
$2.00
3.50

Geriausias darbo žmonių laikraštis 
“LAISVĖ”

Fina du sykiu savaitėj: Utarninke ii 
nyčioj. Leidžia Lietuvių Ko-ope- 

ratyviška Spaudos Bendrovė

The Lithuanian semJ-weekly 
“LAISVE” 

Published by
The Lithuanian Co-operative Pub. Socfiaftfc 

(Inc.), every Tuesday and Friday 
at Brooklyn, N. Y<

YEARLY SUBSCRIPTION RATBt
In the United States............ <..<>. .. $2.Ofc
To Foreign Countries....................... 1 5C

Advertising rates on application.
All communications should be addressed 

“LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn, N. T

PRENUMERATA METAMS:
Amerikoje...............................................
Kanadoje ir užrubežiuose...................

PUSEI METŲ:
Amerikoje ..............................................   $1.00
Kanadoje ir užrubežiuose................... 1.75

Apgarsinimų kainos ant užklausimo 
“LAISVĖ”

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y,

No. 17. VI MetasTelephone 5231 Greenpoint. BROOKLYN, N. V., 29 Vasario (February;, 19 o m Telephone 5231 Greenpoint.
“Entered as second class matter March 11, 1914, nt Post Office at the Brooklyn, New York, under th* Act of March 3, 1879”.

■if*

Vokiečiai lies Verduno vartais F. J. Bagočius Mirė Petras Kriau 
pasidarbavo aunas.

MŪŠIAI NETOLI TVIRTO- JAU BOMBARDUOJA 
VERDUNO FORTUS.

Pradžia antro ėjimo ant dono skelbia, kad vokiečių

išlaukinius Verduno fortus 
—Belleville, de Marre ir

Po įtekme F. J. Bagočiaus 
prakalbos Bostono Twen
tieth Century Klube, susi
tvėrė amerikiečiu komitetas, 
kuri i darbuosis Lietuvos su- 
šelpimu. Savo prakalboje

mūsų suvalkiečių

huosybę ir leidžia grįžti j rėje. 
savo bažnyčias. Laiškelis So

lė ant ministerio ir ant 
dvarponių. Dvarponiai lai-

AMERIKA
I h) u mon t. Sep t y niol ik-coli- 
nes vokiečių ir austrų ka

Francijoj, ties tvirtove 
Verdun, tęsiasi neaps?, ko
mos svarbos mūšiai. Jeigu 
vokiečiams pasiseks paimti 
Verdun, tuomet neišvengia-(nuoles jau yra prie darbo,
mas antras ėjimas ant Pary- Išviso vokiečių front*' yr • 
žiaus, koksai buvo užpereitų 100 kanuolių. Pašėlusios 
metų rudenį. spėkos ugnis naikina Vcr-

Gal būti, tai pirmas toks duno fortus ir, kad kaip, tai 
milžiniškas musys nuo kares nuo (o mūšio gali prigulėti 
pradžios. Ugnies viesulą ir visos Francijos likimas. 
Šluoja viską. Vokiečiai, vi-1 
dutiniškai imant, daro po 
mylią į dieną ir jeigu jie pa- ' 
ims Verduną, tuomet Pary-! 
žiaus dienos suskaitytos.

Mūšiai eina nuo pert 
panedėlio. Dešimtis tūks-1 Prancūzais.

KAIZERIS PRIEŠ 
JOFFRE.

Francijos kariumenės va
das Joffre yra kovos lau-

Kaizeris ran-

kitko

“Lietuvoje kūdikiai ir mo
teris miršta dėl tos karės ne
desėtkais, bet tūkstančiais. 
Rusų armija, eidama į Prū- 
.-.us, mito ant Lietuvos duo
nos; paskui rusai bėgdami 
nuo vokiečių viską plėšė ii' 
nešė su savim, o ko paimti 
negalėjo, tą naikino: triobas 
ir javus laistė kerosimi ir 
degino, kad neliktų vokie
čiams. O jei da kas liko, tai 
vokiečių kariumenė užėjus 
paba’ge imti. Žmonės liko 
be maisto, be drabužių ir be 
pastogės, žiemai užėjus jie

no, Marijampolės advokato 
ir gimnazijos mokytojo?

P. Kriaučiūnas jau mirė 
toli nuo Lietuvos, nes Jaro- 
slavliuje.

Petras Kriaučiūnas prigu
lėjo prie senosios kartos lie
tuviu iri 
mrmutinių
lirai daug nukentėjo už pri
sirišimą prie Ii ‘tuvystės. 
Jisai buvo didelis lietuviu 
kalbos žinovas ii' daugelį 
liūsiškiu išmokė savo kai-

Km. J. Navickis rašo:
“Aš važiuoju j Pajevonį.' ko po užraktu maisto pro- 

Kartu važiuoja dar 10 kimi-■ dūktus, kulia kaina:- 
eu Seinų vyskupi jos ir 1. du marina Vokieti ii

ne- y,a
ll.i P

lapijas. P
laisvėje —

Rostkovrkis Neukirche- nenorėjo klausyti.
Rubricelių nesiųsk! Pi-I

varpininkų.! Kun.

tančių žmonių žūsta kaip iš! dasi savo kareivių stovyk- miršta nuo bado, šalčio ir

uos pažinti.
Petras Kriaučiūnas nesi 

kišo Į politikos reikalus, bet 
savo pažiūromis vistik la
biau linko prie konservaty- 
vio sparno.

Lai bus jam lengva toly- 
mos Rusijos žemėje!

vienos, taip ir iš kitos pu- loj. Dienraštis “Matin ,, Daug Amerikoj gimu-

ir na- 
žmo- 

jos dvarponiai 
talkininkai.

tavo Dūmo 
no

Bet socialistas tęsė savo 
nigų už tris metų bertainius kalbą toliau ir tvirtino, kad 

is) gavau, dvarponiai ir stambus ūki- 
Rulkovskis, ■ ninkai naudojasi šia kare.

o Rusijos

ATSTOVO YČO BROLĮ 
SUAREŠTAVO.

Mums praneša iš Lead, 
n Dakota, jog ten suareš- 

itstovo Marty•-
Yčo brolį — Stailislovą 
į. Tam žmogeliui,' rodo- 
galvoje kelių šulų trūks- 

Laikraštis “Lead Daily 
II” sako.jog teisėjo Walsh 

nuomone, Stanislovą Yčą 
i ciklų deportuoti j Rusiją.

