesiskirsiu. Tuomet pradė
ta šaudyti tuščiais patro
nais. Streikieriai ūme mė-

tikiais daiktais. Policija gi 
atidengė ugnį j minią. Pa
sekmės to susirėmimo—vie
nas darbininkas ant vietos
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Daktaru'apskričio teismas. Ri: 
šinsko advokatai slepia, 
ką McCenna reikalauja 
jo $45,000, bet kiti sako, būk * nušautas, o du mirtinai su- 
Riabušinskas jam tą sumą žeisti.

Riabušinskas taipgi pri
sipažįsta apie lošimą, tik sa
ko, kad pinigų nepralošęs.

Nelaimingi tie rusų žaidi- 
n inkai, visur jiems nepasi-

UŽPUOLIMAI VOKIEČIU 
ORLAIVIŲ.

Oficiališkai praneša Fran-

bai, kad vokiečių orlaiviai 
buvo užpuolę ant Franci jos,

ja tų visu suokalbių, kokius

pasiuntinio eirkulioriai,kuo
met dauguma konsuliu ir ki- K ’ 4

išvien eina su tais, kurie da
ro suokalbius.

suorganizuota rusų armija 
ir turi užtektinai ammunici-

t.i. Dabar dar Rusija lau-; 
kianti dideliu atakų ant Ry-,

Hiko, jog austrams todėl so-1 
kasi, kad jų artilerija yra 
daug geresnė, negu italų.

Austrai sako ligšiol jau
paūmę apie. 7,300 belaisvii 
ir 35 mašinines kanuoles'.

Apie .austrų laimėjimu.*' 
pranešama ir iš Berlyno ii 
didžiuojamasi jais.

ikarių konduktoriai ir mo- 
tormonai. Streiko priežas
tis—tai prašalinimas iš dar
bo 14 konduktorių.

Gatvekariai netik mieste, 
bet ii’ apielinkėse nevaikš-

'tautinė gatvekarių unija
Darbininkai tvirtai pasiry-

t elegramos I
prane

I GANDAS APIE TAIKĄ.
i

Jau buvo minėta, kad po- 
įpiežius atsiuntė Wilsonui 

dėlių mūšių ir austrai išvijo Į laišką, prašydamas, kad jis 
kariaujan- 
s. Dabar

mstrų ata

DARBININKAI RENGIA 
DEMONSTRACIJĄ PRIEŠ 

“PREPAREDNESS”.
Seattle, Wash. — Centra

le vietos darbininkų taryba 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
rekomenduoja visiems unijų 
darbininkams nedalyvauti 
karininku taip vadinamoj

PIENO IŠVEŽIOTOJAI 
RENGIASI PRIE 

STREIKO.
New Yorke 8,000 pieno iš

vežiotoji!, kurie priklauso 
prie “Tarptautiškos Vežėjų 
Brolijos” padavė < pie
no kompanijoms reikalavi
mus apie sutrum\’nimą dar
bo valandų ir pakėlimą mo- 
kesties. Jeigu kompanijos 
neišpildys jų reikalavimų,

y- darni 900 nelaisvių ir 18 pu-|čias Europos 
gos kaip nuo sausžemiojaip (lemiotų. Dabar ten mušiaij Washingtone 
ir iš jūrių, bet kariumenė e-jvina jau ant Italijos terito- bais g

visas
atakas atmušti.

Kuomet vieni kalba apie 
taiką, tai kiti nei nesapnuo
ja apie ją.

NAMAI PABĖGĖLIAMS.
Suvienytos Valstijos iš

siuntė į Franci ją 6,000 sude

ri rengiama ant 10 d. birže-
nešamų namų, kurie paskir-

liais gauta žinių, kad popie
žius pasiuntęs laišką, kaize
riui, nurodinėdamas, kad 
Vokietija stengtųsi su Suv.TIES VERDUN U DI

DŽIAUSI MŪŠIAI.
Paskutinėmis dienomis

ties Verdunu eina didžiausi pagalvotų apie taiką. Apie 
mūšiai. Pribuvę dvi naujos Ipopiežiaus tarpininkavimr

kus ryšius ir kad kaizeris

vokiečių divizijos smarkiai I jau ir Londone kalba_
pradėjo francūzus atakuoti. Net ir Francijos valdžia,ku- 
Net ir naktimis artilerija i i pirmiau su popiežium nie- 
nepaliauja bombardavus' ko bendro neturėjo, dabar 
francūzų pozicijų. Visur į pradeda draugauti. Buvęs 
francūzai savo pozicijas iš- francūzų pasiuntinys buvo

nai juokinga. Juk rusų ša
lininkai M. Yčas, Karuža ir 
kiti likosi jau be pamato,nes 
Rusijos caras jau nevaldo 
Lietuvos. Ką gi tie žmonės 
atstovauja?

Rodosi tik savo ambiciją.

SUSIVIENYJIMO PINI
GAIS Į TAUTININKŲ 

PARTIJOS SEIMĄ.
Mums praneša iš New 

Haven, Conn., jog vietine S. 
L. A. kuopa išrinko Pitts- 
burgo seiman tūlą tautinin
ką. Tą patį asmenį išrinko 
ir vietinė Sandoros kuopa į 
Sandoros seimą, kuris taip- 
pat įvyks Pittsburge.

Visas keliones lėšas ap
mokės Sus. L. A. kuopa. 
Už pašelpinės organizacijos 
pinigus tautininkas važiuos 
savo partijos darbo dirbti.

Puikus biznis, ar ne?
Męs dėsim faktą prie fak

to ir kada nors tautinin
kams atsirūgs šitas politi- 
kieriavimas.

7 žmonės užmušti ir apie 40 
sužeistu. Vokiečiu orlaiviai 
metė bambas ant Dunkirk

francūzų ir belgų orlaiviai 
buvo nulėkę už vokiečių 
fronto ir ten metė bombas.

Anglijoj gi vokiečių or
laiviai buvo užpuolę ant 
miesto Kent. Trįs užmušta 
ir keliolika sužeista. Angli
jos orlaiviai su pagelba ap
saugos kanuolių užpuolikus 
nuvijo.

PASKANDINO VOKIE
ČIŲ LAIVĄ.

Londonas. — Paskiausios 
telegramos praneša, kad an
glų submarinas Baltijos jū
rėse vėl paskandino vieną 
vokiečių laivą, kuris ėjo iš 
Lubeck, Vokietijos, į Norve
giją. Ar įgula išsigelbėjo, 
telegramos nieko nepasako.

Pasirodo, kad anglų sub- 
marinai nenori atsilikti nuo 
vokiečiu submarinų.

PRANCŪZAI TRAUKIA 
MONASTIRIAUS LINKUI.

Prancūzų ir anglų kariu
menė, kuri randasi ant Bal

eiti Monastiriaus linkui.

NEKALTAS—SAKO SU- 
CHOMLINOVAS.

Dienraštis “Russkija Vie- 
domosti” sako, jog buvęs 
Rusijos karės ministeris
Suehomlinovas neprisipažįs-1 Tarpe paimtų į nelaisvę vo- 
ta prie kaltės. Jo name ras
ta dokumentas, kuriame Su- 
chomlinovas prirodinėja sa
vo nekaltybę.

Kuomet atėjo jį areštuo
ti, jisai taip-pat šaukė esąs 
nekaltas.

Išduota warrantas areš
tuoti ir jo žmoną, bet ji kur 
tai dingo. Jos surasti nega
li.

čių bulgarų, aprėdytų 
kiškais mundierais.

vo-

VOKIEČIŲ ORLAIVININ- 
KAS PAŠOVĖ RUSŲ 

AEROPLANĄ.
Vokiečių oficiališkas ka

rės štabas praneša, kad ties 
Smorgonims jų orlaivinin- 
kas pašovė rusų aeroplaną.
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darbininkų parodos,
UŽPUOLIMAS ANT KA
RALIŠKO TRAUKINIO.

Tie namai buvo užsakyti 
draugijos, kuri rūpinasi pa- N28Y, is kur turėjo pasi

traukti, užleisdami jas vo
kiečiams.

paredness”, t. y., prieš gin
klavimąsi ir stengmąsi kapi
talistų paversti Suv. Valsti
jas į militarizmo liogerius. 
Ta paroda, kurią mano su
rengti taryba, kaip tik bus
atsakymu kapitalistų 
rengtai parodai.

DIDELĖS STREIKIERIU 
RIAUŠĖS.

20 d. gegužės Bayonne,N. 
J., Babcock and Wilcox Co. 
įvyko didelės darbininkų 
riaušės, kuriose dalyvavo 
virš 1,000 streikieriu. Kul
kas pasekmių tų riaušių ne
sužinota. “New York Jour
nal” praneša, kad riaušinin
kus policija numalšino ir 
Stanley Bonaska, streikie- 
ris, tapęs suareštuotas.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
VALDŽIA ŠAUKIA Iš 

MEXIKOS VISUS 
KONSULIUS.

Suvienytų Valstijų konsu- 
liai, gyvenanti Mexikoj, ga
vo iš Washington© nuo savo

čiausiai važiuoti Į EI Paso

niais valdininkais.
Mat, Suv. Valstijų valdžia 

nori teisingiau sužinoti me

sineša linkui amerikiečių, 
kaip žiūri į dabartinę Suv. 
Valstijų ekspediciją, kuri 
nori Vilią pagauti ir t. t. 
Suprantama, sužinojus vis
ką, galima bus drąsiau šei
mininkauti Mexikoj.

legramos, tai netoli Veneci
jos (Italijoj) austrų orlai
viai užpuolė ant einančio 
karąliško traukinio ir pra
dėjo mėtyti bombas. Kelios 
bombos spi’ogo visai arti to 
vagono, kuriame važiavo I- 
talijos karaliene su savo 
duktere.

Nors bombų numesta ne
mažas skaitlius, bet užmuš
tu nėra, c-

RUSAI UŽKAUKAZY SU
LAIKYTI.

Rusų kariumenė, kuri iki- 
šiol gana smarkiai traukė 
Bagdado linkui, dabar tapo 
sulaikyta palei Mosul, ant u- 
pės Tigro. Ten dabar eina 
artilerijos mūšiai.

ŠVEDIJA PASILIEKA 
NEUTRALIŠKA.

Pirmiau buvo pasklydęs 
gandas, kad ir Švedija įsikiš 
į tą baisų karių sukūrį. 
Kaip visur, taip ir Švedijoj, 
patriotai visa gerkle šaukė,

Bet dabar

dijos užrubežinių dalykui 
ministeris pranešė, kad 
Švedija kaip buvo, tain ir
bus neutrališka

veiktu neutrališkai, nesikiš- 
damas nei į vienos kariau
jančios šalies reikalus. Su 
Rusija taipgi visi nesusipra
timai, iškilę iš priežasties 
ginklavimo Alandijos salų, 
užbaigti.

FRANCUOS GYVENTO
JUS APDEDA NAUJAIS 

MOKESČIAIS.
Francijos finansų minis

teris, reikalaudamas pasky
rimo naujos karės reika
lams sumos pinigų, pasakė 
parlamente, kad padengi
mui bekariaujant padarytų 
išlaidu bus uždėta ant visu 
gyventojų nauji mokesčiai. 
Apart to, būsią uždėti mo
kesčiai ant svaiginančių gė
rynių, cukraus, tabako ir ki
tu reikmenų, iš kuriu būsią 
900 milionu franku metiniu 4 4 t

dėti mokesčiais arklius, ve
žimus, įvairias dokumenti
nes popieras ir t. t.

žodžiu, visos padarytos 
kariškos išlaidos bus uždė
tos ant liaudies sprando ir 
ji vilks tą sunkų jungą.

ant darbininkų.

PASKANDINO 3 VOKIE 
ČIŲ LAIVUS.

jūrėse. Paskutiniu laiku

di nta 3 vokiečių laivai. Pe
reitais metais rusų ir angių 
submarinai buvo pradėję 
smarkiai darbuotis Baltijos

apie 20 vokiečių laivų, bet 
užėjus žiemai,jie turėjo per
traukti savo darbą. Laike 
skandinimo laivu, 2 žmonės 4 7
sužeista ir 4 dingo be žinios. 
Laivai vežė maistą ir gele
žinę rūdą.

LIARDŲ KARĖS REI
KALAMS.

pirmininkas Asquith pavej

doleriu tolimesniam kares 
vedimui. Išviso Anglija bus

lerių kares reikalams, 
kur dar pabaiga?

VOKIEČIAI BANDO ATA
KUOTI RUSUS.

pielinkėse vokiečiai jau pra
deda atakuoti rusų pozici
jas. Kol kas visos vokiečių 
atakos buvo atmuštos rusų 
artilerijos.

gai su juomi kalbėjosi.
Alanoma, kad dabar po

piežius—tai centras priren* 
gimui dirvos dėl taikos.

VULKANAS ETNA PRA
DEDA VEIKTI.

Rymas, Italija. — Tele
gramos praneša, kad vulka
nas Etna vėl pradeda veik
ti ir apielinkių gyventojai 
labai nusiminę. Vienoj vie
toj buvo net išsiveržimas. 
Jeigu jis smarkiau pradės 
veikti, tuomet gali daug blė-

VOKIEČIŲ SUBMARINAS
PASKANDINO FRAN-

Vokiečių submarinas pa
skandino francūzų pasažie- 
rinį laivą “Mira”. Visa lai-

WILSONAS NORI IŠGEL
BĖTI AIRIŲ REVOLIU- lj* 

CIJONIERIŲ NUO 
MIRTIES.

Airių revoliucijonierius

delis laivas ir kiek ant jo 
jnvo žmonių, telegramos 

|nepraneša.

siuntė savo ambasadoriui į 
Londoną telegramą, prašy
dama' 
sulaikyti teismo

LYNCH GAVO 10 METŲ 
KALĖJIMO.

Jeremiah C. Lynch, Suv.
Valstijų pilietis, buvo nutei-

■>, kad tas pasistengtų mirtin, kaipo vadovas airių 
i nuospren- revoliucijonierių

Įėjimu. Reiškia, Wilsonui 
pavyko jį išgelbėti nuo mir* 
ties. i

mą ir paprašius mirties 
bausmę atidėti ant toliaus, 
o tą dalyką ištirti nuodug
niau. karės teismas mirties

ir jau

Bet prezidentui 
ir ištikrųjų Lynch yra Wilsonui nusiuntus telegra-

lautų nuodugnesnio 
mo,

stijų pilietis, ilgą laiką gy
venęs New Yorke ir nese-

Kada Wilsonas pasiuntė 
telegramą, tai Lynch’iui pa
siliko tik kelios valandos
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įžangos 
Straipsnis

Didžioji karininkų paro
da New Yorke, 13 d. gegu
žės, kurioje, kaip laikraščiai 
skelbia, dalyvavo į pusantro ( 
šimto tūkstančių žmonili, 
turi begalo didelę reikšmę.

da nauja era—militarizmo 
era. Bankieriai nuo Wall 
St., biznierių ir pramoni
ninkų organizacijos, kong- 
lesmanai, kunigai, profesio
naliai ir neprofesionaliai 
politikieriai, taip vadinami 
socialiai veikėjai, įvairios 
rūšies ir maštabo labdariai 
—visi jie stoja į eilę ir šau- 

. kia didžiu balsu: ginkluoki- 
mės! Generolas Wood, ta

tvarkos. O kas bus toliau ?
Gubernatorius Whitman 

neseniai aiškiai pasakė, jog 
jojo idealas yra priverstinas 
kareiviavimas.

Tasai pats Whitman taip- 
pat pasirašė po Walsho-Sla- 
terio Miliais, sulyg kurių 
mokyklų vaikai bus muštra- 
vojami po kontrole kariškos 
komisijos, o augštųjų mo
kyklų vaikai, nuo 16 iki 19

• metų, tam tikrą laiką, vasa-« 
ros metu, priversti bus eiti 
į lagerius (kempes) ir mo- 
kyties karės'amato. Ir tatai 
bus daroma priverstinai— 
nes taip liepia įstatymai, po 
kuriais pasirašė New Yorko

■99

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Mūsų patriotai iš “Lietu

vos” ir ’’Vienybės Lietuv
ninkų” pasmerkė airių re
voliuciją. Paprastai paten
tuoti patriotai nieko bendro 
neturi su tikruoju pasišven
timu tėvynės reikalams.

“Keleivis”
L. S. S. 60 ki

IŠ ARGENTINOS LIETUVI 
GYVENIMO.

doras Roosevelt as, kumščio 
filosofijos aiškintojas, .Mit
chel, didžiausio Amerikos 
miesto majoras—visi jie ant 
scenos, visi jie jaučiasi die-

Tai matot, kuo “apdova
nojo” New Yorko valstijos 
darbininkus ponai republi- 
konai ir demokratai! Mūsų 
vaikai bus priverstinai muš- 
travojami ir lavinami karės 
amate, o męs patįs turėsim 
būti milicijos rezerve. Nuo 
šitokio dalykų stovio iki pri- 
\ erstino kareiviavimo 
tik pusė žingsnio.

eša, kad 
aukia vie

šą mitingą Bostono lietuvių, 
kad varde žmoniškumo ir 
tautų liuosybės užprotestuo
ti prieš Anglijos žmogžu
dystes, papildytas ant Airi
jos laisves kovotojų.

60 kuopa visuomet moka 
gyvai atsiliepti dėl kiekvie-

Daugelis draugų, kurie 
buvo priešingi kun. Mockui, 
buvo priešingi jam iki tol, 
kol savo ausimis negirdėjo 
jo prakalbų.Sykį išgirdę, jie 
stojo už Mockų.

“Laisvės” red. net specia
liai kreipėsi prie keliate (le- 
sėtkų ištikimiausių sąjun-

męs jau nekalbėsime—bū
tent kandžiojimą p. V. Rač
kausko, kuris įsileidęs tauti
ninkus j stubą, visgi nelei-

stalo, apie intrygas p 
centro raštinės moteris

giečių ir prašė jų išreikšti sumobilizuota minia,

jau

New

<achusetts, Ohio, Illinoise ir

ji verta didelio pagyrimo.

Laisvėje” jau buvo

lautų draugija. Draugijoj 
dalyvauja lietuvių atstovai.

savo nuomonę apie Mockų. 
Atsakymai, visi iki vienam, 
buvo prielankus Mockui.

Katalikiškų fanatikų įnir
timas dar labiau sudrūtino 
Mockaus, kaipo kalbėtojo, 
poziciją.

Laike visų savo prakalbų 
kun. Mockus nieko papikti
nančio mums, kaipo socialis
tams, nepasakė.

Tai tokie faktai.
Akyvaizdoje jų kuopų su

spendavimas ar braukimas 
iš organizacijos būtų nelio-

sais šaukia sostapylio kapi
talistiška spauda, o “New

lizmo orakulas, sako, jog tai

darbininku milionai turi su
krusti ir pakelti savo balsą 
prieš Amerikos Hindenbur-

30s.
i\ew lorK \\ <»ri<i . prezi

dento Wilsono ir demokratų

džiuodamas skelbia, jog pa
našios newyorkinei demon
stracijos įvyks Chicago, 
Bostone, Lincolne, Paterso- 
ne. Kaip Baltimore j, 
paroda jau atsibuvo.

tai

spūdingomis, atleidžia iš 
.fabrikų ir ofisų darbinin
kus ir liepia jiems maršuo- 
ti. Ne gražumu, bet piktu
mu genama darbininkai į 
k emonstraptų eiles. Buvi
mas darbininkų panašiose 
parodose duoda progos ka-

visa Amerika, kaip darbda-

u z

D a r bin i n kų o rga n i za-giau.
vimos, darbininkų susipra
timas, j 11 klesinės
augimas yra vyriausiu die
nos reikalu. Tiktai organi
zuotu darbininku minios, 
politiškai ir ekonomiškai 
kariaudamos per unijas ir

sąmonės
€

veikti savo priešus.
Męs dar sugrįžšime 

siu klausimu.4. v

DRAUGAMS.
Pažiūrėkit i šį “Lais-

ki! atydžiai kiekvieną 
straipsnį, kuris jame 
telpa. Ilgame įžangos 
st 1 a i psn y j e a tsilie p i a- 
ma į opiausi dienos po
litikos klausimą, fak
tiškai jis nušviečiama 
ir nurodoma išėjimo kę

“Naujienų”, sužinota, jog 
ietuvius minėtoj draugijoj 
eprezentuoja Žmuidzinavi

čius, Kairys ir šaulys.

bių stovio. Pasirodo, kad 
kartais įstatymo litera eina 
savo keliu, o gyvenimas iš
sirausią sau naują vagą.

neaiškus, tačiaus

mažosios Rusijos tautos 
laukia malonių iš caro 
tiuškos. .

(’hicagos “Katalikas

ne-

uz-
Kemešinių katali-

ir jie visai nieko bendro su 
tikrais katalikais neturi”.

Jsitėmykite: “Katalikas’ 
sako, kad kemešininkai“nie- 
ko bendro su tikrais katali
kais neturi”. Kemėšis gi sa
ko, kad katalikiečiai nieko 
bendro su katalikais neturi.

Ir žinok dabar žmogus, 
kuri “viera” geresnė. Jeigu 
gyventume religiškų karių 
laikais, tai jau būtų kraujo

JEIGU NE p. BALUČIO 
FRAKCIJA—TAI VISGI 

FRAKCIJA.
Ponas B. K. Balulis, savo 

taktiškai parašytame laiške,

tame šio laikraščio num

agitacijos prieš dabartinį 
“Tėvynės” redaktorių, ne
organizuoja jokios . savo

Pittsburgo seima nežada
4

vimos. j
Įvairiuose miestuose įsi- ‘ 

kūrusieji “preparedness” j 
komitetai veikia nuolatinai 
Jie visokeriopu būdu sten-1 
giasi daryti įtekmę į plačią-!