Kitame “Laisves” num. a-

i?avo”.
i )

TURKAI APSISTOJO 
BĖGDAMI.

Armėnijoj siaučia baisios
;.’ūgos. Štai kodėl pastaro-

DEGTINĖS MONOPOLIJA i
X T • .1

Lenkuose įvesta esanti 
degtinės monopolija. Mono-' 
polizuoti: degtinė, likeras,

ža žinių atėjo. ir alus nemonopolizuoti.

PHILADELPHIA, PA.
Siuvėjų streikas.

žuvėjų streikas jau pra
ėjo. Į streiką išėjo apie 

15,000; pasiliko dar nekurios
i lietuvių dirbtuvės, jie neina
mo streikuoti, ir viena iš di
di esu ių Kiržbaum’o,

pėdai slenka atgal. Pra
džioje mūšių vokiečiai buvo 
10 mylių toli nuo Verduno, 
dabar gi jiems iki Verduno 
beliko tik 3 mylios. Pran
cūzai traukiasi atgal visoje 
linijoje tarpe Meuse ir 
Ornes. Vokiečiams pavyko 
užimti du didelius sodžius 
Champeneuville ir Cotella-

TARP TILŽĖS IR KAUNO. 
' “Birz. ‘ vied.”-"** praneša,

TURKAI REIKALAUJA 
TAIKOS.

Athenai.—Iš Konstantino- vėjai prisirengė gerai ir nw 
polio praneša, kad ten buvo ■ no, kad laimės. Vadoyau

so, Kaa voKiecių speKos Hie-' S1ų vaikų, kurie prieš karę 
kia 350,000 žmonių. Iš I ran-1 parvažiavo su tėvais Lietu-( 
cūzų generolų labiausia pa-|Ven, patiko tas pats likimas, iųitųjų Lietuvos vietų paša- i Ishpir. 
sižymi Humbert, d 
ra-atakos nepaprastai aud
ringos. 

4,7

Jo kont- O tečiaus mūsų valdžia prieš kojinių, gyvenimas Kaune

V OKI ET J JOS A M M l J N K T -
jos išdirbėjai turi

tai neprotestuoja. Niekas nė i esąs labai gyva 
nežino, kad Lietuva palikta 
išmirimui”. (“Keleivis”) Darbai varomi labai sku

biai. Dirbą suvaryti iš a- 
nielinkiu lietuviai—ūkiniu- 
A. 4-

daugi gavo paramos. Jų! 
stovyklos dabar randasi 30 
mylių tolume nuo Erzeru- 
mo.

Rusų oficiabs štabas pra-< cĮ1(Įeiės demonstracijos. De-'ja Amalgamated
įpie paėmimą miestoI

čia

monstrantai reikalauja, kad Workers of America, r iš
sekinęs bei visą bėgį prane- 

I siu kasdieną. A. D.
v • . . turkų valdžia su taikiniu

Is Konstantinopolio pra- pajs atskirai susitaikytų 
iH'šn, kad Kaukazo frimte i(a(Įa rusai paėmė Erzeru-j 
mūšiai tęsiasi be paliovos, 'nug tai Turkijoj vis garsi

Is Londono atėjo žinių, p garsiau veržiasi bals 
kad turkai urmu siunčia pa-, reikalaujanti taikos. Poli 
ąelbą Kaukazo t rontan, no-. j. (|e({a visas pastangas,k 
i ėdami išvyti rusus pirm, Į j^unalšinus “nenuorama

sulaikyti vokiečius ties Gote 
du Poiore. Vėliausios tele
gramos iš Paryžiaus sako, 
kad dabar francūzu artileri- 

z jos ugnis neleisianti vokie
čiams eiti tolyn.

Vokiečiai praneša, kad 
nuo pereito panedėlio iki su
batos jie paėmė nelaisvėn 
10,000 francūzu. Vokiečių 
oficialiame pranešime sako
ma apie paėmimą šių so
džių: Champeneuville, Mor
mont, Cotellate, Beaumont, 
Ornes ir Chambrettes.

Vokiečių „armiją ties Ver
dun veda kronprincas Fri- 
derikas Wilhelmas. Jisai 
nesigaili aukų. Jam pade
da Bavarijos kronprincas. 
Rusų laikraštis “Russki In
valid” sako, kad generolas 
Hindenburgas esąs priešin
gas tiems mūšiams ties Ver
dun’iu, kadangi jie baisiai 
brangiai apsieina.

Daug kareivių ir iš Rusijos 
fronto traukiama Franci j on 
kronprinco armijai pagelbė
ti.

municijos išdirbėjai turi di- 
(Ižiausį pelną. Viena dirb-

kad per

125 nuošimčius, nepriskai- 
tant 2 milionų markių, už
mokėtu karišku taksu.

Kita dirbtuvė, kuri dirba 
kanuoles, turėjo apyvartos

Pocius ii1 Lietuvos Šelpimo 
Fondo kasininkas p. Šidlaus
kas. Po pasikalbėjimo pa
aiškėjo, kad Lietuvon dabar 
negalima nieko nusiųsti, 
nes vokiečiai neįleidžia. To
dėl amerikonu komitetas c.

ną ir su pagelba Wilsono (Įl

per Vokietijos ambasadorių 
63 milionus markių ir gavo iš vokiečių valdžios leidimą 
gryno metinio pelno 13 mili- • nuvažiuoti Lietuvon ir ištir- 
onu markiu.

Tai matot, kam karės rei
kalingos ir kas iš jų pelno.

CARO KARIUMENĖ LAI
MI PERSIJOJ.

Iš Teherano praneša, kad 
rusų kariumenei sekasi Per
sijoj. Ties Bidesurks ir 
Sakhae rusų kariu menė su
mušė bendras persų-turkų- 
vokiečių spėkas.

GANDAS APIE SIUNTI
MĄ Į FRANCIJĄ 
RUSŲ KARIUME

NĖS.
Berlynas. — Laikraščiai 

praneša, kad dabar taikiniu-

ti tenai gyventojų padėjimą 
ir suteikti pagelba. Bet A- 
merikos valdžia gali tokio 
leidimo iš vokiečių valdžios 

I reikalauti tiktai tuomet, 
kuomet Lietuvoje būtų šios 
šalies piliečių.