“LAISVE” MOKSLO.
Nėra Amerikoj mokslo 

“laisvės”. Visuose stambes
niuose universitetuose nega- 
i pabūti toks profesorius, 
kuris užtaria darbo žmonių 4

Męs pilnai tam tikime. 
Užtenka Chicago j paspaus
ti knypkutį, užtenka nema
toma ranka duoti komandos 
ženklą ir visoj Amerikoj nuo 
Chicagos iki Brooklyno, su
junda tautiškos partijos au
tomatai ir uždeda savo veto 
(draudimą) ant kiekvienos 
naujos reformos ii’ kiekvie
no naujo reformatoriaus 
Susi v ienyj i me I actu v i ų 
me riko je.

Sakytumėt ne taip? Bet

rinkinys didesnių ir 
mažesnių pastabų apie 
klausimus, kurie kiek- 
v ienam rūpi. Platus

kad jie neturėtų pasekmės.
New Yorko valstijoj męs 

jau turime savo rūsies pri
verstiną kareiviavimą, 
bematorius Whitman 
pasirašė po Stiverso
lium ir tuo būdu pavertė jį

na, sklypas argentinie
čių reikalų, agitacija už 
Socialistų Partiją ir L.

Gu-, 
jau 
bū

nes dar nesupranta tikro
sios to įstatymo reikšmės, ! 
bet kada supras, tai pasibai-! 
sės. Sulyg to įstatymo,kiek- ( 
vienas New Yorko valstijos 
pilietis, tinkamam kareivia- J 
vimui amžyje, turi įsirašyti,' 
kaipo milicijos rezervo na
rys. Atsisakymas prisira
šyti milicijos rezervan bus 
lygiu pabėgimui iš kariume- 
nės ir atsakančiai baudžia
mas. “Ypatus, prirašytos 
prie milicijos rezervo turi j 
pasiduoti lavinimuisi, mank- 
Atymuisi, instrukcijoms ir j 
disciplinai, kaip tai nurodys 
^gubernatorius”.
• Gubernatorius New Yor-

veninio apžvalga ir pa
minėjimas kriaučių uni
jos darbų—visa tai 
kiekvienam reikalinga 
žinoti.

O kur dar žinios, mo
terų naujienos, apysa
kos,korespondencijos,

Męs vedam “Laisvę” 
taip, kad joje būtų rim
tumo ir lengvų pasi
skaitymų.

Bet kad ir toliau tą 
darbą varyti, mums rei
kia didesnės pagelbos. 
Tamstos galite tą pa-

norite. Rašykitės prie 
“Laisvės” bendrovės, 
‘ieškokite jai naujų 
skaitytojų, užtarkite už

Tai viskas, ko męs 
prašom nuo savo drau-

milicijos rezervą aktyvion 
tarnystėn, kuomet jisai pa

šaukti milicijos rezervą ne
tiktai tame atsitikime, kuo
met šaliai gręsia kares pa
vojus, bet ir didžiųjų strei
kų atsitikime.

Ar jūs matot, draugai 
darbininkai, kur męs nuėjo
me? Juk tai jau pusė Prū
sų arba Rusijos kazarminės

■ < ’ • • ■* ' ’■ *% 5

tą žiemą prašalino iš Penn- 
sylvanijos universiteto. Tuo
met jisai išsikėlė Toledo u- 
niversitetan. Bet patriotai 
sekė paskui jo ir šnipinė
jo. O dabar jau atėjo gan
das, kad “Amerikos revoliu
cijos sūnus” reikalauja pra- 
šalinimo Scotto N ea ringo ir 
iš Toledo universiteto už jo 
pasakymą, kad “vėliava pri
guli kapitalistams”.

dinti S. L. A. centrališką 
valdybą, įvedant jon naujų 
žmonių naujomis idėjomis.

Tuoj dešiniųjų tautininkų 
tarpe kilo triukšmas ir 
šauksmas: neįsileisime, ne
pasiduosime, nenusilenksi-

lionį, Neviacką, Matulaitį ir 
net prieš Dr. J. B. Baltru
šaitienę pakišta savo žmo-

Eina rinkimai i seimą ir 
visur jie eina po “savo” par
tijos ženklu. Męs paimsim

DĖL KUN. MOCKAUS
Ant užklausimo drg. Pil

kos, kas daryti, kad tūlos 
Sąjungos kuopos rengia 
prakalbas kun. Mockui, Pil
dantis Komitetas priminė 
“Kovoje” įstatymų paragra
fą apie taip vadinamus su
sikompromitavusius kalbė
tojus. Kuopos, kurios to į- 

j statymo nepildys ir kvies 
panašius kalbėtojus, turi 
būti persergiamos, o jeigu 
persergėjimo neklausys, tai 
suspenduojamos ir braukia
mos iš organizacijos.

Taip skamba įstatymų

kurios veikimas ir dvasia p.

gerai žinomi. Iš tos kuopos 
seiman išrinkta Dr. Grai- 
čiūnas, Žymontas, Drauge
lis, Damijonaitis (Dą-mi-jo-

jauskas. Visi, iki vienam, 
nulieti iš tautiškos partijos 
molio ir nei vieno, literališ- 
kai nei vieno žmogaus iš ki
tų srovių, nors toje kuopi)-1

yra socialistų ir jų si

susimobilizavo

INDIANOS SOCIALISTU 
KONVENCIJA.

6—7 geg. įvyko Indianos 
socialistų konvencija. Kon
vencija buvo labai pavyzdin
ga. Indianos draugai dės 
visas pastangas, kad nuve
dus E. Debsą į kongresą. 
Debsą norima pravesti iš 
penkto kongresinio distrik- 
to. Kapitalistai išsigando
ir mobilizuoja savo spėkas. Mockų.

Męs dėlei to nesiginčysi
me, bet tik nustatysime ke-

Kun. Mockus apvažiavo 
jau veik visą Ameriką ii' nei 
viename socialistų laikrašty,

męs nepastebėjome nei vie
nos korespondencijos prieš 
tą kunigą. Atbulai. Visi 
korespondentai, nuo pirmo 
iki paskutinio gyrė kunigą

i

v.

p. Balučio jurisdikcija. Ali

į galvą. Malones neprašom, 
tik konstatuojam faktus.

SUSIVIENYJIMAS LIE- t valdybą, kuri šelpimo įstai- ‘ ‘ 
ga teisingiausiai dalina au
kas ir siunčiami pinigaS tik ’ 
visuotinam dr-jos susirinki
mui' nutarus.

Draugija gali tverti sky
rius po visą pietų Ameriką. 
Todėlei geistina būtų, kad 
gerbiami lietuviai argenti
niečiai prisidėtų prie šio *• 
švento darbo, nesgi tai visų 
mūsų pareiga gelbėti nelai
mėje skęstančius mūsų bro
lius. .

Negalima praleisti nepa
stebėjo to malonaus ir pa
geidaujamo ausi reiškimo, 
kuris naši rodė nirmuose

TUVIŲ ARGENTINOJ. 1
Argentinoj randasi kelia- 

tas draugijų, tarpe kurių 
reikia paminėti Susivienyji- 
mą Lietuvių Argentinoj. Su- 

I sivienyjimas dabar turi apie
jį., 115 narių ir yra viltis, kad

, suva
žiavusi Pittsburgan, lyg! ant

rengia savo partijos, vadi
namos Sandoros seimą. Jie 
mano, kad tautininkų pąrti-

sivienyjimo- lizdą... Rengda
mi savo partijos seimą: Su
si vienyjimo.seimo metu mū
sų dešinieji! kaimynai de-

inu m s akis!
Dabar 

faktus ir 
juos. Ne

męs nustatėme 
charakterizavome 
dėl gerb, B. Balu- 
čia eina reikalas. 

Diskusijos turi gilesnę reik
šmę. Męs matom dešiniųjų 
tautininkų 'pienus ir męs 
jau dabar galim pasakyti, 
kad socialistai ir jų drau-

ne-
ir

vėpsot o jais. Męs žinom sa
vo spėką ir reikalausiu) sa
vo tinsiu. Mūsų draugai ten 
ligišiol snūduriavo, dabar 
jie praregėk Socialistams

TRUPUTĮ FAKTU APIE 
AMALGAMATED CLO

THING WORKERS 
UNIJĄ.

(Iš oficialio raporto apie li
nijos konvenciją Rochester, 
N. Y.)

Kadangi tūkstančiai lietu
vių kriaučių ir preserių pri
dera į ta uniją, tai, manome,

žemiau, talpinamus faktus.

no pranešimo organizacija 
turinti tik ii6 mėnesių, o jau 
ji labai išsiplėtojus. Di-

Brooklyne, Chicagoje ir 
Baltimore. Organizacija 
turi savo įkyrius Nėvvąrke, 
Rochester^, Cincinnati,Bos
tone, Buffalo, Cleveląnde, 
Philadelphijoj, Milwaukee, 
Vinelande, N. J., Montčealy, 
Canądoj ir Toronto,

ninkii ir tiek apie rinkimus 
1 seimą. Kaip matote, deši
nieji tautininkai visur vei-

džiausioj tvarkoj. Seiman 
išrenkama visi “veliori- 
bai” iš Chicagos ir Brookly
no. Apie smulkesnius par
ty viškumo apsireiškimus

/ Siui i

Dabar tapo išrinkta nau
ja valdyba. Prieš rinkimus 
buvęs Susivienyjimo sekre
torius F. K. Stalioraitis.re
zignavo ir į jo vietą išrinkta 
naujas sekretorius J. Tati- 
las. Išrinkus naują valdy
bą, narių skaitlius nuo 1 d. 
sausio iki 14 d. kovo pakilo 
ant 40.

savo kovoj už narių gerbūvį 
jau pasižymėjo narsumu ir 
apsirokaviinu. Chięagoj, 
laike pastarojo streiko or
ganizacija išleido $150,000. 
Apie 100 organizacijos na
rių turėjo pamatyti kalėji
mo sienas.!

Organizacijos nariaį per
sekiojami, ypač C hiCago j.

delegatai konvencijai, prasi
platinęs “blacklistavimas”.

rės atlikti. Iš daugelio vie
tų kreipėsi moteris, kad uni-

ja organizuoti! siuvėjus bei 
siuvėjas. Lenkai ir lietu
viai nori įsteigimo specialių 
laikraščiui Tie visi, ir dau
gybė panašių dalyki!,! per
duota generaliam įbildan
čiam komitetui.

l.igšiol general iška m kiv 
mitete buvo tik UI narių. 
Brooklyno lietuviai nori,kad 

narių generaliam 
būtų padidintas 
nuo kiekvienos

skaičius

d. sausio Susivienyjimo įga-

ko į Rozario ir iš ten su
grįžęs pranešė linksmą nau
jieną, kad Rozario susitvė
rė nauja susivienyjimo kuo-

atstovais 
tautos.

Lietuviai darbininkai, ra- 
šykitės prie Amalgamated 
Clothing Workers Unijos!

numeris. J. Pauga netil 
pasidarbovo sutverdamas; buotė

11 U O Į) d 1 11 j \ < L11 11 j 1 
knygų dėl pasiskaitymo. A- 
belnai, Pauga Susivienyji-

Susi tvėrimui šios draugi
jos pasidarbavo savyšelpi- 
nės lietuvių draugijos “Die
gas" ‘r “Lietuvių Socialistų 
Sąjungos” nariai, kas duo
da pamato manyti, jogei at
eityje lietuviai argentinie
čiai stengsis bendrai dar-

kavo tai kuopdii 11 įvairių 11, y. “Susivienyjimas Lietu
viu Argentinoje”, kažin ko
dėl pradžioje tvėrimo šios 
dr-jos nepritarė, betgi til

knygų ir įvairių laiški! su 
gražiom lietuviškom daine
lėm, kurie tapo nariams iš
dalinti.

ls visko matosi. Kad su
sivienyjimas gyvuoja gana

cner-

Faigi, draugai, prie dar-

J. A. Totilas.

Buenos Aires, Pineiro Ave
llaneda.

NAUJA DRAUGIJA AR
GENTINOJ.

Buenos Aires susitvėrė 
nauja lietuvių draugija po 
vardu: “Argentinos Lietu
vių Draugija—sušelpimui 
lietuvių nukentėjusių nuo

sušelpimui

giamasis 
mas iv v 
1916 m.'
Rosalia” 2040, Buenos Ai-

20-tą vasario,

Perskaičius teikiamus 
draugijai įstatus, visi daly
vavusieji sutiko su men
koms pastaboms ir prisirašė 
prie diaugijos, užsimokėda
mi už keturis mėnesius iš- 
kalno; radosi ir tokiu, kurie 

4. f 

užsimokęjo net už visus me
tus.

Vedimui dr-jos reikalų iš
rinkta valdyba iš sekančių

zakas, vice-pirmininku—J. 
Padvalskis, susinėsimų sek
retorium—V. Kitra, finansų 
sek re tori u m—M. Adomonis,

is valdybos kandidatai v •

no, M. Adomonies, J. Pad-
valskio, A. Totilo. 1 revi-

Iždininkas turi padėlį 
kauciją $300.00 m n., kind 
laikoma, bankoje ant vardo 
paties iždininko ir dviejų 
iš valdybos narių. Draugi-

neturi būti maišoma joki

uždavmiu arba negali rasti 
vietos dr-jos veikime jokia 
politika, nei partyviškumai. 
Ir kad surinktieji pinigai 
turi būti siunčiami į Lietu
vą sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės, o siuntimo būdas 
turi būt sužinotas per dr-jos

sivienyjimo nariai pamate 
tikrą dalykų stovį, ateityje

darbą, kas galėtų atnešti 
nemažą naudą.

1 s te i gi am asi s d raugi j os 
susirinkimas vienbalsiai nu
tarė prašyti augštai gerbia
mu laikraščiu—“Laisvės” ir 
“V. Lietuvninkų”, kad su
teikti! vietos savo špaltose 
šį bei tą prabilti iš draugi
jos veikimo, bei svarbes
niuosius nutarimus pranešti 
lietuviu visuomenei.

\7arde draugijos, 
Susinešimu sekretorius

V. Kitra.
Casilla de Correo, 591.

Buenos Aires.
Rep. Argentina.

Nuo redakcijos. — Duo
dami vietos argentiniečių 
draugijos pranešimui ir pa
sižadėdami duoti jos ateity-

Argentinos lietuviai susibū
rė vienybėm Lietuvos šelpi
mo darbo reikalais. Tačiaus, 
męs nujaučiame, jog argen
tiniečių draugijai reikės iš
rišti svarbius ir opius klau
simus, kuriai gi draugijai 
siųsti aukas Rusijon ar Lie
tuvon. Męs norėtume pa
tarti apsisaugoti vadinamo 
Central i o Komiteto, kurio 
pirmininku yra p. M. Yčas. 
Argentinos lietuviai darbi
ninkai neturėtų remti to ko
miteto, kuris sale šelpimo 
darbo varinėja aiškiai kle- 
rikališką politiką.

Atsargiau su juodąja par
tija, broliai argentiniečiai!

NEGRAŽUS PAPROČIAI.
Pasiskolint knygą dėl pa

siskaitymo ir jau niekados 
nesugrąžint.

šitas negražus paprotys 
pasitaiko tarpe intelingentų 
ii' inteligentiškų darbinin
kų.

Negražus tai paprotys.*
♦ . *

Kalbėt be galo, be saiko, 
pasakot be pertraukos, ne
duodant kitam kalbėti. Di
di'! is tauškimas nedaro nie
kam garbės. Daugkalbių 
r. i e kas neklauso ir tik 
kia, kada jie uždarys

lau-
savo

*
* 

skolos. Tas 
labai, 
tau-'

t
*

Neatiduot 
gan bjaurus paprotys 
plačiai praktikuojamas
t iečiuose,socialistuose ir kle
rikaluose. Tai yra džentle- 
moniškas vogimas.

% 'S
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■;u pirmąją
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no

apsigyveno

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOJ
ninku.

€

bū->>
nors ir baisus sapnas, bet vistik mie-pertikrino carą galįs iššauk

tai p ir

KOMPLIMENTAS IR NEPAKLI S-
ir 1

PLA-

uoliai palaikė visas pulkas

me-

jokio

sūnų.

tūlos Linksmas būčiau, jeigu šf-
name.

tas Vokietijos rubežius, k
1916 m.

Kuopietis.

1deuts-
L. Pruseika.

.M.
A.

propresuot i. 
kuopa tuoj 
'Turint savo

jį išviję, bet čarukas 
’o ir carienė liepė grą-

padidi- 
smalsiai

S
I

leidinys 
centai.
Boston, 
minėt).

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos konstitu
cija jau gatava. Galite rei
kalauti pas centro sekreto
rių.

me tankiai lankydavosi po
nios iš diduomenės tarpo.

Kaina 10 c.
Visiems literatūros agentams reko

menduojame įgyt šią knygelę.

Kam čia 
(J oria u

(božy čeloviek). Savo kelio
nėje jisai susitiko su Iliodo- 
ru, kuris tuomet buvo apsė
dęs caro familija. Iliodoras

t augiau.
Linkėtina kuopai gero pa

sisekimo.

Siuto ministerial ir 
’olai, kad toks mužikas 
•ėjo carienę, bet nieko

KRUVINOJI. — Išleido 
Draugija Maskvos mokyklų! 
viams šelpti. Maskva.

Scranton, Pa 
gūžės I.. S. S. 
rengė prakali).

kalais.
Kur siti Amerikos daktarai?

džiausią ukvata.
“Visas šitas paveikslas”— 

sako Hadzivilienės—padarė 
ant manęs šlykštų įspūdį.

Aš ir vėlei beldžiuos į jū
sų duris. Ir tais pačiais se
nais, tik pamirštais reika-

navotu Rusijos caru. Ji
sai pats apie save sakydavo: 
“Griška Rusijoj—tai vis-

apie 
jo išsitarimus: 

yra

ANTHRACITE by Scot Nearing.— 
Išleido The John C. Winston Comp., 
Philadelphia. Šioje, nepaprastai įdo
mioj ii- lengvai suprantama kalba pa

ir dabar Toledo, Ohio, universiteto 
profesorius rašo apie kietųjų angliui 
trustii ir jo kenksmingumą visuincnės 
gerovei. Kas moka anglų kalbą, pa
tartina ši knyga įgyti.

siplovė ir iki carienės. Ilgą 
laiką Iliodoras viešpatavo 
caro dvare. Prieš jį drebė
jo ministerial, grafai ir ku-

jama.
Užmiršom tik L. S. D. P.

šį skyrių privalo sekti literatūros 
mylėtojai ir knygų pardavėjai bei li
teratūros agentai.

SABOTAŽAS. — Elizabeth jCurley 
Elynn. Sąmoningas sulaikymas dar
bininkų pramoningo nuojięgumo. Ver- 

] šleido 
St., Bal-

bus vertas išėsto kiaušinio.
Liksis tiktai caras ir G riša”.

Kunigaikštienė sako, jog 
Rasputino name ji jautėsi,

klesu žmoniųv v

JO! R
10 een- 

Rinkinėlis gana įdomių faktų 
savo skaitytojus “di- 

Amerikos spauda.

nių iš augštųjų klesų mote
rų. Ir tos įtikėjo į jį.

Rasputinas lobo. Pinigų 
jau jam netrūko. Gyvenda
vo caro dvare, o ręstą laiko

DIDŽIAI ŠIA KUOPA.
Didžiausią L. S. S. kuopa, kaip pa

rodo J. Stasiulevičiaus, vėliausioji at
skaita. randasi Brooklyne—19 kuopa. 
Brooklyniečiai, jeigu tik norėtu, galė
tų dar labiau pakilti. Jiems būtinai 
reiktų įgyti savo švarią svetainę. Be 

lės jiems begalo sunku 
Jeigu ne ta kliūtis. 19 

pakilti! nariui skaičium, 
svetainę, tuoj galima 
mokykla.

VO.
Pasiekęs 30 metų, pastojo 

klioštoriun. Lyg ir aprimo. 
Išbuvęs kelis metus kliošto- 
riui, leidosi keliauti po svie-

Pabaigoje šio mėnesio pasirodys 
pirmas numeris “Naujosios Gadynės”. 
Draugui P. Grigaičiui, kaipo editor 
in chief, pribus pagelbon šie associa
te editors: J. Baltrušaitis, C. A. Her
man, St. Michelsonas ir L. Pruseika.

M ku r
su

E AK ES IN AMERICAN 
N ALISAI by Max Sherover. 
t li
kai p mulkina

numanydamas, kad su laiku 
kiaušinis pradės vištą mo
kinti.

I žSIPELNe DIPLOMA. — Drama 
vienojo veikmėje iš Lietuvos dvarpo
niui gyvenimo. Parašė J. B. ir E. L. 
Kaina 10c. Išleido “Vienybė Lietuv
ninkų”, Brooklyn, N. Y. 
(Prisiųsta paminėti).

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
gal E. Vanderveldę paraše Vardūnas. 
So. Boston, Mass. “Keleivio” spau
da ir lėšomis, 1915 m.

Knygelė naudinga, spauda graži.

K A KATALIKAI TURI ŽINOTI
APIE SAVO VADOVUS (arba klori-

persergėjimo nebereikia...
šio persergėjimo malonės visi pri

silaikyti, nes antraip priversti būsi
me elgtis sulig cituotu tarimu”.

Seka 4 parašai P. K. nariui.
Well... kas dabar bus? Elizabetbo 

kuopa ėmė ir paragavo uždrausto o- 
buolio. Sulyg įstatymų raidės, jai iš
puola baisi pakūta.

Žinoma, męs kuopos neskūndžiam

d. gegužės "Laisvės” redakto- 
gauna sekamą laišką nuo Dak- 
Jono Kaškiaučiaus iš Newark,

vis, A. Bukaitis, M. Lukaitienė, M. 
'Trakimas — po 10c., J. Biretienč — 
25 centus.

O kiti "Laisvės'' skaitytojai Bayon
ne, juk jų yra daugiau?

E. Alulis iš Waterbury, Conn., pri
siuntė $1.70. Aukavo: B. šveiteris, 
Kazlam kas, R. šyinkūnas, Butrimas, 
S. K ratavičia, Jaruševičia, J. Svinkū- 
nas, J. Tamulionis, J. Jemacka, Bud-

ią šalį. Drg. P. Grigai- 
darbais užsivertęs, re- 
avo iš atstovybės. Aš 
ir redaktoriaudamas,ir

KAS TAI YRA DEZINFEKCIJA 
IR KAM JI REIKALINGA? — (Pri
siųsta “Laisvei” paminėti). Leidimo 
komisijos leidinys N3. Vilnius, 1915 
m. M. Kuktos spaustuvė. Puslapių 
16. Kaina nepažymėta.

Liet uvių 
mokslei- 
l.emano

Kaina nepažymėta.

J. Červinskas iš Royalton. 111., at
siunčia 50c.

Kl. Lakickas. pastebėjos "Laisvės” 
redaktoriaus nuliūdimą, aukauja 25c.

Męs taip ir mislijom, kad Bayonne, 
N. J., netylės. Ogi štili, draugė J. 
Biretienė skubinasi su $1.25, kuriuos 
suaukavo J. Kalinauskas, K. Kali
nauskienė, J. Juselis, V. Juselis, E. 
Lukaitis, P, Mankeliaviėenė, J. Skipa-

NELEIDŽIA LAIKRAŠČIU 
TINT.

Montello, Mass. L. S. S. kuopa su
rengė gegužinį apvaikščiojimą. Drau
gas J. A. Turan skundžiasi:

“Norėjau eiti užrašinėti laikraščių, 
bet ir šįsyk, kaip kad drg. Stilsono 
prakalbose, mane sulaikė, kaipo pri
vatinį agentą. tuo tarpu patįs kuo
pos agentai nei vienas laikraščių už
rašinė j imu nepasirūpino.'

Matai, kaip, privatišką agentą, tai 
draudžiate veikti, o kai spaudos dar
bus, tai atiduodate ne tik privati
nėms, bet dargi “skebiškoms” spaus
tuvėms. ažuot rėmus jaisiais "Kovą".

Gana, jau gana!”
Ka dnei man. tai nei tau 

platini “Kovą,” ar “Laisvę 
t es i platina "Darbininkas”.

Stebėtina kai kurių žmonių liogika.

“L. S. S. ref. II “Kovos” No. 42, 
1913 m., aiškiai sakoma: ‘Piki. Kom., 
užtėinijęs. kad Sąjungos kuopos, ra
jonai ai' pavieniai nariai rengia pra
kalbas susikompromitavusiems nesą- 
jungiečiams kalbėtojams, turi tokius 
persergėti ir, jeigu tokių prakalbų 
rengėjai nepaklausytų persergėjimo. 
—prašalinti juos iš L.

Rodosi,

i Per 15 kuopos L.x S. S. susirinkimą, 
:7 d. gegužė- ir įvairiuose suėjimuose: 
'A. Devonas, L. Klcvinskas, O. Kle- 
i vinskienė, J. Kanclerius, .A. Deltuva, 
< \ . čiudinis, J. ('nulinis, J. čiudinii'- 
| nė. M. Mickuvienė, M. Mickus, J. Sa- 
j vukynas. E. Zavistanavičius, Al. ša- 
parnionė. J. Ramanauskas, M. Rama- 
nau kieno. J. Kasiulis, J. Trepkus, J. 
t lovičius, J. Krasnickas, J. St ravins-

A. MON TVIDO ŠELPIMAS.
“Kova” sako, jog A. Montvidui rei

kėtų padėti baigti mokslą. Daugelis 
draugijų ir tūlos Sąjungos kumpos 
jau pradeda rinkti A. Montvidui au
kų. Jo adresas: A. Montvidas, 1422 
Eulton St.,‘ Chicago, 111.

1$ gegužės "Laisvės” redaktorius 
gavo sekamą laišką iš Socialistų Par
tijos Ceplralio Ofiso:

“DEAR COMRADE:—
“Your letter of the 13th inst., 

received, enclosing check for 
$25.50 to cover dime contribution 
to the National Campaign, from 
the Lithuanian comrades. Kindly 
convey our sicere appreciation to 
the Comrades who so generously 
contributed.

With best wishes, I am
5’ours f rat email v,

WALTER LANEERS1EK,

lė J. Laukis. Kaina 10c. 
“Darb. Balsas”, 859 Hollins 
limore, Md.

Kaip visų Laukio raštų, 
šios knygelės kalba medinė.

B. Alulis — visi po 10 c. Kelios mer
ginos ir aukavo po kelioliką centų. 
Labai gražu.

Draugas Juozas Chudincr 
sville, l‘a.. taip-pat pasiskubino
aukom. Minersvillės darbininkai

ninkiškos agitacijos l>e darbininkų 
gelbos.

Draugai, jeigu jūsų dešimtukas 
jūsit kišeniuje, neužmirškit, kas 
kia su juo padaryti.

I) A R Bl N INKAI, VI E N Y KIM ĖS 
yra socializmas. Darbininko 
N5. Parašė E. V. Kaina 5 
Spauda “Darbininko” So. 

242 Broadway (prisiųsta pa-

LIETUVIŲ DARB. LIT.
DRAUGIJOJ.

N ENO R ĖJ AI D BONOS—G R A l ŽK 
PLYTAS. —- “Dilgelių” leidinys. 
(2029 b’i f t h Avi1,, Pittsburgh, Pa?), 
1915 m.

Tai yra graži vieno veiksmo ko- 
medijėlė. Kaina nepažymėta.

sus, kur tik noriu. Dievo 
dvasia manyje. Gali para
šyti savo laikrašty,kad grei-

Na, 
kine jau užbaigta. Ji jau far 
kasoje. Eisime toliau. Mums pi 
da seklios. Mūsų skaitytojai sup

Ak Stravinskiene, O. Merčaičiū- 
visi po 10 centų, L. Iximlon

Tvirtai stovinti Elizabeth. N. J.. L. 
S. S. kuopa (147) neseniai išreiškė 
per “Kovą” padėką Pildančio Komite
to sekretoriui J. Šukiui už jo pasidar
bavimą ir aukas Sąjungos labui.

Nusistatė gražus santikiai ir įvesta 
naujas nrecedentas dėkavoti Sąjungos 
viršininkams...

Bet męs nežinom, kas dabar bus, 
kuomet ta pati L. S. S. 1-17 kuopa 
rengia prakalbas kunigui Mockui 
(ant 25 d. gegužes). Juk “Kovos” 
N17 Pildančio Komiteto sekretorius.

Vincą čiudinj surinkta:
A. šoris, K. Vasiliauskas 

is, J. Buzas, K. šilką: 
Buzas) J. Vaičiulis, JA 
Draskiais, M. šilkas.

Draugelis, A. Vinie-

PILNOSIOS BLAIVYBĖS KATE
KIZMAS pagal. J. M. Cullen. — Su
taisė kun. P. Siaurusąitis, 1914 m. 
“Draugo” spauda. (Prisiųsta "Lais
vei” paminėti).

Kun. Siaurusaitis uolus blaivinin
kas. bet pati bažnyčia nedraudžia 
gert. Senam Testamente Nojus pasi
gėrė, o naujam patsai Jėzus bedary
damas stebuklus Gallilėjos Kanoj per
mainė vandenį vynu.

AnTorpaiJ/b Pacuyrinja.

Griška Rasputin, caro ir carienės aniuolas sargas

18 
rius 
t aro 
N. J.

GERB. p, L. PRl’SEIKAI:
“Podraug su šituo laiškc’iu pri

siunčia “Laisves” Bendroves var
du čekį ant $6.20, “ant intenci
jos” - “million dimes to figlh mi

tacijai.
Aukavusiu vardai: Pranas 1 

ra-—20c.; 'Tadas Kaškiaučius 
50c.; Zofija Kaškiaučionė -— 
c.; Dr. Jonas J. Kaškiaučius
5 dolerius. Viso $6.20.

Visados 'Tamstoms . draugiškas. 
JONAS J. KAŠKIAUČIUS.”

Daktaras J. Kaškiaučius 
pasekmingai gydo žmonių kūną, bet 
rūpinasi ir dvasiniais visuomenės rei-i M. Matonis. A. Klimauckas, A. Sta
leliais. ; kialiūnas, T. Baltulionis, J. Bruzgia-

liavičia, J. Keršis, Z. Aidukinis. K. 
Baranauskas, J. Pretkus, J. J. Kaz- 

į lauskas. K. Balsiavičius, S. Uždari
nis — po 10c. Viso $1.55.

Išviso šiame “Laisvės” num. $15.75. 
18 d. gegužės “Laisvės” kasierius

skyrė visiems tiems, kurio nori pra
šalinti vaidus, kįlančius iš sumaišymo 
dvasiški! dalykų su svietiškais. Iš
leido savo kaštais 'Tiesos Mylėtojai 
ir išspauzdino “Dilgėlių” spaustuvėje.

“ R A N K P EL N10” R EI KAI, AI S.
Vistik męs veik negirdim, kad Są

jungos kuopos labiau rūpintųs “Rank
pelnio praplatinimu. Dar kartą pa
akinant kiekvienos kuopos draugus
labiau pasirūpinti “Rankpelniu”. Mė- ' dil’Va. 
ginkit įnešti artymiausiame savo kuo
pos mitinge propoziciją išsirašyti 
“Rankpelnį”.

ant $15.75, o 19 d. gegužės laiškas 
su čekiu nuėjo į Chicagą.

Taigi viso labo ligšiol “Laisvės” 
skaitytojai .-naukavo $41.25.

Kas daugiau?

Bemokslis arkliavagis ilgą 
laiką valde Rusijoj.

life#

Apie jo užmušimą praneša
ma iš Petrogrado.

Supuvimas, ištvirkimas ir ti mirusiųjų carų dvasias, 
visiškas doros išgverimas Vėliaus tasai Pilypas mirė 
viešpatauja caro dvare. Ten kokiame tai Francijos kalė- 
žydi paleistuvystė ir p rietą- j i me. Jo vietą užėmė “Mi
rai, kaip savo laiku buvo ir Kalugi”. Po juo ėjo 
prie Burbonų Francijoj, ko- c ilė popo Iliodoro, kuris da-

^v?^

lei žmonės ten nenuvertė 
karalių valdžią ir neįsteigė 
respublikos.

Menkaprotis caras ir'fa
natikė carienė, kurią pap- nigaikščiai. Iliodoro įtekmę 
rastai vadina Hesseno mu- ’>■ 
se, negali apsieiti be globos ištvirkusių ponių, grafienių 
įvairių šarlatanų, svieto pe- kunigaikštienių, 
rėjūnų. Vienu iš tų nelabų- Rasputinas, apie kurio už- 
jų dvasių, apkerėjusių carą,' mušimą dabar praneša iš 
jo familija ir daugelį dva- Petrogrado, buvo gudriau- 
riškių, buvo Griška Raspu- sias visų caro patarėjų. Jį 
tin, apie kurį ir lietuvių lai- ’stačiai ir vadindavo nekarū-
kraščiai pastaraisiais 
tais labai daug rašė.

Pažiūrėkit į to mužiko pa
veikslą. Pažiūrėkit į jo raš
to charakterį ir pagalvokit, 
jog tas bemokslis bašibuzu- 
kas turėjo daug didesnę 
spėką už ministerius ir di
džiūnus. Męs gavom Oriš
kos paveikslą ačiū malonu
mui mūsų broliško dienraš
čio “Novy Mir”. Iš ten męs 
imam ir žinių apie to chuli
gano darbus.

Jau nuo laikų Katrės II 
prie rusų carų dvaro prade
da rasties taip vadinami fa
voritai, kurie iškildavo su 
viena diena. Katrės numy
lėtiniais buvo vyrai gražuo
liai—patsai kraujas ir pie
nas. Augšti ir petingi gvar
dijos vyrai tuoj pastodavo 
generolais tą patį rytmetį, 
kada išeidavo iš carienės 
spalnės (miegamo kamba
rio). Atsipiinkit Orlovą, Zu
bovą, Potemkiną ir kitus.

Ir dabar dar apie Katrę 
pasakojama visokių istorijų. 
Žmonės ją neužmiršo.

Mikei II pradėjus viešpa
tauti, prie jo dvaro pasiro
dė tūlas francūzas “šventa-

Kas jis, kokio kelmo tai 
padaras?

Paeina jisai iš Tiumenio 
pavieto, Sibire. Visa Ras- 
putinų familija žinoma, kai
po arkliavagių familija. Tai 
tikri plėšrūnai, giltiniečiai 
—sakydavo apie juos žmo
nės. Patsai Griška nekartą 
buvo nučiuptas bevagi liau
jant. Buvo jisai ir kalėji
me, o kiek lazdų 1 gaudavo, 
tai ir apsakyti sunku. Gir
tuoklis taip-pat buvo amži
nas, na ir mergininkas. Sa
ko, ne vieną mergaitę buvo 
išgėdinęs. Valstiečiai kelis 
sykius norėję jį užmušti, bet 
šaldrai pavykdavo išsisukti.

Pridirbęs šposų, prisiulio- 
jęs Griška tūlą laiką pavirs
davo avinėliu nekalčiausiu. 
Jam užeidavo noras pasnin
kauti ir po atlaidus vaikšti
nėti. Tuomet trankydavosi 
iš klioštoriaus į klioštorių. 
Bet praeidavo ramybė ir vė
lei velnias apsėsdavo jo esy
bę. Šurnas kildavo dar di
desnis. Griška vėlei dūkda-

jkras “korenoj 
imliausiai jisai 

susipažino su didžiąja kuni
gaikštiene Elzbieta, kurios 
vyrą Sergijų revoliucijonie- 
riai nužudė 1905 metais. 
Juodu susiartino. Kas jau 

pasakot, bet Rasputinui 
pradėjo augti ragai. Per 
Elzbietos protekciją Raspu
tinas buvo paskirtas carie
nės nuodėmklausiu (spa- 
viedniku). Carienė tuomet 
nesveikavo. Tai buvo po į- 
pėdinio Aleksiejaus pagim
dymo. Sakoma, kad po 
Rasputino maldų, įpėdiniui
pribuvo sveikata. Na, tai 
carienė ir pradėjo žiūrėti į

Tenais matydavosi su savo 
poniutėm.

Griška taip sušunėjo, kad 
žaibus mėtydavo net j mi
nisterius. Jisai buvo caro 
patarėju. Dūmoj kelis sy
kius mėginta užsimint apie 
Griška, bet valdžia tuoj už
darydavo. atstovams burną. 
Mat, apie caro šeimynos 
reikalus įstatymai draudžia 
kalbėti.

Ku n i ga i kštienė Radzi v i - 
lienė, kuri kartą aplankė 
Rasputiną, pasakoja 
sekančius 
“Visi caro dvariškiai 
baugštus šunes, o aš esu tik 
paprastas mužikas, bet ma
no lūpomis dievas kalba. Aš 
kalbu su caru atvirai ir ne
sibijau, kaip bijosi tūli niek
šai. Caras žino, jog jeigu 
jisai nepaklausys manęs, 
tuomet ant jo galvos puls 
didžiausios nelaimės. Jisai 
žino, kad tiktai mano mal- 

gurkšnius, paduoda kuni
gaikštienei ir liepia dabaig- 
ti. Šioji atsisako. Įpykęs 
Rasputinas pašaukė kokią 
tai merginą. Įėjus kamba
rin, mergina puolė ant ke
lių, prišliaužė prie Rasputi
no, pradėjo bučiuoti jo če- 
batus ir sermėgą. Rasputi
nas liepė jai dabaigti gerti 
arbatą, ką ji ir padarė di-

“Naujienos” ir “Keleivis” 
labai gražiai atsiliepia apie 
“Laisvės” išleistą knygelę 
Kodėl bažnyčia priešinasi 
socializmui?

KNYGŲ VABALĖLIS.

su netašytu kelmu, didžiau
siu grubi jonu, su kuriuo rei
kia būti atsargia”.

Ir šitokios tai rūšies 
žmogpalaikis buvo augš- 
čiausia visoj Rusijoj asaba.

Netiktai darbo žmonės,bet

gavo. Visai neseniai buvo 
susektas suokalbis nužudy
ti Rasputina ir tame suokal
byje buvo įmaišytas tūlas 
ministeris.

Dabar, kaip praneša laik
raščiai, Rasputinas jau ga-

šilkas, A. 
norą, K. 
Dlytninkas, W. 
kas, A. Kundrotas, J. Robinas. Vi>i 
po 10 centų. Viso sykiu $4.10.

J. ČIUDINIS.
Box 496, Minersville,Pa. 

Bevardis iš Montello, Mass., — 10c. 
M. Stulpin iš Elint. Mich., — 10c. 
Haverhill, Mass., -taip-pat atsiliepė. 

Atbusti ten pradeda mūsų draugai.
i Drg. J. Jurkūnas sako, jog žemiau 
■garsinamos aukos surinkta L. S. S. 

netiktai 144 kuopos susirinkime:
V. Pranavičius — 25c.; D. čiras, 

. Matonis. A. Klimauckas 
. Baltulionis, J. 
Keršis, Z.

VOKIETIJOS PATRIOTŲ 
PLENAI.

Kas tai prisiuntė mums 
vieną numeri žydų dienraš
čio “The Jewish Daily 
News”. Tame dienraštyje 

• o ii i v nan vv i iciuuaiiicio,!*.

Lopą j)a- prakalbų darbu apsikrovęs, 
Ka lėto-,.] fjeįuviu Darbininkų Li

skyrius. "Tarp kitko, tame ! prakalbų, sulyg kalbėtojo i 1 raugijoj pirmi-
skyriuje telpa straipsnis' patarimo, visi tie, kurie pri- į nukaudamas, nebe-paįįegiu 
“Grenz sperr”. 'Pas žodis j taria Lietuvių Darbininkų .jau tiek daug energijos pa-

ėl gyventojų ■ imšė į kuopą. Čia jau, ant Linksmas būčiau, jeigu šf- 
Pasi rodo, jog vietos, išrinkta kuopos vai- jasįmano rašinys paskatintų 
atriotai, pasi- dyba r sumokėta mokesčiai. [ jus> draugai, labiau sieloties 
jau varo agi- Išsvkio draugų susirašė tik Įpartijos darbais dvasiniu ir 

medžiaginiu žvilgsniu. Ge
rų draugų, neužmiršusių 
mūsų partiją, rasis kiekvie
noj kolionijoj. Aš tikiu jų 
privatiška iniciatyva. Prie 
progos, draugai, neužmirš
kime partiją. Dailiu žo
džiu priminkime ją, užtarki
me už ją; centu gi paremki- 
me ją.

esą žemesnio išsilavinimo. 
Charakteriška, kad už rube- 
žiaus uždarymą Lenkijos ir 
Lietuvos žydams stoja ir su- 
vokie te jusiu žydų draugija 
“Hilfsverein der 
chėn Juden”.
į ' V ; .. 'V- ■ • : . '

Aš vėl beldžiuos 
į jūsų duris.

Kažin kodėl męs, socialis
tai, visiškai užmiršome Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tiją ir jos reikalus. Dejom 
ir tebededam daug . spėkų 
Lietuvos šelpimo Fondų, 
remdami. Aukaujam išsi
juosę ir kitus aukauti kvie
čiame. Nesakau, kad tai 
klaida, bet mums, mūsų par
tijos gyvajam darbui nei 
trupinio iš to neklius, nei la
šo nenuvarvės. Rūpinamės, 
nors jau-mažiau, kaliniais, 
bent retkarčiais juos prisi
mindami. Bet, tuo tarpu, 
revoliucijos ir kankinių ka
soj pinigų vistik yra dau- 

siunčiau viso labo .$62.46. 
Tiktai tiek. Ir tai per metus 
laiko. Tiktai kelių miestų 
draugai neatsisakė paremti 
partiją. Didelei daugumai 
mūsiškių partijos darbo šel
pimas visiškai ne galvoj.

Tūli teiraujasi, kągi vei
kia Partija, jeigu ji pašelpos 

siu, ką gi ji veiks be pinigų 
visuotino vargo sukury?

Mažos kuopelės Škotijos 
draugų uoliai partiją remia. 
Jų, ne keno kito, pastango
mis. ir “Socialdemokratas” 
Įkūrtas. Tas laikraštis jau 
atnešė naudos ir dar dau
giau atneš. Kaip tik sąly
gos leis, męs mėginsime per
kelti jį Lietuvon. Ir juo 
daugiau tuomi laiku bus pi 
nigiško ištekliaus, tuo ge
riau mums seksis. Šioji ka
rė neatneš “lygybės” Lietu
vos žmonėms. Bus vargo ir 
skurdo gal dar daugiau,ne
gu ligšiol buvo ir todėl tu
rės kilti kova, aštri klesų 
kova. Mums, socialistams, 
bus ten darbo didžiausia

O kol kas, sumanyta leisti 
socialdemokratiškų raštų 
rinkiniai. Kaip man rašė 
drg. V. K., neseniai Mask
von pasiųsta 150 rublių sa
vai literatūrai gaminti. Iš
sisklaidę po visą Rusiją 
mūsų draugų būreliai be
pradedą koncentruotis, spie
stis ir pirma mintis, kuri 
skverbiasi jų galvosna, yra 
mintis apie socialdemokra- 
tiškos agitacijos atnaujini- 
ma.