Todėl prašom gerbiamos 
visuomenės trijų dalykų:

1. Jei kas žino tokių lietu
vių, kurie būdami Amerikos 
piliečiais prieš karę išvažia
vo Lietuvon, tegu tuoj aus 
praneša “Laisvės” redakci
jai jų vardus ir pavardes, 
kur jie gyveno prieš išva
žiuosiant Lietuvon ir ko
kiem Lietuvos vieton jie iš
važiavo.

2. Jei kas žino tokiu lietu-
c

Avalinės, žibalo ir jose pozicijose.

IR POPIEŽIUS ŠNEKA.

Kaunan atkelta daugybe 
vokiečių įstaigų. Visi butai 
ir viešbučiai užimti.

Sutvarkytas normalis šil

Casparri varde popiežiaus 
išreiškė sąjausmą šemy- 
rioms tu raveniečiu, kurios 
nukentėjo nuo austrų orlai
vi ninku bombardavimo. 
Tuomi popiežius pasmerkėn i u m, Tilže ir Karaliaučių.

Šiaip jau žmonės tegali i 
važiuoti tik Tilžėn, gi norint! 
važiuoti Vilniun ar Kara-! protestuoti, 
liaučiun reikia gauti tam i-------------
tikras leidimas. Gauti tokį į BULGARIJA IR _AUSTRI- 
leidimą esą nelengva.

Iki Tilžės vagonai būna

Vėliausios žinios skelbia, 
kad vokiečiai jau paėmė vie
na Verduno tvirtovės fortą 

• 4.

—Douaumonta. Paėmime
to forto, kuris radosi tik 1 
mylias tolume nuo paties

JA REIKALAUJA NUO 
RUMUNIJOS PASIAIŠ

KINIMU.
ūžiami tik tie, kurie turi 
specialį leidimą.

Tilžėje patikrina visų ke-ikalavo nuo Rumunijos 
liauninku dokumentus.

Tuos, kurių dokumentai

Austrija ir Bulgarija parei- 
‘ į pa- 

Įsiaiškinimų, kodėl ji didina 
ginkluotą jiogą palei Bulga- 

neatsako kai-kuriems reika- rijos rubežius. Ką ant to 
lavimams, grąžina atgal. ' Rumunija atsakys, tai dar 

-- nežinia.
KUNIGAI GRĮŽTA Iš NE

LAISVĖS.

džioje keli desėtkai Lietuvos

Prūsų nelaisvę.

VOKIETIJOS BANKAI
BAN KRUTI J A.

KONGRESE.
Kongreso užsieninių rei

kalų komisijoj svarstyta 
draugo M. Londono rezoliu- 

Įcija dėl sušaukimo neutralių

inčjo Brandenburgo infan- 
terijos pulkas. Douaumont 
ira vienas iš svarbiausių V 4
fortų vidurinės fortifikacijų 
linijos. Prancūzai apie pra-

įsta pasitraukę prie Meuse

Rusai paėmė stambų Per
sijos miestą Kermanshah. 
Dabar rusai randasi tik 150 
mylių tolume nuo anglų ka-

staruoju laiku '»iumenes Mesopotamijoj.
pradėjo bankai -------------

šalių konferencijos, kad 
nriskubinūs taikos valandą 
Europoje.

Rezoliuciją parėmė: J. 
Maurer, Pennsylvanijos so- 
eudirtų ir unijistų vadovas, 
M. U ilgui t h—Amerikos so- 
ckilist i vadas, Bohm—New 
Yorko unijų atstovas, Zu
la v sk i s— 1 e n kų o rga nizaci jų 
i c prezentatorius, Šipliako- 
vas—New Yorko valstijos 
legislatorius, H. Rich — far- 
merių trimilioninės organi
zacijos vadovas ir daugelis 
kitu, v

žodžiu sakant, visos Ame
rikos soc. ir darbininkai tę*. 
nijų atstovai priminė prezi
dentui, kad jo priederme 
esanti priskubint taikos va- 
kiiidą Europoje.

MILŽINIŠKAS STREIKAS 
SKERDYKLOSE.

Mums praneša iš Sioux

kerdyklų — Armour 
aydugy — darbininkai iŠ

PORTUGALIjpj

užsibaigė,

oetas orlaivimnkas
D'Ar.nuncio su- 

Jisai guli Venecijos

STREIKAS UŽSIBAIGS
Subatos vakaro New

tai dabar Gabriele 
jausiu žc’stas. .

buvo ligonbuty

bankrūtyti. Pa 
Lilis pranešimu 
subankrūtijo du did 
banku. Viename jų 
•aidėta Kruppo darbininkų 
utaupyii pinigai.

22 d. išėjo į streiką apie 
100 bučerių ir jų pagalbinin
kų. Bosai tuoj nekurtuos 
pavarė, bet 23 d. išėjo visi 
darbininkai.

Vyrai, laikykitės ir būki
te visi broliškoje vienybėje.VOKIETIJOS SOCIALIS

TAS GRĄSINA 
VALDŽIAI.

Prūsijos seimo posėdyje 
Vestfalijoje. lįs laiškelio žemdirbystės ministeris 
matyti, kad ir Žemaičių vys- Schorlemen pradėjo girti 
kūpi jos kunigų vokiečiai bu- dvarponius ir tvirtinti, kad 
vo paėmę į nelaisvę. Dabar Tiktai ačiū jų pagelbai Vo-

neša jų vardą, amžių, adre- 
j-ą ir katroj Lietuvos vietoj 
galėtų būt jų žmonos.

3. Jei kas žino tokiu lie-

Dabar tiems kunigams 
leista sugrįžti namo, į savo 
parapijas. “Liet. Balse”skai- 
tome:
“Kun. d-ras Totoraitis šio

mis dienomis gavo atvira 
laiškelį iš Seinų vyskupijos 
kunigo J. Navickio, kuris 
buvo vokiečių nelaisvėje 
kartu su kitais 12 Seinų vys
kupijos kunigų Gutersloh’e

tūtų pervežti 200,000 rusų
kareivių francūzams į pa- 

Spėjama, kad juos 
gabens per Sibirą j Canada 
ir iš Canados į Franciją. 
Ta transportacija manoma!

kad atlikti bėgy penkių sekančių tuvių, kurie nors ir nepilie- 
mėnesių. įčiai, bet turi čia gimusių

----- | vaiku, kurie, t. y. čiagimiai 
PORTUGALIjpj. vaikai, butų Lietuvoje, tegul 

Portugalijoj sukonfiskuo- priduoda tokių vardus, ad
resus, kokiame mieste ir tt.