Padėsime męs jiems, ar 
r. e?

Iš Partijos atstovų Ame
rikoj tik aš vienas betikau.
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3 ra įvesta apsaugojimai nuo

nėštumu: tūlos moters

jos
simo ir gimdymo.

A. Montvidas,

Darant tolesnį nėštumo 
palyginimą su ligom, reikia 
pastebėt, kad ne visus žmo
nes tos pačios ligos užpuola įai turėtu būt mokinamos

tą dalyką, tariant, kodėl tū
los pilnai normališkos mo
ters niekad neužsiveisia ir 
negali turėti kūdikių.
kraujas yra atsakančiai pri
rengtas sunaikinti kiekvie
ną užsiveisusį kiaušinėlį. Ži
noma, gali būti ir daug kitu

leido prie ėdžių. Pamatę kiti, kad galima 
akis apdumti ir proga pasinaudoti, subruz
do avikailiais (lankstytis, patylomis prie 
pašaro lysti. O vienas, apsisiautęs didžau- 
sio avino kailiu, poniškai lenkiškai iš tolo

žemaite.

Pasaka.
(Iš “Nauj. Liet.”).

(Pabaiga).
Netikėtai užėjo blogi metai. Vasara 

karšta, sausa, lietaus nei lašo. Išdegė, nu
džiūvo, nuraudo ganyklose visa žolė; paga
vaus ir medžių lapai nudžiūvo, upeliai nu
seko, išdžiūvo.

Bandos gyvuliai kuone badu stimpa, 
nebeteko nei esti, nei gerti. Anksčiau buvo 
nutukę, riebus, o dabar persikaršę, sulysę, 
pablukusiais pilvais kliokinėjo po išdegin
tus, plikus dirvonus. Išdygo kur koks žolės 
pluokštelis, tuoj tvirtieji raguočiai, mažuo
sius nustūmę, supuolę nukanda, o mažieji 
veršeliai, avelės čyst jau badmiravo.

Ganyklų šalę stovėjo daržinės, pašaro 
prikrautos. Gerais metais bandos savinin
kas šienavo kur prižėlusias lomeles ganyk
lose ir j daržines pašarą krovė. Nors paša
ras šienautas ganyklose, kame banda ganė
si ir tos pačios bandos pakinkyti jaučiai su
vežė, bet šeimininkas ir pašaru savinosi. 
Blogaisiais metais peralkusiai bandai dar
žinėse pašaras ištolo kvepėjo, ir galvijai 
baubdami, bliaudami vis aplink daržines 
apgulę, šynėsi, kostinėjo, laižėsi, pro sienų 
plyšius, pro vartus šapelius pešiojo. Savi
ninkas, nebegalėdamas nuo daržinės ban
dos beatmušti, o pabūgęs, kad badu neiš
stiptų, pasiryžo nors truputį pagelbėti. 
Pradėjo po pluokštą pašaro į ėdžias galvi
jams mėtyti.

Meitėlis, beknaisydamas papamačia 
irgi prakniso skylę, ir iš vidaus pabiro tru
putį avižų. Apžergęs pabirusias avižas, 
meitėlis sukriukė bandai:

“Kriukt, kriukt! Eikit šen, eikit ėsti! 
Aš, aš jums parūpinau pašaro, aš, aš...”, 
čiaukšdamas avižas kriuksėjo.

Peralkusi banda puolė prie pašaro. Ga
lingieji raguočiai, žinoma, visų pirma prie 
ėdžių pripuolė ir, šlemždami [.ašarą, meitėlį 
gyrė:

“Štai mūsų augintinis, gudruolis, štai 
galvočius! Mus visus pašėrė”... Kitas gir
damas net lyžtelėjo meitėlį. Diktosios kar
vės ėsdamos taip pat gyrė:

“Geras vaikas tas mūsų meitėlis!” Gi 
tas giriamasis, avižas apžergęs, čiauškė, o 
čiauškė apsiputojęs. Taip tvirtieji galvijai, 
supuolę šlemštė pašarą, tempė savo pilvus, 
_ .mažieji gyvulėliai jiems iš po kojų pabi
rusius šapelius rinko, kramtė. Meitėlis, pri- 
čiausl ęi avižų, pūškuodamas: “Kriukt, 
kriukt! Visiems lygiai pašaras, visi sotus, 
visi priėdę, aš, aš!”... Stambieji raguočiai, 
vėl pilvus ištempę, atsitraukė, prileido ėsti 
veršius, avis, jų išėdas išbaigti, bet ir tų ne- 
visiems užteko, daugumas nei šapelio 
gavo.

Bandai beėdant, skerdžius pripylė lo
vius vandens. Pamatęs ar užuodęs, meitė
lis vėl kriuksėjo: “Gerkit, gerkit! Aš, aš 
parūpinau vandens, aš, aš”... Galvijai ger
dami vėl meitėlį garbina.

Ožiai mato, kad ir čia, kaip ir visados, 
nėra nei tvarkos, nei teisybės. Stambieji 
raguočiai viską apžioja, o mažiesiems kaip 
badas, taip badas. Pradėjo ožiai riaušes 
kelti, purkštauti, spardytis, piktu balsu 
bliauti, kad vieniems galvijams pašaro per- pasakoti apie laimingą atsitikimą,apie nau- 
daug, o kitiems vos tik palaižyti. Ėmė jie ją užkariavimą kokios nors juodakės ar 
po raguočius, maišytis, stumdytis, stengėsi 
daugiau erčios padaryti ir mažuosius ba
daujančius sykiu prie pašaro prileisti.

Išsigandę raguočiai, kad ožiai nesukur- 
stytų mažųjų, neiškeltų į viršų jų šunybes, 
sukilo baubti, gintis: “Nereik mums tarpi
ninkų... šalin... męs visados geri vadovai, 
mokėsim vieni vadovauti ir valdyti. Kas 
mūsų klausys, gaus pašaro ir priėdant, o 
kas ne, tas šalin!”

Įsiūparoję ožiai strykt, pykšt! priešais 
bliauti: “Jūs, bandaėdos, mažųjų naudoto
jai!... męs turime užstoti, jūsų galybę nuo 
savo sprando nuversti”... Bet buliai, nuo 
senovės įsigalėję, neatbodami nieko, savo 
darbą toliau varė. Meitėliui, pajutus riau
šes, išgirdus gyvulių barnius, kniostelėjo į 
knyslę, jog čia gera proga pragarsėti. Pa
sistojęs pirmosiomis kojomis, ant ėdžių at- 
sispyręs, iškėlęs galvą kuoaugščiau, gar
siai: “Kriukt, kriukt! Vienybės bandai, vie
nybės! be skirtumo veislės ir kailio vieny
tis, neskirtis iš būrio. Aš, aš gausiu paša
ro, aš, aš sumedžiosiu... ėskit, ėskit!” apsi
putojęs kniuksėjo. Buliai, išgirdę, spietėsi 
aplink meitėlį, kvėpavo ir laižėsi.

Atstumti ožiai iš tolo stebisi; kai kurie 
net ėmė abejoti, gal čia ir meitėlio užpel
nąs. Jis visur knaiso, visur žviegdamas pri
lenda, užuodžia pašarą... Taip galvodami, 
artinasi prie meitėlio, gerinasi. Kiti gi o- 
žiai, labiau senieji, piktinasi, spjaudosi, 
bliauna: “Kaip jums ne gėda? Meitėlis 
toks susivoliojęs, besitrindami aplink jį ir 
jūs savo baltąjį kailį susiteršite”... “Nie 
kas—tie atsako—bet prie meitėlio paša
ras... priėdę,! atsigavę, išsimaudysime”... 
Lenda vis arčiau, buliams ir meitėliui geri-

ne-

“Kvailiai, jūs kvailįecTlspjli osi kiti: 
bene meitėlio [pašarai bene jis^-duoda? 
Jo tik gera uosleTištolo užuodžia, kas kame 
dalina ir žviegdamas lenda artyn, giriasi... 
nematote, jog buliams tik pataikauja?” Tie 
neklauso ir teisindamas garsiai bliauna: 
“Bene męs savo naudai lendame, męs tik 
vien mažiesiems... prilindę, prisigerinę, ge
riau padėsime mažiesiems, nuo skriaudų 
saugosim, daugiau pašaro priskleisim, tei
sybės žiūrėsim”.

Taip bliaudami, savo ragus į kelmus 
trina, barzdas pešiojusi, panašesniais į avi
nus pasidarę, lenda arčiau ėdžių. Buliai vis 
dar šnypščia, šalin varo. Vienas gudresnis 
išgalvojęs avikailį užsitraukė ant nugaros. 
Buliai, pamatę minkštą vilną, palaižę, pri-

buranas!”. Buliai, net į šalis pasitraukę, 
prie ėdžių jį prileido.

Tokių avinkailių, naudos amatorių 
daug prisirinko, labiau jaunieji ožiukai, 
dveigiai, treigiai, buvusieji anksčiau karš
čiavusieji kovotojai su buliais, visųpirma 
pradėjo į avikailius lysti. Prilindę prie ė- 
džių, triauškino pašarą apsiputodami. Mei
tėlis artyn prislinkęs: “Kriukt, kriukt! 
Ėskit!”

Bekovojant, raguočiams besivaržant, 
lėtieji beragiai kaip dvėsė badu, taip dve
sia.

Savininkas mato, kad didieji perdaug 
nuėda mažuosius, liepė sietus taisyti ir pri
rištus š^rti. Gi skerdžius, matydamas, kad 
meitėlis gana nutuko, galanda, o galanda

Gui de Maupassant.

Kaukė.
Vertė švenčioniškis.

MOTERIMS NAUJIENOS
1

tis būna užbaiga. Galvos 
skaudėjimas, vėmimas, brid- 
kus jausmas, apetito neteki
mas, nerviškumas, silpnu
mas ir daugelis kitų ženklų 
žinomi netoli kiekvienai mo
terei, kuri yra buvus nėščia. 
Tūlos moters laike nėštumo 
taip sudžiūsta ir išblykšta, 
kad prie aršiausios rūšies li
gonių jas reikia priskaityti. 
Aš čia praleidžiu permainas 
jos viduriuose, kurių dalįs 
publikai nėra žinomos ir to
dėl būtų nuobodu skaityt, 
bet patėmiju, jog jos žymios 
ir negali būti sveikomis nei 
moterei, nei vyrui.

Paprastai kalbant apie 
nėščią moterį yra sakoma,

mas yra pilnai teisingas. Ji

netoli nuo visų kitų (ligų.
Jeigu moters pasiryžta 

prie tokios ligos, jos turi ži
noti, ką daro; jos turi būt 
stiprios ir visaip aprūpintos 
tą ligą perleist. Jei męs 
manome, kad žmonių veislę 
reikia palaikyti ir nėštumo 
ir gimdymo liga kartais turi 
įvykti, ligones turi būt ki
taip išmokintos ir aprūpin
tos. negu vra dabar. Dabar 
jos paniekintos, nurkandin-’

DONORA, PA.
Reikia teisybę pasakyti, 

kad mūsų moterįs greitai 
aplenks ir vyrus savo veiki
mu. Nors čia randasi ke
lios draugystės, bet jos 
snaudžia. Tuo tarpu mote-

d. gegužės susirinko moterų 
būrelis ir sutvėrė Lietuvių 
Moterų Progresyviško Su- 
s i v i en y j i m o k u o p ą.

Linkėtina kuopai koge- 
riausios kloties darbuotis 
ant visuomeniškos dirvos.

Donorietis.

nomis Glasgow’e, Š 
moterįs surengė didž 
demonstraciją ir reikalą 
kad valdžia uždraustų iš
dirbinėti ir pardavinėti 
svaiginančius gėrymus. De
monstracijoj dalyvavo virs 
30 tūkstančių moterų.
PATI REIKALAUJA, KAD 
VYRAS BŪT PASMERK

TAS MIRTIN.
Dentisto White pati, ku

lis New Yorke nunuodijo 
savo vuošvius, kad pavelde- 
jus jų turtą, dabar jo pati 
stoja teisman kaipo liudi
ninke. Ji jau palakė, kad 
jos vyrui negali būti kito
kios bausmės, kaip mirtis. 
Teismas bus 22 d. gegužės ir 

i tuomet ji kaltins savo vyrą.
; MIRĖ ŽYMI VEIKĖJA.

(' h isti an i j () j (N o rvegi ja) 
mirė žymi veikėja Krott. Ji 
daug pasidarbavo dėl mote- 
rų labo. Kadangi ji buvo 
pagarsėjus, tai valdžia savo 
iškaščiais ją ir palaidojo.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Shenandoah, Pa. — “Lai

sves” N38, tilpusioj mano 
korespondencijoj, įsiskver
bė klaida. Ten pasakyta, 
kad parduota 11 “Kovų”, q 
o turėjo būti parduota 11 
numeriu “Socialdemokra
to”. K. Motuzą.

“Laisves”
Knygos 

’PADĖJIMAS EVAN- 
1R APAŠTALŲ RAŠ- 
Parašč Z. Aleksa, ši

DIDŽIAUSIOS MOTERŲ 
DEMONSTRACIJOS.

Šiomis dienomis Berlyne, 
Vokietijoj buvo didžiausios 
moterų demonstracijos 
prieš maisto brangumą. 
Ten, kur moteris kėsinosi 
krautuves daužyti, kareiviai 
su pagelba pulemiotų, išvai
kė demonstrantus. Ar vra 

■užmuštų ir sužeistų, kulkas

NEŠTUMAS YRA LIGA.
Senesnieji daktarai da ir 

dabar tvirtina, būk vaikų 
gimdymas yra reikalingas 
moters sveikatai. Mat, ka
pitalistiška politika ir reli
gija reikalauja daug žmonių 
ir mokyklos joms patarnau
ja. Pats medicinos mokslas 
apie 25 metai atgal buvo ir 
neaiškus ir trumpas, todėl ir 
patįs daktarai nedaug žino
jo. Daugelį dalykų jie iš
moko kaipo faktus, bet ko
dėl taip yra, jie negalėjo iš
aiškinti. Nestebėtina, kad
didelė tu faktu dalis buvo'sieina labai sunkiai ir «- • i ...
klaidinga. Bakteriologijos 
mokslas, kuris duoda supra
timą, kas darosi motinos kū- 
ne po užsiveisimo, vos tik 
keli metai atgal liko nuo
dugniai studijuojamas. Pir
ma jie negalėjo išaiškinti, 
kodėl laike užsikrėtimo bal
tųjų kūnelių, skaitlius krau
juose pasidaugina, kodėl tū
lom ligom žmonės serga tik 
vieną sykį savo gyvenime ir 
t. t. Negalima sakyti, kad 
dabar medicinos mokslas 
jau žino viską, bet jame da
bar daug-daug sykių dau
giau aiškumo, negu buvo tik 
keli metai atgal. Todėl 
daugelis neva faktų liko nie
kuo,daugelis manymų pa
sirodė esą kaip tik priešin
gais. Kada dalykai nušvie
čiami aiškiais darodymais 
ir tvirtom teorijom, tuomet 
turi griūti daugelis politi
kos, publikos opinijos ir do-jgyva tik.todėl, kad jos krau- 
ros taisyklių. Viena tų tai-'juose išsidirba užtektinai 
syklių, kaip minėjau, buvo, tokių substancijų, kurios 
jog moterei ir nedora, ir ne-'padaro galą augančio vai- 
gražu, ir nepilietiška, ir ne-'siaus išmetamiems nuo- 
sveika neauginant vaikų bū- dams. Nėščios moters krau- jeigu buvo pavartota pule- 
rio. Dėl vietos stokos aš čia : jas yra kitokis, t. y. su 
privesiu tik kelis patėmiji- priešnuodinciii medegom ir apsiėjo ir be kraujo pralie- 
mus, kurie parodys, kad mo- todėl neretai norint tikrai jimo.
terei ir pilietiška, ir dora, o ' dažinot, ar moteris nėščia, j -----------—
ypač sveikiau neturint vai- su jos krauju daromas yra'EMMA GOLDMAN DAR- 

sakos vyrams suteikia didžiausi smagumą! kų. i tam tikras bandymas, kurio
Man rodosi, kad vyrams kalbėti apie to-l Pilietiška todėl, kad jei ji nėra reikalo ua aprašinėt.

atlikinėti.

i trumpą laiką susikrovė sau turtą.
ta netikėsi, kad visos moteris vienodos, vi 
sos, visos!
joms vyras patinka, tai jos jam ir atsiduo-

Kuomet tik

Fams-

da su dūšia ir kūnu. Nors tai paprasti ap
sireiškimai, bet klausyti labai sunku, O 
jis man viską išpasakodavo... jis negalėda
vo tylėti, negalėdavo užslėpti.... Taip, taip, 
nieko negalėdavo užslėpti. Juk tokios pa-

Del vietos stokos aš čia jas yra kitokis, t. miotai, tai, be abejones, ne-

kius dalykus yra daug smagiau, negu juos neturi progos juos gerai iš-'Žmogus nustoja sirgt ir ne- 
Imiršta net ir nuo difterijos, 
kada jo kraujas išdirba špe-, 
Y.J.L.j kūnelius difterijos gana.truputį išbalęs ir užganėdintu veidu, 

gančiomis akimis, aš kartodavau sau: 
vieną. Veikiausiai dar vieną jis pasigavo"

auklėti, ji nepaleidžia j pa 
namo šaulį būrio tamsūnų, vergų,' 

žvil-1 girtuoklių, idiotų ir visokios 
“Dar rūšies nupuolėlių.

Dora todėl, kad ji neką n-
Tuomet man norėdavosi pradėti klausinėti kiną savęs, negimdo, kad 
ir tas noras stačiai degindavo mano širdį ir'marinti kelintą kūdikių, ne
vykiu norėdavau nieko nežinoti, norėdavau,1 turint iš ko juos visapusiš- 
kad jis man nieko nepasakotų, kad viską'kai aprūpint, ir apsaugoja 
užslėptų, viską užmirštų. Męs vienas į ki- draugiją nuo galimų išaug

ti skurde nupuolėlių.tą žiūrėdavom.
Aš gerai žinodavau, kad jis negalės už

slėpti, negalės nutylėti ir tuojaus pradės

mėlinakės. Aš tą jausdavau todėl, kad jis, 
žiūrėdamas į mane linksmai šypsodavos ir 
jo ta šypsą tartum man sakydavo: “Žinai, 
Magdalena, šiandien man pakliuvo į glėbį 
tokia minkštutė, daili ir maloni, su kuria aš 
linksmai ir smagiai praleidau laiką”. Aš 
stengdavausi nuduoti, kad nieko nematau 
ir nieko nesuprantu; aš skubiai nešdavau 
ant stalo valgius ir atsisėsdavau priešais jį.

Ir ar žinai, tamsta, tuomet jis tartum 
akmenais mėtydavo j mano meilę linkui jo. 
Tai buvo baisus ir žiaurus jo pasielgimas. 
Bet jis to nesuprato, nejautė tų baisenybių, 
tų žiaurumų; jis norėdavo kam nors papa
sakoti tą viską, pasigirti, kad visi žinotų, 
kaip jį moterįs myli... Neturėdamas kam 
kitam apie tai pasigirti, pasakodavo man... 
suprantate... man... Ką gi daryti, prisiei
davo klausyti jo pasakų ir kiekvieną žodį 
ryti, kaip baisiausius nuodus.

Jis pradėdavo valgyti sriubą ir sakyda
vo:

gavau...
Aš minčia kartodavau sau: “Taip ir y- 

ra. Viešpatie, kas per žmogus! Ir reikėjo 
gi man su juomi susitikti ir apsivesti”..

Taip, jis, be jokios gėdos ir pradėdavo: 
“Aš dar vieną pasigavau, bet kad tu žino
tum kokią meilią”!.... Tai būdavo menkos 
vertės kokia nors artistė, iš pigaus teatrė- 
lio. Bet jis pasigaudavo ir žymių artisčių, 
pasigaudavo pačias žymiausias tos rūšies 
ponias. Jis pasakodavo man jų vardus, 
nupiešdavo visą jų gyvenimą, kaip jų kam
bariai puikiai išrodo, kaip jos perteklingai 
gyvena, kokios jos meilios, papasakodavo 
visą kūno sudėjimą, visas smulkmenas... Ir

(Toliaus bus).

....... .  . . . "■įtoTUtiVr#**'*'■ ■* r»w.u.

dalius kūnelius difterijos 
nuodu neutralizavimui.

N e ga na visų žy m i ų p e r- 
mainų ir nesmagumų nėštu
mo laike, kurios rodo, jog 
nėštumas yra liga, kuri 
traukiasi 9 mėnesius, ateina

BUOJASI.
Žinoma anarchiste, 

ma Goldman, nepaiso 
džios draudimu bei 
mių, bet varo savo darbą ir

Laisvėj” buvo minė-

Em-

baus-

kalėjime už patarimus laike 
prakalbos apie apsisaugoji
mą nuo užsiveisimo. Kada 
ji išėjo iš kalėjimo, tai mo-

‘gos krizisas ir čia lieka a-
Sveika todėl, kad neštu-' bejotina, ar motina liks gy- 

nias yra liga ir kūdikio žin- 
dymas ir prižiūrėjimas'ati- padaryta daug blėdies. Lai
ma didelę dalį jos sveikatos. minguose atsitikimuose li-

Užsiveisimas yra panašus geniai pasveikta net be jo- 
į užsikrėtimą, tik skirtingu- kio daktaro. Gimdymas ir- 
mas tame, kad vyro sėkla gi gali būt pasekmingu net 
nenueina į kitas kūno dalis, 
o pasilieka uterus’e ir kad 
moters kūnas netoli visada 
išdirba pasekmingai gana 
priešnuodinių medegų (an- 
titoxinu), kurios neutrali
zuoja užsiveisusio moters 
kiauši nei io i šlei džiamu s
nuodus. Vienok yra ir dau
giau tokių ligas gimdančių 
organizmų, kurie pasirenka 
tik vieną vietą ir savo palei
džiamais nuodais nuodija
visą kūną. Kaip atskiri 'mi- > vyksta išgelbėti. Na, ir jei 
kroorganizmai dauginasi, moteris stovi prieš mirties 
taip ir užsiveisusis kiaušinė- akis gimdymo lail 
lis daro. Kaip kraujo susi- ma pavadinti tai 
spietimas įvyksta užsikrėti
me kokios nors kūno dalies, 
taip-pat kraujas susispiečia 
į užsiveisimu užsikrėtusį u- 
terus’ą. Kaip užkrečiamo
se ligose kūno šiluma pakįla, 
taip ir pačioj pradžioj, (o 
kartais ir toliau) užsiveisi
mo atsitinka. Yra, beabejo- 
nės, pasistengimas sunai
kinti užsiveisusį kiaušinėlį, 
kaip ir bile kokį pašalinį 
daiktą, patekusį į kūną. Šis 
dalykas ir išaiškina dalį to, 
kodėl ne po kiekvieno susi
nėsimo su vyru moteris 
tampa nėščia, nors jokių ap
sisaugojimo priemonių ne
vartoja. Jis išaiškina ir ki-

(iraudžiančiu viešai prakti
kuoti būdus, kaip apsisau
goti nuo užsiveisimo, New

ar nebus
užkvietė E. Goldman kalbė
ti. Žmonių prisirinko apie 
3 tūkstančius. Policija pa
matė, kad publika dar ren
kasi, liepė svetainės duris

akušęrkai bei šiaip bobelei 
patarnaujant, bet didžiumoj 
atsitikimų moteris lieka 
amžinu ligoniu, jei ji nepa
ėmė prie gimdymo pilnai at
sakantį, patyrusį daktarą. 
Turtingesnės moters net ži
nomų specialistų - daktarų 
įieško ir moka didelius pini
gus, kad tik išgelbėtų jas 
nuo mirties ir užkenkimų 
ateičiai gimdymo laike. Nęt 
daktarams kartais nepa-

LAWRENCE, MASS.
13 d. gegužės buvo balius 

šv. Onos moterų draugys
tės, paminėjimui 10 metų 
sukaktuvių nuo draugystės 
įsikūrimo. Balius labai pui
kiai pavyko ir draugystė tu
rės apie $200 pelno.

s veika ta 
moterei ?| Jei reikalingas y- 
ra gabus specialistas, kaip 
ir kiekvienoj operacijoj ant 
kūno, kad išgelbėjus jos

naši sveiku stoviu?
Pulso nepaprastai greitas 

mušimas, karščio pakilimas 
viršaus 100 laipsnių, verian
ti skausmai, neretai surišti 
su konvulsijom prieš gim
dymą ir jo laike ir aklam 
rodo, jog moteris yra svar
bios ligos apimta. Ir nuo 
tos ligos miršta daugiau 
moterų, negu nuo daugelio 
kitų svarbių ligų; nuo jos 
moters gauna nesveikatą 
visam amžiui, daugiau, negu

Mm

savo balių visas vietos drau
gystes ir kuopas. Todėl vi
sos stambesnės draugystės 
ir dalyvavo. Taipgi buvo

nariai. Pastarieji susirin
ko į vieną vietą ir nuėjo į jų 
balių. Kaip tik kuopos na
riai atėjo, tai juos pasitiko 
su “maršu” ir apdovanojo 
raudonomis kvietkomis.

Už kvietimą ir apdovano
jimą 
tarti

kvietkomis, reikia 
ačiū.

MOTERIS reikalauja 
PANAIKINTI SVAIGI
NANČIUS GĖRYMUS.
Matomai, daugiausiai mo- 

terįs kenčia nuo svaiginan
čių gėrymų, nes jos vis la
biau ir labiau pradeda prieš 
juos kovoti. Štai šiomis die-

MOTERŲ 
GELIJOJ 
TUOSE.

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apšatalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūs į dva- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina 20« 

SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
A RA IR KAIP JI IKCNYT?

Parašė O. Ameringėr, sulie
tuvino Europietis, šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi resocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ............. 15«

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

gu dar kas nežino tų baise
nybių. kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę, čia 
jūs rasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltu^ žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties. Kaina ..

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

GYVAS GRABE. Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iŠ geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iŠ 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitys Šią 

knygelę, pamatys, kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją.

Kaina .........................................
LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač Šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ..............

Ženyba ir žmogaus gyvenimo sie
kinys ..............................

Paslaptis ............... ........................
Gyvenimo Banga .........................
Revoliucijos Atbalsiai .................
Kontrobandninkai .........................
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių 
PilenieČiai .................................... .
Rutvile, Žemaitijos mergelė .... 
Iš dvasiškų tėvelių gyvenimo ... 
šeimynos istorija ........... ...........
Socijaldemokratų Mokslo Pamatai 20c 
Prasikaltimai ir Prasikaltėliai .. 
Steponaičio Raštai, kaina $1.00, 

parsiduoda už ...............
Darbas, kaina ............................ .
Raudonas Juokas, kaina ............
Moteriškė ir Meilė ..........i.........
Galutinis Klesų Kovos Tikslas .. 
Moralybės išsivystymas ...........
Draugijos ir organizmų evoliucija 50c 
Nuosavybės išsivystymas .

Reikalaudami knygų adreauokit 
taip:

“LAISV®*
181 Roebling SL, Brooklyn, N. T.

20*

10c

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

10c

75c 
75c 
35c 
20c 
lOe 
25c

. 50c
I

ii

■
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(JRESPONOENCIJOS
kų surinkta $115.15. Su
prantama, ne visi aukavo, 
bet kurie aukavo, tai nesi-

našiai neatsitiktų.
Ten buvęs.

W. HAZLETON, PA. 
Bandė nusižudyti.

11 d. gegužės, 6:30 vai. 
ryte, bandė nusižudyti S. 
Šl-mas, gyvenantis mano 
kambariuose. Pries tai jis 
tris dienas nėjo į darbą ir 
skundėsi, kad galvą skauda. 
Minėto j dienoj mano mote-

! ipiWIWWWIfl

HENRIKAS C. ZARO, Bank>eriOe 
Metropolitan Saving Bank Building

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

T(‘l. 4026 Grecnpoint K. Kručas, Sav.
RAPHAEL STUDIO

ARTISTIŠKA FOTOGRAFIJŲ GALERIJA 
Fotografuojame dieną ir nakčia nuo 9 vai. 
ryto , iki 8 vai. vakaro.

795 Manhattan Avė., B’Klyn, N. Y.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mfisų banką galit* pagelbsti sava giminomi bal pa- 

*įat*Bai«aai užimto** vietoua vokiečiai*. Mę* turim*

SUTARTĮ SU VOKIETIJOS KANKA

Varlina, tedil galima parilqati pinigu* į tas vieta* a* t na* 
"»ang<čiaH 800 markių (api* 525 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PEIB 
tIURA, TODRL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti dengima laforMvcljj hr«lpk1t*t ypatit- 
tai ar rašykit* laišką paa

darbus. Patartina tų spau
stuvių “redaktoriams” pir
miausiai lietuvių kalbos ir 
rašybos pasimokinti, o pas
kui jau imtis už darbo. Bet 
keistas dalykas, kad ir ren
gėjai vakarų duoda toms 
spaustuvėms darkyti plaka
tus ir kitokius spaudos dar
bus. Nejaugi nėra spaustu
vių, kurios galėtų gerai dar
bu atlikti?

pinci darbo valandas ir pa
kelti užmokestį, tik atsisako 
uniją pripažinti. Dauguma 
darbininkų grįžo prie dar
bo, bet paskui patyrė, kad 
ko m pan i j a savo p r ižadė j i m ų 
nemano išpildyti, tik tuomi 
nori suardyti darbininkų 
vienybę ir sulaužyti streiką. 
Todėl ir vėl sugrįžo ir pri
sidėjo prie streiko.

10 d. gegužės buvo didelė 
streikierių. 

Policija su streikieriais el
giasi gana žiauriai, prieš pi- 
kietus pavartoja ir savo laz
das. Strekią veda Chicagos 
Darbo Federacija. Strei- 
kieriai rašosi prie unijos ir

tiką, neužgaudinėjo srovių
bet tik meldė aukų. Ant.ris pabarškino į duris ir už-'demonstracija

er mėnesius 
lietuvišku 
prakalbųkolionijų ir daug 

pasakiau, bet niekur neuž- 
gavau kunigijos. Bet dabar 
negaliu užtylėti, nepasakęs 
paniekos žodžio už jų nešva- 

fodėl varde

klausė, ar jis eis į darbą, bet 
gavo atsakymą, kad neis, 
nes serga. Praslinkus ke
lintai minutų, pasigirdo bal
sas: “Sudiev, sudiev, aš jau

MONTELLO, MASS.
Laisvės” N38-tam kores-

E. PITTSBURGH, PA.
Iš darbininkų streiko.

Suareštavus streiko vado
vus ir streikierių nuomonės 
pradėjo skirstytis, dauguma 
ėmė abejoti apie streiko lai
mėjimą. Kompanijos tar
nai, patėmiję darbininkų 
svyravimą, atsisakė su jais 
tartis ir smarkiau pradėjo 
agituoti,.kad jie grįžtų prič 
darbo, nes kitaip paskui vi
sai liksią be darbo. Tokiu 
būdu jau pavyko kompani
jos agentams streiką sulau-,
žyti Carnegie’s dirbtuvėse I agitaciją. 
Wilmerdinge, Westinghouse I nukentėjusių nuo karės lie- 
Airbrake Co., East Pitts- 
burge Westinghouse Machi
ne Co. ir Pittsburgh Meter 
Co. Šių dirbtuvių darbinin
kai sugrįžo dirbti ir dabar, 
kaip girdėti, kompanijos ve
ja laukan visus susipratu
sius darbininkus ir pasilieka 
tik tuos, ant kurių sprando 
gali be jokio pasipriešinimo 
jodinėti.

Svissvele dirbtuvės darbi
ninkai laikosi gerai ir rei
kalauja arba 8 vai. darbo 
dienos arba pakėlimo algų 
ant 20 nuošimčio.

East Pittsburgh Westing
house Electric and Manu
facturing darbininkai taip- 
pat pradėjo lysti atgal į dar
bą ir spėjama, kad apie pusę 
streikierių dirba. Bet čia 
yra dauguma mechanikų, 
priklausančių prie mašinis
tų unijos, kurie nusprendė 
streikuoti iki laimėjimo.Ka
dangi mechanikai lošia gana 
svarbią rolę, tai yra viltis, 
kad kompanija turės su jais 
taikytis, nes prisivarius j 
dirbtuvę paprastų darbinin
kų nieko negalės nuveikti.

Dabar labai uoliai pradė
jo veikti American Federa
tion of Labor organizato
riai: rašo visus darbininkus 
prie unijos ir tuomi mano 
užvilkti streiką.

į jo kambarį, tai jis, visas 
kraujuose, gulėjo lovoj, o 
ant žemės buvo numestas

Michelsona už neatvykimą 
kalbėti ir nedavimą žinios 
i engėjams. Man buvo pa-

[tuviu, išreikštu jiems paine

Streikieriu 
ir galima

*
*

triūsu 
komi-tapo suorganizuotas 

tetas iš kelių draugysčių at
siųstų atstovų, surengimui 
prakalbų A. Bulotai ir Že
maitei. Dabar, iškilus nesu
sipratimams tarpe A. Bulo
tos ir Žemaies iš vienos pu
sės ir L. š. F. sekretorijato 
iš kitos pusės, rengėjų ūpas 
nupuolęs ir agitacija varo
ma daug silpniau.

*
* *

Pavasariui prasidėjus, čia 
susitvėrė nauja draugystė, 
kuri pasivadino “Lietuvių 
Apšvietos” draugyste. Da
bar ta draugystė įgijo kam
barius, kuriuose mokinsis 

skaitliuoti
ir anglų kalbos. Girdėjau, 
kad ji dabar mano susivie
nyti su L. D. L. D. ir veikti 
išvien po pastarosios vardu.

Labai puikus sumanymas.

GIBBSTOWN, N. J.
. Baisi nelaime.

15 d. gegužės, apie 11 vai. 
prieš piet, Dupont parako 
dirbtuvėj iškilo baisi eks- 

už- 
žada išimti iš kalėjimo sua-įmušta virš 30 darbininkų.

A. F. of L. įpliozija, kurioje tapo 
niimn ann_ I nmJin trii.5 QO rlm.ki’nln

reštuotus A. I. U. vadovus 
ir išvesti į streiką tuos dar
bininkus, kurie dabar dirba. 
Pirmiau darbininkai prieši
nosi A. F. of L. unijai ir or
ganizavosi į A. I. U., bet 
dabar, netekę savo vadovų, 
pradėjo smarkiai rašytis 
prie A. F. of L., kad tik pra
dėtą kovą laimėjus.

Kuo tas streikas užsi
baigs, dabar sunku pasaky
ti. Viskas priklauso nuo 
darbininkų ūpo ir energiško 
veikimo. F. K. W.

Šioj dirbtuvėj dirba apie 
300 lietuvių, bet nei vienas 
jų nenukentėjo. Dabar lie
tuviai kelia balius ir džiau
giasi, kad jie visi gyvi išli
ko, ,o ką ten, girdi, užmušė 
kokį nors žydą, tai męs ne
paisom. (Anglus vadina žy-

Nesusipratūliai,jie nei ne- 
pamislija, kad šiandien už
mušė “žydus”, o rytoje gali 
užmušti ir juos. Juk Du
pont dirbtuvėse dirbama pa
rakas ir dinamitas ir ten 
kas savaitė atsitinka viso
kių nelaimių. Bet jie rai- 
čioja bačkutes ir vienas ki
tam tvirtina, kad daugiau 
tokių nelaimių jau nebus.

Pirmiau, prieš karę, šiose 
dirbtuvėse dirbo apie 500— 
600 darbininkų, o dabar dir
ba 3,152. Reiškia, reikalau
jama kodaugiausiai paga
minti parako ir dinamito ir 
juo daugiau bus gaminama, 
tuo tankiau atsitiks visokiu 
nelaimiu.

Toj vietoj, kur įvyko eks- 
pliozija, baisus reginys:apie 
10 budinkų sugriauta į krū
vą ir palaidota virš 30 dar
bininkų. Tie griuvėsiai tuo-

Kurie

NEW HAVEN, CONN.
Pasta moju laiku męs nie

ko svarbaus nenuveikėme, 
apart rinkimo aukų sušelpi- 
mui nuo karės nukentėjusių 
lietuvių. Tuomi daugiausiai 
užsiima T. M. D. 14 kuopa,

14 d. gegužės buvo pra
kalbos T. M. D. 14 kuopos su 
tuo tikslu, kad parinkus au
kų sušelpimui lietuvių užim
tose vokiečiais Lietuvos da
lyse. Kalbėtojum buvo St. 
Šimkus. Rodosi, nekalčiau
sias ir švenčiausias darbas, 
kuriam nei vienas žmogus 
negalėtų būti priešingas.Bet 
mūsų kunigėlis tam labai 
pasipriešino: net per du ne-'jaus pradėjo degti, 
dėldieniu keikė rengėjus ir darbininkai likosi neužmuš- 
St. Šimkų išvadino šėtonu, ti,bet tik apgriuvę,tai ji“ “ 
Parapijonams uždraudė eiti 
į tas prakalbas ir aukauti 
pinigus. Kurie eisią į pra
kalbas ir aukausią, tai jis 
neduosiąs išrišimo. Reiškia, 
visus “prakeikė”.

Gaila, kad mūsų kunigė
lis nešioja “doros mokytojo” 
vardą. Jis netik doros ir 
vienybės neskelbia, bet dar 
uždraudžia savo parapijo- 
nams aukauti po keliatą 
centų, kad sušelpus 
brolius, kurie dabar badu 
miršta.

Žmonių į prakalbas susi
rinko apie porą šimtų. Au-

savo

jie su
degė. Taipgi žuvo ir dirb
tuvių superintendentas. Pas
kui iš po griuvėsių pradėta 
rinkti žuvusieji. Nekuriu 
išimta čieli lavonai, bet dau
guma sudraskyta į šmotus. 
Pririnkta dvi bačkos žmo
gienos: vienų kojos, kitų 
rankos, trečių viduriai ir 
tam panašiai.

Daugelis darbininkų labai 
pasibaisėjo ta katastrofa, 
bet dauguma visai nepaiso, 
—nubėgę išsigėrė ir viską 
užmiršo. Bėgy dviejų die
nų, mete darbą apie 500, 
bijodami, kad ir su jais pa-

Tuojaus pašaukta gydyto
jas ir policija. Gydytojas 
pripažino, kad žaizda nepa-

ras ir stačiai į kaklą suva- 
i y tas.

Kada gydytojas užsiuvo 
žaizdą, tai policija jį nuga
beno j nuovadą ir ten išlai
kius 27 vai., paliuosavo.

S. Š. nevedęs, turi apie 40 
metų amžiaus ir apie 800 
doleriu banke. £

mėtas.
* * (

Sustreikavo Kimbal Pia
no (’o. dirbtuvės darbinin
kai. Streikieriai reikalauja 
sutrumpinimo darbo valan
dų ir pakėlimo užmokesties.

♦

vesta užkviesti kalbėtoją, 
tat neatsilankymo kliūtis 
gerai žinau. Drg. S. Mi- 
chelsonas tuoj, ant rytojaus, 
atsiuntė laišką su nurody
mu negalėjimo atvažiuoti ir 
tam j)anašiai. Męs, rengi
mo komisija, iš to laiško e- 
sam persitikrinę, kad jokiu 
būdu negalima buvo tą iš-

SHENANDOAH, PA. f ’
7 d. gegužės buvo prakal-

bėjo J. Stasiulevičius. Žmo
nių, kaip ir visuomet, susi
rinko apie 300. Pirmiausiai

svarbių priežasčių.
P. A. Vizbaras.

išnaudojami
Dabar strei-

nūs šventės, reikšmę. To
linus kalbėtojas nurodinėjo, 
kai}) tūli “vadovai-biznie- 
riai” pradėjo lietuvius or
ganizuoti ir tverti įvairias 
draugijas,1 kad paskui iš jų 
turėti pelną. Užvažiavo ir 
kunigėliams, kurie apleido 
bažnyčią ir pradėjo mulkin
ti žmones. Nurodė tūlų tau
tininkų elgimąsi, kad jie,dė
lei savo biznio, net po kelis 
sykius mainė kailį: iš dide
lių laisvamanių—tapo kleri
kalais, o iš klerikalų—vėl 
laisvamaniais, kad prisitai
kius prie minios, iš kurios 
galėtų pasi n a u (loti.

Ant pabaigos kvietė visus 
rašytis prie Sąjungos ir sy
kiu darbuotis dėl pagerini
mo darbininku būvio.

Reikia pažymėti, kad pas 
mus kaip tik ir randasi to
kių, kurie dėl biznio pabė
go iš Sąjungos.

Korespondentas.

Išėjo į streiką trijų gar- 
barniu darbininkai. Strei
kierių skaitlius siekia į 
2,000. Streikuoja šių dirb
tuvių darbininkai: Ameri
can Hide and Leather Co., 
1320 Eleston Ave., Monarch 
Tanning Co., 1100 W. Divi
sion St. ir Greiss Pfleger 
Co., 884 So. Halsted St.

Šiose dirbtuvėse buvo ko
daugiausiai 
darbininkai.
kieriai reikalauja sutrumpi
nimo darbo valandų, pakėli
mo užmokesties ir prapaži- 
nimą unijos.

♦
* *

Streikuoja apie 2,000 Chi
cago Screw Co. darbininkų. 
Jie reikalauja sutrumpini
mo nuo 10 iki 9 darbo valan
dų į dieną, pusantros mo- 
kesties už viršlaikius ir dvi
gubos už nedėldienius. Dar
bininkai laikosi didelėj vie
nybėj, todėl galima tikėti, 
kad streikas greitu laiku

kai laimės.
“L.” Korespondentas.

NIAGARA FALLS, N. Y.
7 d. gegužės buvo prakal

bos, kurias surengė atvykęs 
kun. Buza. Jis agitavo, kad 
sutverus neprigulmingą pa
rapiją ir nurodinėjo, kaip

si: kaip tik parapijonai pa
stato bažnyčią, tai tuojaus 
ją airių vyskupai ir pasi
ima.