Gavę žinias, męs priduo- 
sime per “Keleivio” red. 
viršpaminėtam komitetui.

Sakoma, kad tarpe Portu
galijos ir Vokietijos kare 
neišvengiama. Pirmasai 
Portugalijos ministeris sto
ja už karę. Jisai mano,kad Yorko laikraščiai praneša, 
iš to didžiausia nauda Por- kad Ansonijos streikas jau 
tugalijai

Nepaisant vokiečių pasi 
■sekimo ties Verdun’iu, pary- Įgelb 
žiečiai vistik dar jų nesibi
jo ir tikisi, kad kronprinco 
armija bus laiku atmušta. 
Iš Paryžiaus praneša 
per 4 dienas vokiečiai nu 
stojo 150,000 kareivių už 
muštais, sužeistais ir belais 
vėn paimtais. Prancūzai a 
tiduoda garbę vokiečių arti- ta 36 Vokietijos ir Austri 
lerijai, kuri daro stebuklus jos prekybos laivai. Santi 
ir pleškina nesuturima ug- kiai tarpe Portugalijos ii 

, pine jūra. I Vokietijos gana, aštrus.
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įžangos

Likie sveika fa 
dorybių Amerika! 
sveika

Likie
senobinė izoliacija!

da augštai, augštai lėktie. 
Teisybė, stambusis Ameri
kos kapitalas jau atidarė sa
vo žiotis dar prieš ispanų -a- 
merikiečių karę. Bet tai 
buvo tik pirmoji repeticija. 
Amerikos visuomenės psi
chologijoj ir kapitalistiškų 
partijų veikimo būde prota
vimo procesas teplaukė se
nąja vaga. Tesirūpinta tik 
savo namų reikalais. Nerei
kalauta sau šėro ir balso 
visapasaulinėj politikoj. Kas 
kita dabar. Šioji karė pri
skubino momentą aiškaus

pitalistiškos visuomenės. Ji 
ta kapitalistiška visuomenė

šneko militaristišku

myn—duokite jam kelią.
Amerika stoja ant to pa

ties kelio, ant kokio stovi 
Europos valstybės. Ji stovi

ant tų, kurie nori to visko, 
yra ne kas kita, kaip savos 
rūšies autokratizmo apsi
reiškimas.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Tegul musų E. Debs 
buna kongresmanu.

Li i tu vos Socialdemo 
kratų Partijos

A. J. Karalius.

PROTO HYGIENA
ties anga į imperial ištiško? 
kares pragarą.

Štai kodėl ant socialistiš

didelė atsakomybė gesinti

Draugui J. Šukiui

J. Šukys paleido jau iš “Lai
svės”. Ta pozicijos permai
na nėra perdaug nuosekli. 
Kas kita būtų buvę, jeigu

gražiau ir mūsų literatiško 
mandagumo papročiai ne
būtų nukentėję. Socialistiš- 
kų laikraščių Sandora yra

sakymas turi tilpti tame pa
čiame laikrašty, kuriame

vilkų | žinutė, dėl kurios

“atgimimo” visuotiname ka- 
leiviaviine. Ji kurstančiai

i r “Laiš

Savo “Atsakyme ant at-

rodo “Laisvės” N. 97 ir ci
tuoja iš ten tūlą pastabėlę:

“Vyrai, duokite visus
sus darbus ‘Kovai’...”.

Męs turime griežtai

įnikęs būdą. Pereitą

Amerikiečiai sako, kad jie 
gali sulaužyt liežuvį, tarda
mi kokį rusišką, lenkišką ar 
lietuviška žodi. Atsiminkit, 
kiek vargo jie turėjo, ištar
dami Przemysl.

Bet kaip su Amerikos 
vardais, pavardėmis ir tt.? 

sykį' Žiūrėkite, kokios upės ran-

Indiana socialistai nutarė

vi-

su nuomonę apie Mass, kon
ferenciją, o šiuo sykiu jisai 
Čiru-Virti nuomonę paduo
da, kaipo “Laisvės” nuomo
nę. Visviena kokia vožna 
a.saba Čiru-Viru nebūtų, ta- 
čiaus jisai tik už save kalba. 
Tai atskiro žmogaus nuomo
nė, bet ne visos “Laisvės” 
red. “Laisvė” neužriša kam 
nors burnos taip, kaip ji 
neužriša burnos ir drg. J. š. 
Kalbėkit, reiškit <avo nuo
monę! Męs negalim pasta-

riją ties kiekvienu autorium 
ir prisėti i kiekvieną straip-

rą ncy 'lie-'.
Čii ii-Viru

kalba tik

- ginče.
New Yorko valstijos re-

ir reikėję siųsti savo atsa
kymą į tuodu laikraščiu. Bet 
jis susirado sau vietos “Ko-

ne prit

o ra
kalo Rooto prakalba Carne-1 Rymo”, 
gie Hali bus bene : 
viausias mūsų laiku 
reiškimas. Root’as r

ikyme ant atša

su
su

švelniau, negu anasai už- 
įpuolimas, drg. J. Šukys 

jau nebeprikaišioja mums 
norą “drumsti vandeni”. Ji- • v

l adai'gi ta pastabėle buvo 
atkreipta prieš tūlos rūšies 
socialistus, kurie su mumis 
ceremonijų nedaro, tai ne-

prasti, kad Amerika, 
jos plačia užsieniu preky
ba su jos piliečiais, išmė-

milionais ateiviu ant jos 
žemės, su jos vis augan
čiu dalyvumu viso pasau
lio kilime prie žmonijos 
gerbūvio, esant tūkstan- 
y:ams ryšių, kurie ją jun
gia su kitom tautom—kad

sifikaciją mūsų nuomonės 
anie aną Massachusetts kon
ferenciją—kuri (kaip atme-

ryti ceremonijų.

Agitacija prieš L. S.

giau atskirta nuo viso pa
saulio; mūsų tauta nega

peikta. O tylėjimas, 
žmonių išmintis sako, 
tai ženklas sutikimo su opo
nento argumentu.

Drg. J. Šukys randa rei
kalingu pranešti “Laisvės”

yra
Susitvėrus tautininku San-

kova su Lietuviu Socialistu 
Sąjunga. Tautininkai,

ti tūlą rolę žmonijos pro
grese, męs turim atlikti 
tūlą dalį priedermių, at
sakančiu mūsų teisėms”.