Tūliems parapijonams tas 
labai nepatiko, tai jie pra
dėjo po svetainę vaikščioti 
ir atkalbinėti žmones, kad 
neklausytų kun. Bužo pra
kalbų. Kadangi savo pri
tarėjų mažai surado, tai 
tuojaus davė žinią Roches
ter™ kunigėliui, kad atva
žiuotų gelbėti avis, kurios 
gali pasekti Buzos pėdomis. 
Pastarasis pribuvęs tuojaus 
sušaukė savo ištikimas avis, 
davė joms vėjo, kad nepa-

WAUKEGAN, ILL.
26 d. balandžio buvo ba

lius su įvairiais pamargini- 
mais S. P. L. S. Reikia pa
žymėti, kad gavėnioj dar 
pirmas balius ir su progra
mų. Buvo garsinta, kad 
bus ir prakalbos, bet kalbė
tojo nesulaukta. Nors per 
visą dieną lijo, bet publikos 
susirinko keliatas desėtku. 
Prasidėjus programui, or
ganizatorius paaiškino, kad 
“Naujienų” redakcija pri
žadėjus atsiųsti kalbėtoją 
ir neatsiuntus. Buvo pasi
kalbėjimas “Maikio su Tė
vu”. “Tėvas” buvo apsi
rengęs vyčių generolu. Pub
lika gardžiai pasijuokė. 
Maikio rolę sulošė p-lė P. 
Š-tė. Kaip “Tėvui”, tai}) ir 
“Maikiui” trūko judėjimų. 
Abelnai lošimas išėjo gana 
gerai. A. S-kis sulošė iš 
“Laisvės” monologą “Dzū
kas Amerikoj”. Lošėjas ne
galėjo dzūkuot, nes vieton 
dzūkavimo, išėjimo žydavi- 
mas. Deklamavo dvi mažos 
mergaitės, kurios savo už
duotis atliko puikiai. Gar
bė joms ir jų mokytojams. 
Po programui prasidėjo ba
lius. Viskas pavyko kopui- 
kiausiai.

Buza gi surengė ir antras 
prakalbas ir vėl kvietė pri
sidėti kaip lietuvius, taip ir 
lenkus prie neprigulmingos 
parapijos.

Strazdo Barzda.

BAYONNE, N. J. 
Atsakymas p. Birietai.

. Kada “Laisvėje” tilpo ma
no korespondencija, tai p. 
Birieta tuojaus pasiskubino 
neva “klaidas” atitaisyti. 
Aš patarčiau pirmiau teisin
gai dalyką suprasti, o jau 
paskui klaidas atitaisinėti. 
Dabar pasirodo, kad - nesu
prantamų dalykų “atitaisy
mas” klaidu atneša tik blė-

Birieta sako, būk D. L. K

vauti Newarko 250 metų 
sukaktuviu lietuviu rengia-

koks buvo tuomet įnešimas

iu■Ml
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Lietuviškas Sieninis Kalendorius 
su Katalikiškomis, Tautiškomis ir Amerikoniškomis Šventėmia 
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matomai, mudu skiriamės: dirbama neblogai, 
aš džiaugiuos, kad į mėnesį 
laiko draugystė paaugo ant 
30 nariu, o tamsta rašai.

Korespondentas.

a..vxaU, o tamsta rašai, Rumford, Me. — Čia lie- 
kad jokio džiaugsmo nebu-, tuvių skaitlius visai suma
vo. |šėjo, nes dauguma išvažinė-

Kurią klaidą padariau,tai jo į kitus miestus. Likusie- 
tą ir atitaisiau ir ant toliausi ji gyvena neblogai, nes dar- 
atsisakau su p. Birieta ves-'Lai eina gana gerai. Tūlos 
ti polemiką, nes vistiek mu- dirbtuvės pakėlė darbinin- 
du nesusikalbėsime.

M. F. Trakimas.
kams algas. Jeigu kur dar
bininkai išstato savo reika- * 
lavintus, tai kompanijos 
stengiasi juos išpildyti, kad 
neprileidus darbininkų prie 
streiko. - Rumfordietis.

da tapo perskaitytas užkvie- 
timas dalyvauti Newarko 
parodoj, tai tuojaus buvo į- 
nešta klausimas: “Kokią 
nauda darbininkai turės da
lyvaudami toj parodoj”? 
Pripažinta, kad jokios nau
dos neturės. Apie neparan
kumus, kuriuos Birieta 
mini, jokios kalbos nebu
vo. Draugystė atsisakė 
dalyvauti todėl, kad 
tai parodai neprijaučia, o 
Birieta padaro išvedimą,kad 
mūsų draugystė tai parodai 
prijaučia, tik nedalyvauja 
todėl, kad neparanku. Kur 
čia liogika? Jeigu drau
gystė ištikro būtų prijautus 
tai parodai, tai, be abejonės, 
būtu šiokia ar tokia ir re
zoliuciją išnešus. Dabargi 
to nepadarė. Reiškia, drau
gija užkvietimą visai ig
noravo, o Birieta, varde vi
sos draugystės, persiprašo 
newarkiecius. Kas p. Birie
ta įgaliavo persiprašyti var
de draugystės ir tvirtinti, 
kad draugyste pritaria tam 
apvaikščiojimui ?

Toliaus Birieta sako, būk 
męs neturėję jokių apvaikš- 
čiojimų. Stebėtis reikia iš 
Birietos drąsumo panašiai 
sakyti. Vos spėjo praslink
ti 6 mėnesiai laiko,kaip męs, 
Bayonnes gyventojai, ap
vaikščiojom 250 metų su
kaktuves, o jis tvirtina, kad 
jokių apvaikščiojimų nebu
vo. Man rodosi, jeigu Bi
rieta ir D. L. K. V. draugys
tė tame ap.vaikščiojime ne
dalyvavo, tai negalima už
ginčyti, kad ir apvaikščio- 
jimo nebuvo.

Juk aš korespondencijoj 
visai neminėjau, kad drau
gystė su Birieta turėjo tokį 
apvaikščiojimą, bet pasa
kiau, kad “męs”, tai yra šio 
miesto gyventojai. O gal 
Birieta visai apie tą ap
vaikščiojimą. nieko negirdė
jo? Jeigu taip, tai pasaky
siu, kad apvaikščiojimas 
prasidėjo rugsėjo mėn ir už-

los gerokai iškeikė rengėjus, 
kad jie išdrįso tokį gricką 
papildyti — gavėnioj šokti.

♦
♦ ♦

Mūsų mieste randasi dvi 
keistos spaustuvės, kurios 
su savo spaudos darbais tik 
gėdą lietuviams daro. Vie
na “Bajoriška”, o kita gry
nai “ Šventa j ackiška”, bet a- 
bidvi vadinasi lietuviškomis 
ir darko lietuvių kalbą, da- sibaigė gruodžio mėn., 1915. 

pasakė, kad sutinka sutrum-' ry damos lietuviams spaudos Kaslink džiaugsmo, tai,

CHICAGO, ILL.
Darbininkų streikai.

McCormico darbininkų 
streikas tebesitęsia ir štrei- 
kieriai kovoja gana energiš
kai. Išsyk kompanijarnorė- 
jo darbininkus apgauti: ji

EASTON, PA.
Pranešimas.

d. birželio bus pusmeti- 
susirinkimas L. P. D.

2 
uis 
Laisvės,po N439 Northamp
ton St., anglų socialistų 
kambariuose. Visi draugys
tės nariai malonėkite atsi
lankyti ir pasistengkite at
sivesti pašalinių, nes bus iš
duota įdomus raportas apie 
draugystės stovį.

Komitetas.

Darbai

Cincinnati, Ohio. — 1 d. 
gegužės išėjo j streiką visi 
mašinistai dirbantieji“foun- 
drėse”. Mat, tūlų dirbtuvių 
mašinistai streikuoja sep
tintas mėnuo ir pamatę, kad 
vieni streiko nelaimės, to
dėl šaukia visuotiną Cincin
nati mašinistu streiką. Da
bar streikuoja apie 4,000 ir 
tūlos dirbtuvės visai susto
jo dirbę, nes nesiranda 
streiklaužių. Bosai net per 
stubas vaikštinėja ir gaudo 
darbininkus. Kompanijos 
apstatė dirbtuves raitaja 
policija ir detektyvais. Dar- 

laikosi vienybėj, 
y 

todėl ir streikas bėga ra
miom vėžėm. Yra keliatas 
lietuvių streikierių. Strei
kieriai reikalauja 8 vai. dar
bo dienos ir pakėlimo užmo-

Hanyeretta, Okla., lau
kuose. — Čia randasi kelios 
geležies liejyklos ir dar dau
giau statoma. Paprastai, bininkai 
darbininkams mokama nuo!vengia visokių susirėmimu 
$1.75 iki $2.50. Po $2.50 ‘ 
gauna tik mechanikai. No
rint būti “sumaniu” darbi
ninku, reikia mėnesį laiko

lų randasi daug, bet jose 
darbai eina labai silpnai, tū
los kasyklos jau trįs mėnes- 
siai visiškai nedirba. Be
darbių labai daug; daugelis

Oklahomos Aitvaras.

Grand Rapids, Mich. — 
Pas mus šiuomi laiku darbai 
eina labai gerai , dirbtuves

kus darbą galima gauti, y- 
pat ingai mokantiems ra
kandų dirbimą. Mokestis 
nuo $1.50 iki $3.00 už vai. 
darbo • dieną. Pastaruoju 
laiku visur mokestį pradeda 
kelti. Čia daugiausiai ra
kandų išdirbystės, randasi 
apie 50 įvairių rakandų iš
dirbinio dirbtuvių ir dirba
ma prasčiausi ir puikiausi 
rakandai. Geri amatninkai 
uždirba nuo $2.50 iki $3.00 
į dieną ;menkesni—nuo $2.00 
ir viršaus; paprasti darbi
ninkai gauna nuo $1.50 iki 
$1.80.

Yra keliatas ir geležies 
dirbtuvių, kuriose taipgi už-

J. D. Bcndokaitis. .
RED. ATSAKYMAI.

Teisybės Mylėtojui, Lew
iston, Me. — Apie vakarą 
patalpinome anksčiau gau
tą. Atleiskite, kad negalė
jome sunaudoti.

Laisviečiui, Collinsville, 
III. — Pasirodo, kad per lai
kraštį tų pačių ginčų už
baigti negalima bus. Pa
tartina tą dalyką išrišt kuo
pos susirinkime.

Viską Mačiusiam, . Eliza-* 
bet, N. J. — Korespondenci
jos neįskaitomo, nes paraŠėt 
paišeliu ir dar ant geltonos 
popieros.

J. Jankūnui, Harrison, N.
J. — “Laisvėje” buvo pra
nešta apie mūsų draugų su
šaudymą Vokietijoj. Tuos 
socialistus, kurie eina prieš 
karę, visur persekioja.

Merginų V iii muku i.— Ei
lės negalės tilpti.

F. Sp-kui, Rockford, 
Eilės netilps. > .
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LAISVE

JUOKŲ KĄSNELIAI.

Klausimas:—
Žinai ką, Orakule? (\'a, 

o ką gi? — Orak.). Jei ne
žinai, tai klausyk.

Vienas bedievis man pa
sakojo, būk seniaus visu ti
kėjimu kunigai buvo neve
dę, o tik vėliaus jie nutarė 
pas dievą prašyti, kad duotu 
jiems po pačią. Pirmiausiai 
ėjęs prašyti liuteronu kuni
gas, kaipo drąsiausias. Die
vas liepė jam turėti pačią. 
Antras ėjo prašyti ruskiu 
popas. Dievas jam pasakė, 
kad jis gali turėti pačią, bet 
jeigu ta numirtu, tai su kita 
ženytis nevalia. Paskutinis 
nuėjo prašyti katalikų kuni
gas, bet dievas jau buvo iš
dalinęs visas mergas ir to
dėl jam nedavė pačios. To
kiu būdu net iki šių laiku 
katalikų kunigai pasiliko be 
pačių.

Ar tas tiesa. Orakule?At
sakyk per gazietą “Laisvę .

Atsakymas: —
Jesery, visi gavo po mer

gą ir džiaugėsi, tik katalikų 
kunigai jautėsi nuskriausti. 
Bet neilgai jie pasnykavo. 
Jiems į pagelbą atėjo paku- 
sa-velniukas ir patarė kuni
gams sėti tarp žmonių nesu
tikimus, kurstyti juos prie 
žudynių, nurodydamas, kad 
žudynėms iškilus, bus už
mušta daug vyrų ir tuomet 
pasidarys atliekamų mergų 
ir našlių, kurias kunigai ga
lės pasiimti sau už gaspadi- 
nes.

Kunigai tą velniuko pata
rimą maloniai priėmė. Jie 
tuojaus sukėlė tarp žmonių 
nesutikimus ir kaip tik pra
sidėjo karės, kunigai pasi
ėmė sau ne po vieną, bet net 
po kelias pačias. Dar ir 
šiandien kunigai, bijodami, 
kad kartais jiems nepri
trūktų gaspadinių, yra uo
liausiais palaikytojais vyrų 
žudymo, t. y. karių.

■ rasti tokių liekarstvų, ku
rios cara nuramintu, t c-

Kaip žydas nušovė zuiki.
Kartą Mansius eina take

liu per mišką. Ogi žiūri, 
kad priešais jj atbėga zui
kis. Žvdas, norėdamas zui
ki išgąsdinti, pridėjo lazdą 
^rie akies ir pradėjo taikyt 
i zuiki, kaip iš šaudyklės. 
Tuom tarpu už medžio buvo 
užsislėpęs medėjas. Pama
tęs zuikį—pūkšt! ir zuikis 
krito. Maušius, manyda
mas, kad tai jo lazda iššovė, 
blympt ant žemės iš išgąs
čio. Medėjas, pamatęs, kad 
beveik sykiu su zuikiu kri
to ir žydas, pasileido bėgti. 
Mat, jis manė, kad iš nety- 
(ių pataikė ir žydeliui.

Atsipeikėjęs žydas atsike
lia ir žiūri, kad netolimais 
jo guli zuikis. Greitai deda 
zuikį maišan ir skubinasi 
prie savo So rėš papasakoti, 
kaip jis iš lazdos nušovė zui
ki.

Nuo to laiko Maušius su 
savo lazda nesiskirdavo ir 
visuomet jausdavosi ganėti
nai apsiginklavęs.

Cer k v ė j paleistu v y s t e.
Studentams taip įkirėjo 

popo maldos, jogei jie ant 
toliaus atsisakė eiti i cerk
vę. Kuomet profesorius už
klausė jų, kodėl jie neina j 
cerkvę, tai jie atsakė, jogei 
jie nenori eiti į paleistuvys
tės vietą. Profesorius pra
nešė apie tai popui. Popas 
patraukė studentus teisman 
už apšmeižimą šventos vie
tos. Laike teismo teisėjas 
klausia studentų.

—Ar jūs sakėt, jogei cer
kvė—tai paleistuvystės vie
ta?

—Taip, sakėm,—atsako
studentai.

—Jie meluoja! — sušuko 
popas.

—Tikra tiesa sakom — 
atkirto studentai.

—Ar galit prirodyt? — 
klausia teisėjas.

—Nugi po popo akių ant 
altoriaus musės paleistu
vauja, ir popas joms nieko 
nesako. Tegul joms uždrau
džia paleistuvaut arba išve
ja jas iš cerkvės, tuomet 
męs lankysi mes ten.

t

TELEGRAMOS.
(Svirplių Agentūros).

Londonas.— Anglijos val
džia. nežinodama, kaip pa- 
sekmingiausia galima išžu
dyti Airijos revoliucijonie- 
rius, kreipėsi* su prašymu 
prie savo talkininkės Rusi
jos, reikalaudama patarimo. 
Caras jau pasiuntė keliatą 
savo budeliu-expertu į Ang- 
Ii ją.

Rymas. — Popiežiaus fi- 
nansų ministeris pranešė, 
kad Vatikano kasa eina že-

Pakilta kryžium gulėti.
Lietuvoje tūlas senas ku

nigas turėjo įprotį už “ne
švarius” griekus guldyti pa
rapijomis kryžium bažny
čioje. Sykį jaunas kriaučius 
nuėjo pas tą senį kunigą at
likti ausinę. Kadangi pas 
Lietuvos kriaučiukus “ne
švarių” griekų netrūksta, 
tai vargšas gavo pakutą pa
gulėti kryžium palei šven
čiausiosios panelės altorių. 
Nudūlino kriaučiukas pa
skirtoji vieton, ogi žiūri,kad 
ten guli keliatas išsitiesusių 
davatkų. Jis pasirinko tin
kamesnę davatką ir išsitiesė 
a.nt jos kryžiavai. Davatka, 
pajutus sunkenybę, kad gi 
pradės bliaut. Ant riksmo 
atbėga ir senis kunigas. 
“Paleistuvi, ką tu darai 
šventoj vietoj!” — šaukia 
kunigas. “Matai, kad pa
kutą pildau, juk tu pats 
man ją uždavei”,sako kriau
čius. “Kelkis tu, laidoke!”

myn. Lenkai ir lietuviai ne
tik kad nesiunčia pinigų į 
Rymą, bet patys prašo iš 
Rymo pagelbos. Popiežius, 
matydamas, kad karė pras
tai atsiliepia ant jo biznio, 
nutarė pranešti pasaulio ka
talikams, kad kariauti yra 
griekas.

sako kunigas. Kriaučius 
atsikėlė ir, bučiuodamas ku
nigui ranką, sako: /‘Ačiū, 
prabalčiau, kad man pakutą 
dovanoji”. Tai pasakęs, iš
bėgo laukan.

Nuo to sykio senis kuni
gas neguldė žmonių kryžia
vai.

Mėnulis.
Petrogradas. — Caras, iš- 

gązdintas austrų orlaivio, 
pradėjo naktimis klajot. 
Miegodamas atsikelia iš lo
vos ir, palikęs savo pačią, 
nueina ir atsigula" pas tar
naites. Daktarai negali iš-

Pamokinimas.
Turčius į savo sūnų:—Da

bar tik mokykis, paskui 
mergas nesekiok. Su mer
gomis galėsi siaust tuomet, 
kuomet apsivesi.

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite Rimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS 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 KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.

PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI ant 4% metams nuo šimto.
MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 

STE1TO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.
PARDUODU l’armas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ

TVIRTINU visokius dokuinent us-raštus ir I.šJIEšKAU DALIS, 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir t. t. LŠRANDAVOJU BAKSUŠ LAIŠKAMS — 
(IROM A'1’0 M S.
GENERALISE A AGENTŪRA LA IV AKORČIŲ—ŠI PK ORĖ IŲ.

Kas nori parsitraukti savo gimines iš šerio krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manes, o bus užganėdintas.

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
n 1 Oi . Kilia: 155 CLINTON AVI36 Grand btreet, maspeth, l. i. n. y

NEW YORK, Borowgh of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALU.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba eha- 

ranūB, III sąsiuvlnys.
Knygatė 2ic.

Tolpa šios dainos: 1) Gauda- 
arnun; 2) Darbininkų Maraalle- 
tč; 8) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Daga 
ugnį. Chorams atiduodama St 
knygų ui $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
Btt BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Geriausias būdas del itrinime
Neturi štokui>t nei viename name 

l)-ro Rkhter’lo 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukus visose aptlekoso arba 
vthčiai nuo

P. AI). klCHTI'R & CO.
74-80 Washington Street, New York, N. Y.

I
AB TURI TĄ NAUJĄ, I 
KNYGĄ APIE' LYTIŠKA I 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, t ai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.

| Apie tos knygos naudingumą pa- 
| klausk tų, kurie jau ją turi.

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų D 
aiškintojos ponios M. II. SANGER. I

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
''Knyga turi 12<) pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.

JUS GALETE IŠAUGU)
PLAUKUS

lu.'i l k< iii: Į >i įsi ii: f >i> km s.< .Iii u .ii Ii i.šii 
Ali,s is.si ik', up k i<-k \ j. n;i m (Kk-riiu- <|.zi)i< 
Calvacura ..s ,\. I ir Urvi-iiii- "Tcisyl)« 
Apie Plaukus.” I.špi.i ilk. t. ž.-mi.i u a I .spun

kuponą ir. siusk. l. si.in.k u.
Union Laboratory. Box 545, Union, N. Y 
UNION LABORATORY,

Box 545, Union, N. Y.
Siūčiu i liedamas UI cenlii <bl apino- 

kojinio k.tšlu persi ui i uio, meldžiu i: iu.-t) 
man tojaus jusu dolerini dėžutė Calvacura 
N. 1 ir knygute "Teisybe Apie Plaukus.’ 
<l *;l šiliškei e .S> k iii k u poli a -u H a 1.1 t a.š'i

M-.-h i-.ibnu- . pert ii.t • ui i k u vi < ■ II. 1. kid
l'y1111< >1 ■ ■s CAI.V.P I I : \ : ld :;t i k< > - Iii k n. ..‘j
plunku pr.i.šnlinu pl.i i kuh > 11 .1 ■Uli i Ml •’
zius p liuku:- r.z lo < • m U .11 1 •. i k t . t K"

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS 

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

Nuo 7—9 vai. vakare 
Šventadieniais nuo 10—4 po piet.

TEISINGIAUSI A ir GERIA! ŠIA 
LIETUVIŠKAAPTIEK A

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptieka 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Apliekorius ir Savininkas

226 Broadway, kam p. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS,

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

Įvairios Dainos.
Tai yra stora, 216 puslapių, knyga, 

kurioje telpa daugybe įvairiausių dai
nų. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
juokingos, kalinių, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

KAINA 50c.
AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet Kokį 
jie gauna užtai atlyginimą ir koks jų 
likimas,— parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos varčias 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tarn ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
.............  .. .................. ............. . c.....

Reikalavimus ir pinigus siųskite 
šiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring St.,

So. Boston, Mass.

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
DENTISTAS

408—410 So. 2nd St.,

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Kątik išėjo iš spau
dos pirma lietuvių kal
boj knyga, iš kurios 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti l’o t o g ra f y st ė s 
amato. Prisiųskite $1, 
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą apmokame. 
Adresuokite:
NOĮRTH END PHOTO CO.

376 Selkirk Avenue
Winnipeg,1 Man., Canada.

PARMOS.
Vienintėlis pardavėjas že- 

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

M. WALENCIUS
P. 0. Box 4,
Scottville, Michigan.

GERIAUSIOS FARMOS.

Juozas Garšva
GRAB0RIU8 
(Undertaker)

LAIDOTIVIŲ DIREKTORIUS.
Išbalsamaoja ir laidoja numirasias 

ant visokių kapinių. ’*
Parsamdau Automobilius ir Karia 

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaij 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Mal»

Aptieka
Teisingai sutaisomi vaistai 

prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draugą, o būsite už
ganėdinti.