*.

jisai pasaKojo Laisves re
daktoriui apie isigyvenan-

tūli žmonės

su jais bučiuotiko i 
kunigų pantaplius,supyko ir

Jų, sandoriečių kalbėtojai, 
ypač ]>p. Liutkauskas ir J. 
širvydas, jau pranašauja L.

tą prakalbą suprantamon 
kalbon, ji reiškia ve ką: 
mūsų kapitalas rado sau 
eksploatacijos dirvą visame

męs sakėm, kad tiem žmo
nėm nereikia tikėti. Vadi
nasi, “Laisvės” redaktorius

“gridorių įstaiga”, įstaiga, 
neturinčia savo raison d’te-

ne Debs, kaipo mūsų kandi
datą į kongresą. Jie prašo 
pini ginęs pagelbos iš visų 
šios šalies socialistų.

Teri'e Haute yra gana žy
nius miestelis ir tame mies- 

dasi Mississippi valstijoj: (^’auR’as_ Helis bus
Yazoo, Tallahatchie, Wo- musų kandidatu

mochitto, Tombigbee, Chic- kongresą. 
xasawha, Escatawpa, Pas- 
cogoula, Alolochitto ir Cata
houla.

Šiais metais sueina 20 me
tų nuo įsikūrimo Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos— 
Lietuvos proletariato parti
jos. Męs išanksto turime 
prisirengti prie apvaikščio

simo to jubilėjaus, męs turi
me jį paminėti, nes tuo, kuo 
šiandien yra Lietuvių Socia
listų Sąjunga, ji yra,bent iš- 
dalies, ačiū tai įtekmei, ko- 7 V 7

GYDYMAS.
Kartais pasitaiko, kad ' 

gręsiant dideliam pavojui 
p v. užsidegus namams “su
pa ralyžuo tas” hysterikas
šoka iš lovos ir bėga 
laukan. Tada nuduotas pa
ralyžius išnyksta. Šitas bu
vo senovėj žinoma; tada x 
hysterija gydydavo taip,

* 

M: X:

Jo, je, E. Živatkauskas yra 
puikus socialistas. Bet ka-

mazgas. Jame gyvena daug 
gelžkelininkų, kuriems, sa
vo laiku E. Debs taip daug 
p r i ge 1 bė j o s u si o r ga n i z u o ti. 
Yra viltis, kad visi Terre 
Haute unijistai, nepaisant

rikos lietuvius socialistus. 
Mūsų Sąjunga, bent tūloj 
dalyj, yra augintinė L. S. T).

metyje negalime padaryti 
dūlei savo “civilizacijos”.

D r. E. H. Williams pa

taras J. Šliupas, tuomet žo
džio socializmas ir su rep
lėm neištrauktum iš z. gerk-

*l
Jeigu vokiečių valdžia tu- 

i etų tiek būdos su vyrais so
cialistais, kiek ji turi bėdosi'?

riotiški šakalai staugia lau
kiniais balsais ir šaukia gin- 
kluoties, ginkluoties ir gin- 

Debs yra didžiau- 
is “preparedness”.

nio Biuras išleis

didintoj formoj. Tai' bū
siąs jubilejinis numeris, ka

ra Zetkin, tuomet jau tikrai 
kaizeriui ateitu sūdnoji.

H:

4: •<:

sąjungos apačia rodo di
delį pasišventimą, rūpinda
mos “Naująja Gadyne”. Žiū
rėsime gi, kaip savo prie

vi ršūnės.

Tautininkai ir klerikalai 
veda savo tarybas apie uni
ją (a la Liublino unija)

Debs, jeigu tik pakliūtų 
Kongresam būtų vienas iš 
žymiausiu kongresmanu. Jo 
orincipial iškurnąs proleta

siems žinomas. orato

kaus

mina

Naujos Knygos.

užprotestuoti. Kaipgi L “Naujienos” išleido lyri- 
šulai drįsta paz.gordyt |<(ls eiliu tomeli “Gludi-Mū-

* >f:

Tautininkų partija neva
dina savo narius saliūnin- 
kii£-^aliūninkais. Philadel-1 ponis nevarinėja politikos, 
pirijos suvažiavimo protoko- Jisai tik dūmoja,svajoja,val
iuose užrašyta Pareila pra- vorykštės varsomis žaidžia, 
menininkas, (ar viešbutinin- kartais, Hei.nę paseka, kar
kas); Povilaika prameni-Hajs lietuviškais špukais pa- 
mnkas. fnr/(lin n .Tniilrii drimbi

dalyvavo, rodosi.jam labiau
sia tinka poeto “profesija”.

’T T

A. Bulota panašus 
“fliehemle Hollander”, 
lie pilna visur ir niekur nė
ra. Tai jis keliauja per Si
birą, tai per Norvegiją, tai

tant jo eilutes. Smagu da
rosi ir užuomaršoje skandi-

! f4 nuodėmes.
ku- įsigykite “Gludi-Liūdi”.

gu kas iš amerikiečiui turi 
kokių retenybių, paliečiau 
čių partijas praeitį, teiksis 
prisiųsti straipsnius ir da

Biurui, Glasgovan. Škotijoj.
Užsienio Biurui sumanius

riai neturėtu užmiršti ir to

DĖL A. BULOTOS.
Klausiame, kokie' santi- 

kiai turėtu būti tarpe A. 
Bulotos ir Amerikos lietuviu 
socialistų, pak: 
męs sekančia me 
num. Nekurie
rūsčiai jau įsileido i dide-

mūsu laik-

Tėmykite viename iš 
tymesniųjų “Laisvės’ 
atsakymą p. Račkui, 
čio” redaktoriui.

an
num. 
“Vy-

pereitų metų pabaigoje 
suėjo lygiai 25 metai, kaip 
Tilžėje gyvuoja “Nauja Lie
tu viską Ceitungab—tautiš
kai atgaleiviškos pakraipos

lis jį skaito teisingu. Tū
lam miestelyje mergina ap
sirgo ir tapo “suparaližuo- 
ta”. Patyręs gydytojas 
tuojau - suprato, kad mer
gino < liga yra vien įsivaiz- 
< b rita. Jis atsigabenęs
šiaudų pundą, įrišęs mergi
na į vidurį ir padegęs. Mer
gina tuojaus išlindusi ir nu
bėgusi.