N. MOSKOWITZ
Apliekorius ir Chemikas

215 Roebling St., Cor. So. 2nd 
BROOKLYN, N. Y.

DR. I. A. LEVITT
SURGEON DENTISTAS

Skausmą dantij sustabdau 
antsyk. Ištraukiu be jokio 
skausmo. Paklauskite, kas 
pas mane dantis taisė.

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

1

Mylėtojams Mazikoa Ir Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

instrumentų arba dainuot! ba moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sudėtos j 8 lek
cijas, mokytojas ima po $1 už lekci
jų. 8 lekcijos—knyga $1.50, parduo
du ui |L

G. A. BARONAS
MsKEES ROCKS, PA.

i Akušerkai
at PabalKunl kureų Woman* Medical a*
2) College, Baltimore, Md. fl
% PaHckmlngai atlieka savo darba prie 2 

(dmdytna, taipgi suteikia vlHokiaa roiioa 9 
tl pagelba invairlote moterų ligose. S

» F. Stropiene,.6,,1,""",’,“.’ s
• SO. BOSTOiN. MASS. ■

NEWARK0
AKUŠERKA

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

O. STROLIENĖ
Jauniškaiti

819 Walnut St.,NEWAR, N.J.

Telefoną. Market

<< I I ' -------

Farmos
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoj* 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už 
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino 
me su 360 lietuviais farmeriais. Mę> 
esam seniausi ir didžiausi farmų par 
davėjai lietuviai Amerikoje. Męr 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo
dant pirkėjams warantuotus popierius 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turima šimtui 
visokio didumo farmų parduoti: iš 
dirbtų, su užsėtais javais, su sodai> 
ir budintais. Žemė derlingiausi* 
lygi, su judžemiu ir mpliu, ir moli» 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų Ir dėl ganyklų. Turime daug že 
mes neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas miestą 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu ge
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemes nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mums 
dėkingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi 
gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
p.’lna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apielinkčje pirklybinio mieste 
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 pamislyti nenorėsite. Tūsa- 
sita ant farmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farm* pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farma- 
riala. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4e. 
etampą dėl pačtds kaštų.

Tikras adresas i

A. KIEDIS & C0.
“REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

‘KARDAS"
Mėnesinis Illiustruotas Žurnalas

Pašvęstas naikinimui prietarą ir tamsos iš tarpo Lietuvių.
‘KARDAS”

visuomet papuoštas gražiais ir juokingais paveikslais 
‘‘Karde” telpa pamokinanti ir juokingi pasiskaitymai 
“Kardo” turtinguman iš kalno užtikrintas, kadangi “Kardo” redak
torium yra žinomas visuomenes veikėjas ir publicistas Drg.BAGOČIUS. 
Minėti faktai kalba, jog kiekvieno lietuvio pareiga užsirašyti “Kardą”

Kaina metams $1.00 Užrubežyje $1.25c. 
Pavienis numeris 10c.

Del pažiūrėjimo siunčiam tik tiems, kurie prisiunčia 10c.
Adresuokit šitaip: “KARDAS”

149 Millbury St. Worcester, Mass.

Telephone Yarda B51 or 1SK

TIKRA LIETUVIŠKA A PT I EV A chicagoje Ari ILKA
užlaikome icnogeriannliB vaistas. Su didele atyda iipildaai 

receptaa kaip Amerikos, taip ir Esropoa daktarų. Patarimas jvr 
laiškui aateikiam dykai.

Savin’nka« ir Provlsoriaa
F. A. JOZAPAITIS

»6»1 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČI[ A GA LI MA UŽSI RĄŽYTI “L Al SV^”

if LIETUVLKA APTIEKA.
| ftiaorrl pranešama, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų ii&aa

■•tonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio valkams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentaa dėl reumatizmo. Boa- 
ka 25 ir 50c. 8. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 5®e. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. IVAI- i
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’Ag. I. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumes ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.0#. Mūsų aptioko- 
sa ka’bama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiamo atai- 
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokama męs. Siunčiant Laiškas 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviška* Aptiekoriui
410 So. 2nd Street, kampa* Union Avė

lkyrlw»i 745 Driggs Ava., kampas tad 8t.„ Brooklyn, N. Y.». —.. — —J
Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką ir 
lietuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmoksta.

Nurodymai ir knyga DYKAI. Jdėk stempą. Adresas:

Lietuviu Korespondencijiie Mokykla J 327 N. Robey St., Chicago

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

UŽSIRAŠYKITE TUOJ
MĖNESINI TEORIJOS ŽURNALĄ

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

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

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

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

“NALMĄJĄ GADYNE” redaguos žymiausis Amerikos lie
tuvių socialistų rašytojas ir gilus teoretikas drg. P. 
Grigaitis. Jam artimiausioje pagelboje bus kitas žy
mus publicistas ir nuoseklus kritikas drg.V. Kapsukas 
iš Škotijos, dabartinis “Socialdemokrato” redaktorius. 

‘NAUJOJI GADYNĖ” turės dar keliatą pagalbinių re
daktorių. Joje bendradarbiaus visi žymesnieji Euro
pos ir Amerikos socialistų rašytojai ir publicistai.

'NAUJOJI GADYNĖ" turės skyrius iŠ visų svarbiausių 
mokslo šakų; gvildens visuomenės klausimus ir pla
čiai aiškins socializmo mokslo teorijas.

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

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

Nei vienas susipratęs darbininkas neprivalo atsisakyti 
nuo “NAl'JOSIS GADYNĖS” užsirašymo. Nelauk- 
kite, bet užsiprenumeruokite kuogreičiausia 1 Kaip 
greit administracijon atsišauks 1,000 “Naujajai Ga
dynei prenumeratorių, taip greit “Naujoji Gadynė” 
bus išleista.

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

reikalais rūpinties.
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja metams vos tik $1.50; 
.. .pusei metų—80c.; užsieniuose metams — $2.00 pi- 

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

194 N. Stata St., Aasaala, Caaa.
Kryglaui pageibininkai A. Yakštyi,

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

491 Main St., Ansonia, Conn.
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■ ■
1 K i 
U I

Pirkdami vaistus, prašykite Soveros vaistų ir būtinai reikalaukite, kad 
duotų Jums tai. ko Jus reikalaujate. Aptiekoa pardavinėja Sevcros Vaistus. 
Jeigu jūsų uptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky
kite jų tiesiog i$ musų. 1

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

150) Mikolas Blaževičius

1 ■„ 
i ■

Lietuvos pa 
bėgėliai.

(Tąsa).
KJ) Jonas Baranauskis, 

—Kauno gub., Moskva, Li- 
tovskij Komitet.

114) Jonas Sim. Bara
nauskas, Kauno gub., Mos
kva, Dorogomilovsk. slob., 1 
Jamskaja 19.

115) Pilypas Baranaus
kas, — Kauno gub., St. Ve- 
rigino, Tul.-Licko. ž. d., der. 
Opočin.

116) Krištapas Baracevi- 
čius,—Kauno gub., Moskva, 
Malaja Dorogomilanskaja 
38,10.

117) Juozas Barzilauskas, 
— Suv. gub., Moskva, Pali
eka ul., I. Gurovich.

118) Anielia Barkauskie
nė,—Kauno gub., Riazan, 
Dvorianskaja ul., d. Rževs-

119) Jokūbas Baronas, —

Černigovo gub, <
144) Pranciška Berentie- 

nė,— Kauno gub., Moskva, 
Aleksandrovsk, nep. 21,4.

145) Jonas' Beržanskas,— 
Kauno-gub., Moskva, Kur- 
batovski per. 2-21.44.

146) Vik. Bernatavičius, 
Kauno gub., Moskva, Dolgo- 
rukovskaja ul., 21, Storožu.

147) Fr. Beržanskas, — 
Kauno gub., Moskva, 3,Kre-

148) Vik. Blaževičius, — 
Viln. gub., Moskva, Alek
sandr. vokz. C. B.

149) Petras Blaževičius, 
Viln. gub., Moskva, Komis- 
sariatskaja nab., d. kn. Ša-

r i 
t n simptomai, kaip lie

žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abeluas neveiklumas, 
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser
gančiu. Kodėl neimti

t « i 
■ S

(Severus Gyvybes Balzamas) laiku ir tokiu budu neliūsti 
ligai loliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab
daringa. Jisai yra atstatančius vertės tonikų. Jisai padaro 
vidurius reguiiari.škai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at
gaivina ligonį ir sumažina priepuolių aštrumą. Jojo rami
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. -Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75e už bonką.

Pilvo Skaudėjimas. K;.?1' w.S’-me ak,i£ 
pnrnSė rnuins: “Mimo pati t'irPjo pilvo skaudėjimą. P*- 
Cinus jai Severus Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo."

čanskaja 33.
120) Stanislovas Bartkc-

Pajieškau pusbroliu Silvestro, S'a- 
nislovo, Adomo ir Julijono Drejes- 
kiii ir pusseserės Domincelės Barlke- 
vičienes. Visi Kauno 
pąv., Ilakių parapijos, 
kaimo. Metai atgal 
Brighton, Mass., dabar 
Kas žinot, malonėkit 
turiu svarbu reikalą.

'''"S 1
l Hn . M M

DENTISTAS sym«!

U rboniškės 
t’is i gyveno 
nežinia kur. 
ranešti, nes

J. šlicis.
Yve., Youngstown. Ohio.

B. Presna j a 24,16.
121) Justinas Bartkų

Kauno gub., Moskva. 1

Paj ieškau 
gyvendamas

Vinco Sakalausko. .Ii 
pas mane, nuskriaudi, 
ania kur. Baltas, daili 

meti] amžiaus, apie 
;iugš< io, kalba rusiškai ir,lei

Reikalingi Darbininkai.
Reikalauju darbininkų 

ant didelės tabako farmos. 
Darbas nesunkus, mokestis 
$2.00 ir daugiau ant dienos, 
darbas užtikrintas ant visų 
metų. Tuo tarpu reikalau
ju 100 vyrų, vėliau bus rei-

Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis, P. O. Box 761, 
Park, 111.

Maršalka: A. Plėštis, P. 
675, Melrose Park, 111.

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

0. Box

trečiu

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ ' 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
Pirm, pagelbininkas M. Arnbraziūnai, 

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretoriui St. Deikus, 
721 Cummings Ava., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaicis, 

1849 Lincoln St.,Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis, 

166—10th St., North Chicage, 
Kasos Globėjai: M. Rekii,
1829 N. Jackson St., North Chlcaga, 
III

St. Bučį*, 1408 So. Park Ava.
Waukegan, Ill. 

Maršalka K. Navickas, 
1420 Victoria St., Waukegan, Ill. 
Pagelbininkas J. Werdauskii.

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

G varan tuo tas ant 20 metų 
Uždėjimas keparaitės 22 k. ... (5.91 

Užplombavimai 50c ir aagtčiau. 
išvalymas ...................................... 68e,
Užplombavimai auksu ..............  $1.89

Skaudantį dantį duok Ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
397 Bedford Ave., Tarpe 2-roc ir 

1-moi gatvių. 
BROOKLYN, N. Y. 

Kalbame lietaviškai.

A T Y D A
Draugyatėma, Kuopoms Ir Klluhamel 

Išdirba visokias
KOKARDAS, “BADGES”, GUKIKU9 

IP ŽENKLELIUS
Viiokiemi pikn.kam, iermeeimi t> 
tt. Darau visokiai Medaliui Ir vi
sokias antspaudas draugystėm■

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

STEGER, ILL.
Prezidentai! A. Atkečiūnas, 

Box 666, Steger, Ill.
Vlce-prezidentas W. Stoškus,

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

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

Box 141, Steger, Ill.
Iždininkas (kasierius) '1'. Šnekuti*, 

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

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

Box 407, Steger, 111.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno menesio nedėlioj, P. A. Sa- 
(asevičiauH svetainėj.

sivMČii tn.inpaliuB.

A. STRUFAS
Nevelty Maaafitetarer

1 1 Ferry BL, Dept. L. Newark, M.J.

25,000 KATAL1OGŲ DYKAI!
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65 CENTAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 8c. pačtinę marką, • •» 
rč.si didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių gerinsiu ARMONIKK 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių Ml’ZIKALIŠKŲ IN8TB*. 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi liatwvU* 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 Ir 102 raktai* 
Kainos labai prieinamos. Naujausia* Lietuviškas Sapnininkas, 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavar* 
tikrą lietuvį, o gausite teisingu* tavoms. Agentams parduoda 
Škaplieriai 60 e. tuzinas. Sapnininkai 50c.., agentams duodam*

WC 1U • 1 r 112 GRAND ST.,. o. Waidelis Brooklyn, n. i

lietu vos ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugls, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

Vlce-Prezldentas 8. Maukus, Cor.
13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 

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

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

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

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

Philadelpria, Pa^ 
Iždininkas K. Šidlauskas,

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill., kuris yar po kaucija 
$1,000.00, o jia įrašęs į knygai pasiųi 
iždininkui.
lygi, su juodžemi* ir moliu, Ir meili 
tą nei pamiBlyti nenorėsite. Turš- 
vlų draugijos ir šiaip viii rengėjai 
kurtui yra išduedamei kai trįi miae-

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBAIapielinkčj gyvena daug lie

tuvių, būrdas galima gauti 
visur. Atvažiavę ant dypo, 
klauskit The Siewert Plan
tation, Bloomfield, Conn.

111.423 Aurora SI., Co’linsville, 
Pirm, pagelbininkas P. Papeika,miau gyveno Cliffside, N. J. Kas 

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

Ill.

III.

Ill

Juozo Grigaičio

PERSKAITYK!

nežinau,
Malonėkit

Hasten,

Pa.
And.

Pa.
Pa.

Pa.

1

/

Kurie muzikan-

F.

Y.

Brooklyn, N.
N. Y.Brooklyn, N.

Brooklyn, N.

183St., Brooklyn,

DOVANOS!
Brooklyn, N. Y.mane

arba knygų III.
vienų išKas III.

III.

Cicero, III. Ce»n.

tuok lalh 
pat moki

gmino, 
<1 raugi

Ava.
1109
1119

Fin. rnSUn. W. Strumlllo,
1.314 So. 50th Avė., 

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

Park, 
Box 600.

Grand
A. Sirgedas,

DRAUGIJOS
KURIOS APSIRINKO “LAISVĘ” 

SAVO ORGANU:

Kreivėnas 
120 Grand

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ It 
Diena po dienai, metai po metai 
užsiima gydymą lergančių žmonių. 
Persistatykite iaa, kiek 
džiaa,

J. Adomavičius, 
Prospect St., Brooklyn, N.

(39—42)

W Ukmergės p
Turiu svari 

<• atsišaukti.

Kriaučiūnas
28 Powels St., 
Langaitis,
231 Berry St., 

Pavalkis

Pajieškau savo brolio Jono Žilinsko, 
paeina iš Suvalkų gub., Marijampolės 
pav., Javoravo gmino, kaimo Kezmu- 
sinės. Meldžiu at rašyt laiškų šiuo 
antrašu.

J. Šamui 
duojamas

MelroseĄR
P. O. Box 1109, Molroii Park, Ill.

aenas skaitytojas wi 
Kas užsirašya “Naująją 

$1.50, taa

už 
už 80c 

Su

Biga,
1021 Elm St., Easton, 

Meškauskas,
1222 Pine St., Easton, 

Maršalka Juz. Tarvidaltė,
1019 Elm St., Easton,

luiirinklmai būna kai piratų pit- 
nyčią kiekvieno mėnesio anglų soe. 
ruime, 439 Northampton St., Easton, 
Pen n’a.

Minsko gub., Minsko ujiezd.. Želieznoj 
dorogi .-tancija Ratoška; polučit

MELROSE PARK, ILL. 
Pirmininkas K. Jankauskas,

P. O. Box 719, Molrose Park, 
Pagelbininkas D. Rimša,

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

yn, N. Y. 
rekomen-

Priežastis pardavimo—einu j dides
nį bizni. Kas nori įgyti restauraci
ja—malonėkite kreipties i

EEDERAL RĘSTAI’ RANT 
1147 So. 20th St., Phila., Pa.

paminėtų laikraščių: “K< 
metam 
metam 
Mole r

d ra u go Adomo Vaiče- 
alkų gub., Rudaminos 
iškiu kaimo. Važiavom

Pa.
P. O.

k i ngas.
Konst.

(>8."i Roosevelt A;

;kio pav. Ma1 
tukli ar žinai

nu svarbu reikalą.
šaukti šiuo adresu.

Mr. Joseph
116 Nimols St., Bridgeport,

nas ant
ną iš či;
vą” arba
“Laisvę” arba
“šake” metams

IC

109 GRAND 8T

rt c
d
4)
6

A D MODI Nusipirkti Geros AK NUKl vEVERYKUS? 
Jeigu taip, tai viiu#- 
met eik j

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU 

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N,

vičienė,—Kauno gub., 
kva, Chodinskaja ui., 
dinsk. d. Trudoliubija.

sonova 38.
124) Antanina I 

kienė,—Kauno gub., 
va, Troickoje šosse, 
riovkinoj.

Kauno gub., MosKVa, B. 
Gruzinskaja 4.

126) Aug. Baužo, — Kau
no gub., Moskva, Danilovs- 
kaja 1.

127) Ona Bačis,—Suval
kų gub., Moskva, Moskovs- 
koje šosse 45.
,*428) Juozas Baševičius,— 
Kovenskoj gub., Moskva.

129) Antanas Bajoras, — 
Viln. gub., Moskva, Kom. 
Kommissariatskaja nab. d. 
kn. Šachodskoj.

130) Domicela Bajoras,—

ssariatskaja nab., d. kn. ša- 
chovskoj.

131) Stanislovas Bedžic- 
kas,—Kauno gub., Moskva, 
Gončarnaja ul., nočl. d. Mo
rozova.

132) Lucė Belbokienė, — 
Suv. gub., Miskin Jaroslav- 
skoj gub.

133) Viktorij a Belevičie- 
įtė su vaikais, Suv. gub., 
Moskva, Usačeva 19,11.

134) Jonas Beliauskas, — 
Novo-Nikolajevsk, Tomsk, 
gub., Obskij p r. d. 26.

135) Motiejus Beliauskas, 
Suv. gub., Moskva, Petro- 
gradskoje šosse, 9,20.

136) Juozas Balkevičius, 
Viln. gub., Uralskoje Spra- 
vočnoje Biuro pri Uraiškom 
Oblastnom Kom.

Petras Balinis, — 
gub., Moskva, Sre- 
Senuvestrov per.,Li- 
Kom.
Mikolas Balinskas, 
gub., Moskva, Bolša-

Kauno 
tenka, 
tovskij

138)
Kauno
ja Gruzinskaja 14.4.

139) Stefanija Beliaus
kienė,—Kauno gub., Mosk
va, Petrovskij par.,Eldorov-

140) Ona Belgerienė, — 
Kauno gub., Moskva, Novo-

141) Juzė Beliauskienė,— 
Viln. gub., Lepeck, Tambov- 
skoj gub.

142) Juzė Beliauskienė,— 
Suv. gub., selo Janclovka, 
Lobau vol. Jefrem. uj., Tuls. 
gub.

143) Juozas Beliauskas,— 
Viln. gub., Počep, Mglin. uj.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galint* 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ......................... $1.01
Kraujo Valytojas ............................. 1-®I
Vidurių Reguliatorius ...................... 50e
Trojanka ................ 25c., 50c. ir $1.04

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenu«

BROOKLYN, N. Y.

424 So. Chestnut St., Collinsville 
Nutarimų raštininką.; P. Kuosevičia, 

615 Vandalia St., Collinsville, 
Fin. Raštininkas F. Skamarakas,

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

837 Central Av*., Qdlinivillc,
Organo užžiūrėtojr.i V. Raudoniai,

806 Strong Avo., ColllniTill*, III. 
Susirinkimai b ii n* kiekvisna nsiaa- 

*i« 1-mą ir 8-čią nedėldiinį, 1-ną va
landą pa pietų, Bailei salėj,kanopai X. 
Main ir N.Marriian A«e., Calliaartll*, 
Illinois.

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

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentai A. Petronis,

719 Lincoln Avė.
Vice-Prezidentas B. Čepaitė,

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

622 Hulin Ht.
Finanių raštininkai P. G. Aleksynas, 

Avė.

TREJOS DEVYNERiOS 
arba

TREJA NKA __ _

p rt 
iį> c

o 
5 
et ?

c £ 4, C*5 
►bJ

Kiekvienai rib 
'an skaitytojai 
kuria užsirašya 
pas mane “Laii 
vę” ant metų lt 
užsimok?! $2.06 
tas gan dovaną 
knygų verti* 
1 dolerio arba 

“Kardų” ant me
tų. Senai akai 
tytojaa, kuris at
naujins, gaua

Kas iš neskaitančių 
“Keleivį” $1.50, gaua 
., senna sknitytojaa 

Kas prisius «f

LIETUVIŲ PAŠELPINfiS DR-STE3 
“LAISVES”, EASTON, PA. 

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas Mar. Urba,

1118 Ferry St., Easton, Pa.
Pirmininko pagelb. B. Davidonl* , 

1820 Fairow Ave., Easton, Pa.
Protokolų Rašt. ir organo užžiūrėte- 
jas Alex Vyturls,

139 So. Bank St., Easton, Pa.
Vyturti, 
Fasten, Pa.

1516—14th
iždininkai i. Buzinskis, 

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 

Be Winnebago St.; A. Rlmšiukė, 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Alvikii,

816 Wall Bt.
Organe prižiūrėtojas A. Kelly, 

607 Montagu*

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ
BENAS

šiuoml pranešam visoms draugi
joms ir visai Lietuvių visuomenei, 
kad BROOKLYN© LIETUVIŲ MU
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra- 
žiausį beną ir orkestrą už prieina
miausią kainą dėl teatrų, koncertų, 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiai, 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y.

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimu* 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų, 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui.
tai neturi viršmintos kortos—tie mu
zikantai ne unijistai. Viršminėtoi 
kortos yra išdudamos kas trįs mėne
siai naujos, todėl samdytojai malonė
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 unijistali 
ir grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktiko* 
bei repeticijos būna kiekvieną sere- 
dos vakarą po N78 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

tų laik
raščių, gaus dovani! knygomis. 
“Laisvę” gaus už 80c. knygų 
“Kovą” ir “Naująją Gadynę 
už “Keleivį” už 75c. knygų, už 
kę” už 40 c. knygų.

Pinigus siųskit šiuo adresu: 
F. JANUŠKA 

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

knygų už 50c. 
dar prisiųa už 
.knygų už 50 c 
gaus knygų už 25c. 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.į
kas prisius už “Kardų” $1.00,fas gaus 
knygų už 35c.
25 centus.
Gadynę”, kaina metams 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit 
' rašičius per mane. Tiek 
į darni gausite gerų knygų paslikai 
tymui. Būtinai pasakyk apie tai aa 
vo draagui ir pažįstamų!. Kuygar 
duosiu tik “Laisves” laidos.

Pinigui ušųskit šiuo adresui
J. POCIUS

1979 Margaret St., Philadelphia, Fe

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. 
Čižauskas,

732—8th Ave., Astoria, L. i.N.Y.
M. Byla
58 Ganseworth St. Now York City.

F. Kalpokas
183 Roebling St.,

K.

Finansų Raštininkai F.
189 So. Bank St., 

Kanierius F. Malkaltli,
668 Northampton St., 
Kasos Globėjai:

Alex

“AIDO” CHORO VIRŠININKĘ 
ADRESAI:

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

Sekretorius Aleksaltis,
188 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Kasierlus S. Pavalkis,
87 Stagg St., Brook'yn, N. Y.

Choro vedėjas L. Ereminai,
824 Berriman St., Brook'yn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pčtnyčlą, 

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

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

Centro valdyba: 
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

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

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

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

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūtč,

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

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTfiS 
ANSONIA, CONN., VIRAI

NI NX V adresai.
PhminlnkaM A. Mureika,

1 ’8 1 Iberty St., Amonia, C«nw. 
Vk*e<-.pirm įninkąs J. Mockaltli, .

P. O. Box 128, Anponla, C«»a. 
Nutarimų raštin. H. Tiškevičius,

P. O. 176, Anconiu, Co»».
Fimtmną raštininkan P. Ragaišiui,

161 N. Main St, Atmonla, 
Iždininkai J. Valaitis,

l 11 Oak ®Jt., AbhibbIb, 
JK'uygtai O. RadiaviKflltfi,

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

RIŲ ADRESAI:
Cantra Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2025 Colwell St., 
Pittsburgh, Pa.

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

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

Turtų Kontroles Komisija: 
M. Urlakii,

818

Pm.

Sixth St., 
Charleroi, 

W. Urnežii, 1429 Roedsdilo St., 
N. S. Pittsburgh, 

W. Markūnai, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, 

Kuopų sekretorių adresai i 
kuoi>o8 J. I. Alexis, 
P. O. Box 844 North Diamond 8ta.

Pittsburgh, Pa.
1 kuopos P. Francikevičius, 

222 Sagamore St., Esplein, 
Pittsburgh,

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

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

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

St., Pittsburgh, l’a.
8 kuopos, A. Palučis, 2123 Wrights 

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

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

Kean Ave., Donora, Pa.

Bax

LAISVfiS ŠONŲ DRAUGYSTĘ 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pinalninkai W. Žemaitis,

812 E. Centre lt. 
Pirmininke pagelbininkas P. Yieda,

815 E. Centre 8t.
Pretekolų raštinin. A. Ramauckai, 

1025 E. Pine it 
Finamų raštin. P. Petčiulls,

1227 E. Pine (t. 
Ižde trustiiai: A. Račkauskas, 80

Tenth St., J. Raukus, 1121 E. Ma- 
hanoy Are., W. Sininiikls, 1227 K. 

Mahanoy Avė., 
Maršalka W. Svlntickiu;,

515 W. Pin* At.
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

nedčli kiekvieno mėnesio 7 vai. va
kare Jįjojio Margelio svetainėj, 60 N. 

. Mahanoy City, Pa.

AMALGAM ATED CI.OTD .NG 
WORKERS of A. PRFSERJŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS}

Pirmininkas A. Maė«ltis,
109 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Protokolų raM.In. J. A. Bekampiu, 
188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Finan»ų raštininkai VI. JIečiaa,
87 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Ilrffalnkas Kazimierai Šimkui,
(SS Larlmar lt, Inmklya, n.l,

j-.dtrių gydančių i>hų ir iaknų.

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaįMu arba karčiu 

vynu del~skilvia.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalim^, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, nemeni, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriauxixi 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakelį iitų gydančių 

augmenų užmerkti į viena kvorta čy*to spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po ją valandų gert! po puse stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorhu
229 Redford Ave , Broėklya, M. Y.

SERGANTIEJI!

iigy- 
kiek palinksminai gyvenimą, 

jumis gyvenimai Būrėjo var- 
visokiai gyduole* ir jaučiatia 
blogiau, tuomet, nieko Be

kreipki! pus gerai

toj ant 
nnolat 
laukdama!, 
prantantį daktarę ir specialistą

DR. LEONARD LANDES
Jin junti bt pinigų paturi, ką da

ryti, kad Išgelbėti gyvastį ir paaiš
kina avu- liga tiydau per 20 metą 
visokiu* ligas su didžiausiomii pa* 
sekinėmis, kaip tai: nusilpnėjimą, ai- 
k.krėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių juknų ir tt.

Del gydymo nervų Ir lytiškų iig^ 
tuiiu visiems gerui žinomą rlektrikk*- 
apartą ir N-spindulini. per karią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienai 
daktilius turi tokius aparatus, dėl te, 
Kad labai brangus, 
rinrjimas šlapumo.
Mil rytojau*, bet tuojau ateikite pt»

rai žilumą
DR. LANDĖS

Ofiso valandos: nuo 10 ryta iki 8 
vai vakar*. Šventadieniais au« 19 
vai. ryt* iki 4 po platų.

149 K. Ilad 81. (Laxlagtato Ir Ir* Av *.)...................New Yerk City

Chemiška* išty- 
Neatidėiiokit*
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« rt
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PRIEŽASTIES LIGOS.

140 EAST 22 ST.N.Y

* &
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LAISVfi

VIETINES ŽINIOS•! prašalino
1, kad kompanija 

prašalino iš darbo tuos dar
bininkus, kurie buvo pradė
ję agituoti prisidėti prie u- 
nijos. Darbininkai, išėję į 
streiką, norėjo išvesti ir li- 

Įkusius, bet tas jiems nepa- 
įgą. Nuo subatos pradedant, vyko padaryti, nes ^kompa- 
jisai pasakys visą eilę pra-

L. Pruseika išvažiavo j 
Pittsburgą.

“Laisvės” redaktorius, L. 
I ruseika, pereitos pėtnyčios 
naktį išvažiavo į Pittsbur-

nija pasiskubino likusiems 
darbininkams pakelti algą, 
tik, suprantama, ne ant tiek, 
ant kiek streikieriai reika-

VINCAS VAIVADAS
SPORTING CAFE

Puikiausia ir 
švariausia 
užeiga, ant 

442 GRANO S'J 
BROOKLYN.

ALEX. DOBROVOLSKIS JOKŪBAS KANCIERIUS

kuopoms ir tvers Liet.Darb. 
Lit. Draugijos kuopas. Pra
džioje S. L. A. seimo 
vans “Laisvę”.

Gal būt streikas ir buvęs

Užeikite ir persitikrinkite

412 Grand St., Brooklyn,NY
Telephone Stagg 3534.

atsto-' lafetas, bet kada susipratę 
lenkai ir lietuviai išėjo į 
streiką, tai likusieji pradėjo 
sakyti, kad męs su ta’is “pa
liokais” neisime streikuoti, 

Brooklynan pribus pagarse- sau streikuoja, o męs 
jęs kun. Mockus ir pasakys j 
čia visą eilę prakalbų. Kaip'

Kun. Mockus Brooklyne.
Pabaigoje šio menesio

dirbsime.
neteko darbo, 

girdėjom, “Apšvietos” drau-'^e^ ^ll likusiems, nors iš 
p-.alies, pagerinta darbo sąly- 
igos. Tarpe netekusių darbo 
iyra apie 60 lietuvių, dau
giausiai amatninkų.

gija rengs jam prakalbas. 
Tam tikra prakalbu rengi
mo komisija, susidedanti iš 
P. Sinkaus. J. Pavalkio ir A.

boms suruošti. Manoma, 
laisvamanių kuopa (Ferrero 
kuopa) ir L. D. L. D. pirmo-

vo būriais išėję i streiką 
Bliss Co. darbininkai,kur iš
dirbama ammunicija ir ant 
galo iškovojo 8 vai. darbo

K. LIUTKUS

nori, kad gerai išrūdytum, pirk 
■les, marškinius ir visus aprė-

Apie gerumą tavoro ir teisingumą

brooklyniečiai gerai žino,
ir geriau niekur negauni,

K. LIUTKUS
Grand Street, Brooklyn,

kad pigiau

131 Y.

Cieistina būtų, kad visos 
Brooklyno ir apielinkės 
draugijos taip-pat prisidėtų* 
prie prakalbų.

buvo ir su
(doku) darbinin-

BROOKLYNO LIETUVIŲ ATYDAI!

TIKRA LIETUVIŠKA

ir visuomet APTIEKA
Pranešu savo

PRANEŠIMAI.
gegužes Tautiškame vimo. savo

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkite atsi- 
lankvti.
Sekretorė M. Undžiuvienė.

mus.

viengenčiams, jog 
Grand St. perėjo į

Pas mus lietuviai

ir guminių daiktų, 
pilnai užganėdin-

21 d. gegužės bus mėnesi
nis susirinkimas Aido cho
ro, Sokolu svetainėj, 190

buvo išėję j streiką. Tie
sa. nevisi darbininkai strei
kavo, bet visgi darbdaviai 
išpildė jų reikalavimus. Pir
miau jie dirbo po 9 vai j 
dieną, o dabar dirba jau po 
8. Pirmiau mokėjo 20 c. į 
valandą, o dabar jau moka

mano nuosavybę, 
galės gauti viską 
kai]) tai Įvairių Ii 
nu, visokių vaistų 
Stengsimės visus
ti, suteikdami tikrą darugišką 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

FEL. KUDiRKA
61 Grand St., Brooklyn,N.Y.

PARDAVIMAI
dainininkai malonėkite atsi-

Pirmos kliasos Cafe
GERIAUSI GŪRYMAI

Taipgi suteikiu rodą visokiuose at
sitikimuose ir patarnauju visokiuose 
reikaluose.

211 York St., Brooklyn,N.Y.
Telephone Main, 5615

Tel. 885 Greenpoint.

Raus teisingą rodą.

TEISINGIAUSIA

CAFE

Pakele- 
vingus pri
imam ko- 
nogražiau- 
siai ir vi

sados

253 WYTHE AVE., kainp. North 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Greenpoint 5311.

1st

J. GUSTAS
A. KUNDROTAS

GERIA USIAS 
SALIUNAS

Kiekvienam smagu už
eiti j gerą vietą ir visiems 
gerai žinomi savininkai.

441 KEAP St.

Tel. Stagg 2161

A. Shrupski
mus galite gauti skaniausio 
puikios Degtinės ir skanaus

Patarnavimas puikiausias,
Alaus, 
Vyno.. 
ateikitią o persitikrinsite.

A. SHRUPSKI

RUIMAI ANT BANDOS.

Išsirandavoja geri keturi ir trįa 
kambariai, kurių randa $7.00, $8.(JO 
Ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis 
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arli sakaunėn, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

V. J. GIKNIS, superintendent 
518 Morgan Ave„ Broklyn, N.
Arti Neeker Avė. ir Nr.ssau Avt, 

Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Greenpoint.

nw-

Y.

JOHN KULBOK Locnininkai 
WY’I'HE AVE., Corner So. 1st 

BROOKLYN, N. Y.

Didelis hot el is, gera vieta pakele- 
vingiems, kambariai įtaisyti pagal 
naują madą, ir visi būsit užganėdin
ti.

st.

i

31 t

: nuo I iki 2 vai. p®10
ir

Iki 
pint

291

Tol. 279 Greenpoint.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH 1 M. D.

Moteriškų ligų 
New York, N. Y.

Special’ts.i
E. 5/Gi >

JOHN KULBOK, Cafe Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTA&

fRAS NAUJOKAS
Cigars

A. Kundrotan
Visados klauskite

«♦> ->

K. HENSAS
P.

rų kokiame nebūk štore ir 
gausite gerą cigarą, o 
lapų. .Mano fabrikas:

Naujoko Ciga- 
aliūne, ir 

ne kopūstu

CAFE IR POOL ROOM

Tai yra geriausia linksmai

69 Gold St
Telephone Mam

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J

Va'andos:

Misevičū
ŠIRDIES IR 
Lit.Ų.

Nuo 
N u o 
N u o 
270 BERRY ST., BROKLYN, N. I

—2 po piet 
-8 vakare

Pagamina <*riav.ai*ii llaturiiicM 
valgius. Platai galima gaut! pa lie, 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
Hope St., Cor. Roebling 8L

BROOKLYN, N. Y.

Nedėlio »:• nagai sutartį.
Egzamiii. na- iMLAi. Męs išti

riame ir pa. ako.’ e \ ; l.gas ir pa-
gelb>time. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo- 
>i. Reikalui esant, kreipkitės, mes 
apžiūrėsim'- ir duosime prietelišką ro
dą. Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

DR. J LIPMAN
311 \ 50th St., NEW YORK, N. Y.

Kalbame lietuviškai.CO R. REAP ST.

h

i

7Q

w 
o

o r p •> o

K*-

šimtus kostum'erių iš visų 
a^tų ir tautų, išmokėdami 

$1.00 ar $2.00 į savaitę, pasi
lieka tikrais savininkais 
riaušių daiktų.

Įvadam period suite j[

H 2 f2. ' 'V

(n

c/j

mo- 
mokinama sulyg 

___ j pri- 
Į 4 .savaites bū-

kykla, kur i
naujau, ios sistemos tavo 
gimtoj kalboj
si pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, ži
nosi m;
šiuos.
apmokama.
$15.00.
me.
mis

'.iausį dalykėlį prie ma
la profesija yra gerai 

Kaina už kursą 
Laisnius gvarantuoja- 

Kur.-us g .Ii lankyti dieno- 
ar vakarais.

! ERNAHONAL SCHOOL 
OF AUTOMOBILES

East loth St.,New YorkCity 
Instruktorius—Mr. Paul Gvolu.

Macys & Marcin Furniture Co
Komitetas.

Pirmas išvažiavimas.

'H I

^•**W*-

pui-

PRANEŠIMAS.

167 Roebling Street, Brooklyn, N. Y

stampos imamos vi- 
kur tik jos duodamos.

7 
L J i

Už kurias galit gaut 
brangias dovanas.

PURPI'LIAVOS VAIZ
BOS STAMPOS

f
JOE. VARANKA

Ladies and Gents 'Faildr—-Steam and 
French Dry Cleaning

32 Hancock St., Springfield, Mass.

at važiuokite persitikrinti, darbo yra 
Įvales; randa $25.00 ‘ant mėensio, ar
ba priimu partnerį su $200.00. Turi

Tos 
su r,

Parduosiu už $.”>00,00 kriaučių ša
pą ir Cleaning Ilou.>e, sykiu su 6 
kambariais pavienis narnas dėl gyve
nimo, gražus, daržas indirbtas, 10

ATEIK IR GAUK $2.00 
PINIGAIS.

Ė MERCHANT CLUB STAMP CO.

K

II

A
U

Tik ką išėjo ii ipaadoi

JUSTINO TUMĖNO

pradės mokintis veikalą 
“Patamsio Galvbė”, — tai 
puiki penkių aktų drama, 
parašyta žymiausio pasauly

ma savo būvi pagerinti.
V. Januška.

rasėjo Levo Tolstojaus. To- Grove Parke, 
kiu būdu Brooklyno ir apie- va^« ryt°-

bus Liet. Mot. Prog. Susiv.
1 kp. išvažiavimas Maple 

Pradžia nuo 
Dainuos Aido 

choras ir L. S. S. 19 kuopos
DIDELĖ PROGA.

Parsiduoda 2 namai labai
progą išvysti scent 
kiausi veikalą.

Teatro kom. narys

So. Brooklvno darbininku• 4-

laimėjimui krutančių pa
veikslų mašiną. Ją laimėjo 
Juozas Ščiginskas, nusipir
kęs bilietą N564.

Komitetas.

Nors čia mažai randasi li
nijinių dirbtuvių, bet dar
bininkai visgi bruzda: tai 
vienur, tai kitur susitaria ir 
išeina i streiką, reikalauda
mi geresnių darbo sąlygų. 
Nors tas jų darbas neatne
ša jiems patiems naudos,bet 
visgi priverčia darbdavius 
pagerinti nors biskutį dar
bininkų būvi, štai, 7 d. kovo 
B. R. T. Co. veik trečdalis)
darbininkų išėjo į streiką 36 Grand St., Brooklyn,N.Y.

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

k. sidabrą
460 Atkins Ave.,

Brooklyn, N. Y.
(28—44)

Purpuliavų Vaizbas Štampų 
UŽMINIMO KONKURSAS

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

kiek yra Purpuliavų (Purple Stamps) Vaizbos

ti ir gauti, kurie turi Purpuliavų Vaizbos Stanį 
pų Knygutę.

WASHINGTON O
VAIZBOS STAMPOS 

$2.50 smulkiu tavoru arba 
$2.00 mėsa, groseriu ar

Ml
•sjlj

V
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REIKALINGAS jaunas vy
rukas, mokantis lenkiškai, 
lietuviškai ir rusiškai į ban
ką dirbti. Atsišaukite grei
tai.

J. KOVACS, Bankierius

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda delicatessen krautuvė. 

Parsiduoda todėl, kad savininkas turi 
kitą biznį—automobilių. Biznis iš
dirbtas per 7 metus, lietuviais ir len
kais apgyveni oj vietoj.

MEYER
66 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(40—41)

JIEŠKAU KAMBARIO.
Reikalauju kambario, kad būtų vie

nam miegoti, o šiaip gyventi kad ir 
išvien. Kas turit kambarį, malonė
kite pranešti laišku šiuo adresu:

T. Burdaitis
2 Hope St., Corn.‘ Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.
(40—43)

LAISVĖS
KALINYS

Aitas veikalas tori rastis kiekviena 
inteligentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus vardas patsai už save kal
ba. KAINA 30 centų. Kreipkitės | 
“LAISVE”, 183 ROEBLING STR., 
BROOKLYN, N. Y.

BE PATRIOTIC
Always ask for

WASHINGTON 
COUPONS

BrocmyuHY ) i
1 -x.-l

Naujai if gražiai 
įtaisytas

DOVANŲ SALIONAS

P*
L*

FURNITURE CO

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

Juru tarpe 
vieninteli to
rtą kraatavi 
ii viaoc apie- 
Hakta.

triūsą, kad ii 
šiton įstaigos 
būtų ažgani- 
dinti ne įim
tai, bet tfiki- 
■ ančiai žmonių 
visokią kinų.

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

Telephone 2372 Greenpoint

PIRK KUR TAVORAS GERAS
KIRPIMO MOKYKLA.

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

L. G. KAZIUNĄS
96 Maujer St., Brooklyn, N.

BROOKLYNO IR APIELINKftS 
ATYDAI.

Lietwvilkua Kont« aktoriai.
Padarome visokį darbą prie naają 

namų statymo ir senų pataisyme. H- 
plastavojam, išcemertuojam Ir tt. K 
aant reikalui, kreipkitės past

P. GRAŽYS
9* So. 2nd fit,. B-nakly*, N Y

REIKALAUJAMA vyrų ir 
merginų opereiteriųi: fron- 
tinių, kalnierimų, rankovi- 

inių ir skylių darymui. Nuo
latinis darbas, gera alg: 
Atsišaukite greitai.
Tauber Ryttcnbcrg & Co.

12520 Atlantic Avė.,
East New York.

Static/n Brooklyn, N. Y.
(41—43)

ATYDA JAUNAVEDŽIAMS.
Nuoširdžiai esate kviečiami ap

žiūrėti MALIAUSKO ir VIDŽIŪ
NO forničių krautuves. Kainos 
daug žemesnės, negu kur kitur. 
Su u žm ok esč i u—u žm okč s i, 
turėsi.

JEIGU NORI, KAD GERAI 
IŠRODYTUM, PIRK 

SKRYBĖLES 
VARDU

“ Manhattan Hat ” ■M.........— ‘ ■■ ■—... .3E

Pirmiau, negu tu kur ki-

gražiausias šiaudines ir Pa
nama Skrybėles, kurios iš-

(icriausiti išdirbysčių 
mados

vėliausios 
vaikams kerečiukai nuo

Turime daug visokių A

Kainos $1.98

SWH8«

Manhattan Hat Stores
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyne
Tu pats persitikrinsi, kad skrybėlės naujausios mados, geriausio 

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

ATEIK IR IŠBANDYK!