Vienok šios rūšies hyste
rics “gydymai” suteikia

Laus pacientas suranda ki
tokius būdus namiškiams 
prigaudinėti. Dėlto moder- 
mškas daktaras nesinaudoja 
žiaurioms priemonėms, beic 
stengiasi surasti minėtos 
negalės priežastis ir jas pra
šalinti.

Panašiai sergančio ligo
nio protas yra svyruojantis, 
jo valia silpnutė. Todėl ma
tosi aiškiai, kad nukreipus 
mintis kiton pusėn, pagel
bėjus ligoniui užmiršti savo 
ligą, o svarbiausia priver
tus jį patikėti, kad jis bus 
sveikas—štai tikriausias 
būdas gydymo.

Nėra abejonės, kad dau-

stybių šeimynoje Amerika 
irgi jau yra ne pastumdėlė, 
bet šulas; kuomet kitos ka
pitalistiškos valstybes ėdasi 
dėl riebesnių kąsnių,—nety-! 
lūkime ir męs; o kad mūsų 
balsas būtų visur girdimas, 
męs turime paremti jį skait
linga armija ir laivynu, ku
ris, anot Wilsono, turi būti 
didesnis už patį didžiausią, 
tai yra, didesnis, negu Ang
lijos laivynas.

Ar jūs, skaitytojai, negir
dite tuose balsuose kapita
listiško siaubūno šniokšti
mo?

Ką sakė Rootas—tą sako 
ir visa republikonų partija, 
atstovė stambiojo kapitalo 
šioje šalyje. Ir nors demo
kratų Wilsonas iš kailio ne
riasi, kad įtikt visiems pat
riotiškiems amerikiečiams, 
bet Rootas ir Wilsoną bara, 
kad šis neužtenkamai gerai 
tautos “garbę” gina! Re- 
publikonai ir jų uodega Ro- 
Gseveltas nori smarkesnio 
patriotiško baubimo, negu 
tas koncertas, kurį męs gir
dim Washingtone.

Amerikos bankai organi
zuojama svečiose šalyse ir 
jųjų rolė—praskint kelią A- 
merikos pramonei ir preky
bai. New Yorke jau suor
ganizuota dešimtimis milio- 
nų vartaliojanti kompanija,

macijom, kad centras tvar
kosi ir papeikė “Laisvėje” 
tuos sąjungiečius “kurie ne-

giai!? “Laisvės” redaktorius 
pasielgė draugiškai, o drg.

Einame toliau.

redaktorius žinojo, kad L. S. 
S. centre įsigyvendina tvar
ka, tai kodėl jisai negalėjo 
išreikšti nuomonės,kad Pild.

stovį ir kitiems šąjungie- 
čiams?

Jeigu vienur-kitur eina 
murmėjimas, jeigu ’net tūlo 
rajono valdyba nerimauja— 
tai kodėl neužbėgti tam ne
rimavimui už akių tam tik
ru draugišku paaiškinimu? 
Tiesa, drg. J. Š. remiasi for
mališkumu, girdi, niekas o- 
ficialiai nesiteiravo. Mes

kutinis L. S. S. suvažiavi
mas davė plačius įgaliojimus 
P. K. įvesti L. S. S. centre 
tvarką ir permainas. Ir ta
me laikotarpy, nuo suvažia-

permainų ir tai stambių per-

liškas būtų dalykas papasa-

Męs nevisuomet remiamės 
tik formališkumu.

Jeigu jūs nenorite duoti 
atskaitų iš P. K. konferen-

lingai dabar 
susivienyjo

PAJIEšKOJIMAI.
Justino Tumėno “Laisves 

įvažiuoja per San Frau- Kalinys" jau išėjo iš “Lais-

argumentai. Vadindami . . I. .. . . v.mus grinoriais, jie užmiršta 
patįs beėsą grinoriais tikrų
jų amerikiečių akyse. Jie 
užmiršta, kad lazda turi du

socialistus, ji

Kalbant apie antrą užme
timą, kurį daro p. Sirvydas, 
būsią susivienyjimas su A- 
merikos Socialistu Partiją

nes po susivienyjimui jai ne
bėra vietos lietuviuose — ta
sai užmetimas neišlaiko 
menkiausios kritikos. Męs 
atsimenam, kad prieš Sąjun
gos susivienyjimą su S. P. 
mūsų tautininkai darė kaip 
tik priešingą užmetimą. Jie 
tuomet prikaišiodavo Sąjun
gai, kad ji nėra tikrai socia-

mūsų socialistai ne c

fai, mat, tuomet vienaip

* rn .v •1 limenas pasižymi 
ties ir formos originališku- 

New Yorko valstijos ape- L[U įr j;lu (jp todėl užsipel- 
liacijų teismas nusprendė, no atydos ir rūpestingumo 
kad teatrų savininkai ir -lš skaitytoju pusės. Tume- 
spektaklių rengėjai, jeigu |li;ls primena mums anuos 

garsiuosius revoliucijos lai
kus ir jojo Tomas Krikštas, 
tas ricieris be baimės ir pa
peikęs, pilnas energijos ir 
pasišventimo. Nežinau, kaip 
kam, bet man jisai išrodo

a.tran ponus kritikus.
Štai Šubertso teatras 

New Yorke neįsileido “New 
York Times’o” teatralį re
cenzentą.

Mūsų teatralai taip-pat 
labai nemėgia kritikų ir kas

paseks šubertso pėdomis.*
* *

O turkai nei žodelio apie

karės ofisas visuomet lieka 
be žado, kada tik reikia pra
nešt apie pralaimėjimus.

“JUSTICE”.
Luzerne pavieto socialis

tai p radėjo leisti Wilkes 
Barre, Pa., savo savaitinį 
laikraštėlį “Justice”, kurio 
pirmąjį numerį męs ką tik 
gavome.

min-
eina iš Kauno gub. nuo Kin
ka vos iš Papiškių k., 14 me-

būklingų išgydymų” buvo ir 
yra pasitaikę. Hysteriškas 
ligonis ant kriukių ateina 
prie kokio nors šaltinio ir 
numetęs kriukius eina na- ' 
mon. Čia ligonio valią su
stiprina vien tikėjimu. “Ste
buklingų” vietų tyrinėtojai 
visi skelbia, kad ten ateina 
ir pasigydo tiktai toki žmo
nės, kurių ligos yra įsivaiz
dintos t. y. hysterikai.

Kitą vertus sanitorijose 
tūkstančiai hysterikų pagy
ja tik vien dėlto, kad ten jie 
gauna kitokius įspūdžius ir 
valios pajiegos sustiprinimą, 
šios rūšies išgydymai yrr 
daug geresni už staigų pe?

adresas:

rožių, Rudaminos gm., Kal-

ko brolio Jono, pusbrolio 
Juozo, ir pusseserės Julės, 
visi gyveno Shenandoah,Pa. 
Adr.: Petrograd. Petro-

rinkai nežino, kas tai yra 
rimta kritika. Jie tik prie
kabių įieško.

Męs nemanome, kad tų 
Sandoros vadų nešvarus už
sipuolimai galėtų užkenkti 
L. S. S. Bet kokia gi nauda 
pačiai sandoriečių draugi-

girdimas darbininkų spau
dos balsas. ' Per tai darbi
ninkams ir sunku yra kovoti 
vž savo būvio pagerinimą.

“Justice” praneša, kad 
Wilkes Barre įsikūrė stu
dentų socialistų kuopa.

” T, i e Ii nei’’ UiiUrzio 1/nnnnvn

cionierium, kurio pažiūros 
gan chaotiškos.

O kaip tamstoms tinka ši
tas poezijos perlas:
“Smagus tėvynes vėtros dūkas. 
Bet daug rudens gražesnis rūkas.
Kai kloja pievą ir laukus. t
O paslepia net ir miškus 
Aukštuosius su rudu kalnu 
Ir ežoraiėiu mėlynu;
Ir taip jisai ramus, ramus 
Balnoja rytą nemainus! 
Sulaukia ūkanų meilumo.

i Kurs sielą pripila ramumo...”

Dailiosios literatūros my
lėtojas negali apsieiti be 
Tumėno “Laisvės Kalinio”. 
Padarykite vietos savo kny

Apie Dievą, Velnią, Dan
gų ir Pragarą. (Why 1 am 
an Agnostic?) Parašė Ro

Ferdinand de Samogitia. So. 
Boston, Mass. “Keleivio” 
spauda. Kaina 25c.

Įdomi knygelė visiems 
tiems, kuriems rūpi religijos 11 • *

Emilija Vaičiūnaitė jieš- 
kau savo brolio Kastantino, 
25 metų, _ pirmiau gyveno 
Rockford, Ill., 411 Lincoln

gy venų: St. Jegorjievsk, 
Riazansk. gub., Novo Jego- 
rij, der. Martynovskaja.

Darata Stalioraitiene j ieš
kinį savo vyro, 29 metų. Pir
miau gyveno Philadelphia, 
Pa., 939 N. Market St. vadi
nosi Stello; taipgi sesers 
Elzbietos Viederaitės, gyve
no taipgi Phila., Pa. Adre-

zansk. gub., Novo-Jegorij, 
11 e re vn i a Ma r ty no v sk a j a, 
biežencie D. Stalioraitis.

Antanas Balčaitis iš Jur
barko valsčiaus, Kauno gub.

Juozo Ekuzinskio ir Onos 
TSkuzinskytės, gyveno Chi- 
go, Ilk, 3100 Emerald Ave.

Gana tankiai asmuo p 
veldi hysteriškus palinki
mus. Tada jis nekaltas. 
Vienok ir tokiose sanlygose 
jei tik jis ar ji gaus geras 
sąlygas, ypač kūdikystėje, 
jei protas nebus temdinsi
mas paikais auklėtojų pats-, 
rimais bei pavyzdžiais, tai 
ir tada galima hysterijos iš
vengti. O apsaugojimas vi
sada pigesnis už išgydymą.

Hysterija gali prasidėti 
kūdikystėje-ir būti nepatS- 
mijama, o vėliaus gyvenime I 
aiškiai apsireikšti. Todėl | 
da kartą noriu atkreipti a- 
tydą auklėtojų į tai,kad jau- 4 
nuolio proto hygiena nebū- į 
tų užmiršta.

Kartais iš hysterijos iš- f 
si vysto pilna beprotystė, ar- j 
ha kartais suardo intelektą 
ant tiek, kad asmuo yra Į 
vien pasigailėjimo vertas?! 
Vienok protingai elgiantis* 1 
iš pat pradžių gana lengva j

čia visai nebandžiau iš* >. 
dėstyt visas gydymo, meto- | 
das. Man norėjosi parody- * 
t i, kad visokį proto svyravi- 1 
mai yra pavojingi ir negr’ 
būti nepaisomi. Pastebe. 
kokį nors proto svyravi) 
pas kūdikį ar suaugusį 
Ida tuoj aus kreipties pn



Kiekvienam darbininkui Laivoji Sakykla

pasiskaityti
(Pabaiga).

Ką sako draugė A. Kol- 
lontaj apie Socialistų klai
das ir apie socialistų idealą.

žemiupiešimu svetimų
Kurgi tuomet bebūtų savy- 
stoviškumas socialistų ju
dėjimo? Mano nuomonė y- 
ra tokia, kad jeigu Vokieti
jos socialdemokratams pa
dedant, Vokietijos valdžia 
laimės šią karę, tai Vokieti
jos darbininkams bus ne ge
riau, bet blogiau. Tuomet 
kaizerizmo spėka dešimte
riopai pakils ir visoj šalyje 
prasidės reakcija. O męs 
jau žinom, kad socialistams 
yra begalo sunku kariauti 
su stipria ir įsigalėjusia 
valdžia. Tą patį galima pa-

Bet vistik męs turime gi
liau pasvarstyti, kodėl su
klydo mūsų draugai Euro
poje. Ar tai buvo netyčio
mis, nenoromis padaryta 
klaida, ar tai buvo pasekmė 
tam tikri} priežasčių, tam 
tikrų aplinkybių?

Man rodosi, kad pastarai
siais dešimtmečiais socialis
tų judėjime buvo permažai 
gyvos revoliucioniškos dva
sios. Seni kovos laikai — 
laikai Marxo, Engelso, Bo
belio, Liebknechto ir kitu 

•užbaigė savimi revoliucio- nę iš tos baisios, _______
niškąjį periodą darbininkų lekcijos, stengkimės atrasti 
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visas kitas valstybes.
Taigi, draugai, pasimoki- 

kru vinos

pasišventimo gadynė pras
linko. Pastarųjų gi metų

opprtunizmo ir kompromi
so vėliava. Socialistų parti
jos tenkinosi menkiausiais 
laimėjimais ir nepratino 
žmones prie revoliucioniškų 
žygių. Viskas pagrimzdo 
parlamentarizme ir smul
kiose derybose. Daugelis 
socialistų vadovų stengėsi į- 
šnekėti plačioms darbininkų 
minioms, kad socializmas 
truputį po trupučio įsikra

sakant, nejučiomis prigis.
Tie vadovai tenkinosi tik 

menkom re formelėm ir sa
kė—kad galutinas tikslas, 
socializmas, nieko nereiškia,

se.
Męs. draugai, turime ati

taisyti tą klaidą. Męs turi-

alizmo judejiman, dvasią 
revoliucijos ir pasišventimo. 
Tik kovoje bręsta darbinin- 
kų-spėkos. Žiūrėkit, kiek

PRIEŠ “KUNIGĄ 
MOCKŲ.

j e “Laisvoji Sakykla”, rašo

jam panašiems kalbėtojams 
P. D-ras.

Rockford, Ill.

Gui de Maupasant.

Dėde Sostenas
KASLINK KUN.

MOCKAUS

S. IV Rajono konferencija 
nutarė, kad kuopos nereng
tų Mockui prakalbų, tai aš 
labai nusistebėjau ir užda
viau sau klausimą:“ Kas per 
vieni tie delegatai buvo, kad 
sugalvojo tokį nutarimą?” 
Matomai mūsų delegatai, iš
nešdami tokį nuosprendį, tu- 

I į ėjo omeny kokią nors lais-

nelį “Už kunigą Mockų”, iš
bardamas IV rajono socia
listus ir išvadindamas juos 
“fanatikais”, kam jie nutarė 
savo konferencijoj, kad so
cialistų kuopos neprivalo 
rengti prakalbų Mockui ir 
jam panašiems laisvamany- 
bės platintojams.

Čia noriu pastebėti drg. vamanių partiją, priešingą 
Beliauckui, kad jis, rašyda- savo idėjai, o ne laisvą blai- 

tą straipsnelį ir ap- va žmonijos psichologiją.
Suprantama, aš netikiu,

diena!” Bet jeigu jūs tvirtinate, kad jūsų 
draugija kasasi po šaknimis monarchiškos 
dvasios, tuomet aš pradėsiu juoktis visų a- 
kyvaizdoj. Ir kaip jums patinka tokia 
slaptinga ir demokratiška draugija, kurios 
vadovais buvo Vokietijos sosto įpėdinis, ka
ralius Gumbe r tas ir daugybė kitų karūnuo
tų ypatų.

Tuomet dėdė man pašnabždomis pa
sakė:

—Tas teisybe, bet visi princai, visi sos
tų įpėdiniai tarnauja mūsų idėjai ir visai

—Ko norite nuo manęs?
Aš sušukau:
—Greičiau, greičiau, palaimintas tėve

li, atidarykite man duris, ligonis visai 
prie mirties ir reikalauja jūsų šventos pa
ge! bos.

Vargšas senelis tuojaus užsimovė keli- 
(Toliaus bus).

naują kelią atgaivinimui 
darbininkų Tarptautinės. Į- 
kvepki me darbininkų judė- 
jiman daugiau klesinės są
monės ir revoliucijines dva
sios.

Iš laikraščių.
AM ERIKOJ IR E» RO’’OJ.

"Kad Amerikoj no taip, kaip Euro
poj. tai tiesa. Bet 
visada yra bloga ta- 
1’rieŠ ka 
<1; \ ot.i", 
Europoj, 
1 o.-

vEkas ir ar 
d "no taip”? 
aitais “raus

iau pas mus no taip, kaip 
o dabar--gudbai.' Amori-

socialistai bent- žodžiais pasinor- 
kary ir apsiskelbia tarptauti-

».
(“Dilgelės”).

po
“K ad

ŠMIDTO NUŽUDYMUI.
kunigo Schmidt o bausmė n

ranka, tai aišku. Bot vargiai kok ; 
nors giliau protaujantis žmogus galės 
tvirtinti, kad ta bausmė bent prisidės 
prie panašių nusidėjimų sumažinimo.

galabinimas neprašalina
.... .. ... JS
sąlygos palieka, tol jos- nesi 
nešt.sios ir savo vaisius”.

u.sidejėlių
ui sąlygų, kurios gimdo nusidėjėliu 
o kol

kraujo nralieja darbininkai, mok 
gindami kapitalistų

savo kraują, tai tūkstantį j 
sykių gerinus lieti jį už dar-i 
bininku klesos išsiliuosavi- 
mą ir už revoliuciją.

Patriotizmas? Mums no
ri įkalbėti, kad patriotizmo 
doktrina yra tai garbingiau-' 

Mum:-- 
pradęd

SUSIBIČIULIAVO.
’’Klerikalų laikraščiai praneša, kad 

jų sriovė turi išrinkusi jau du žmogų, 
kurie neužilgo išvažiuos Lietuvon. 
Kelionė jiems, suprantama, bus ap- 

:!a iš surinktų nukentėjusiems 
nuo karės žmonėms aukų. Važiuoja 
vienas kunigus, kitas daktaras. “Vie
nyk Lietuvninkų” nori, kad jie ir 
tint įninku partiją tenai atstovautu.

Tai susibičiuliavo!”
(“Keleivis”).

KUNIGU PLATINAMOJI

iš mažų dienų nei 
dina pekla, velniai
1 y kais nuo “gri< I-u' 
.’■ilgo dažnai n'isto

DORA, 
žmonėse 
t ik gąz-

pnnnsiar
monf

UI l

šia doktrina nuo kam protas p

JUOS SU'

nę
loti l( 
ias pi

i‘.>i .-tinain’oia tin- 
auk'ėjimiii amžių,

ausį mokyklose, 
muose, teatruose
baisesnio prasižengimo,kaip 1 
apleisti savo “tėvynę“, atsi
sakyti ją ginti.

SUi-irinki-, i!ls nuošimtis ka'C 
iog nėra i ’ 1 ukylai Amerikoj”.

(“Kova”).

ni nkų tėvynė ? F ra ne ū zas 
darbininkas daug greičiau 
susišnekės su vokiečiu dar
bininku, negu su saviškiu

Laisves” dministra- 
cijos pranešimai.

ho dienomis nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. Nedegiomis—nuo 10 iki 12 
vai. dieną.

-J . .v i 1-j- -i I “Laisvės” spaustuvė padaro viso-
MęS turime išauklėti dratl- kilis spaudos darbus—konstitucijas, 
TlS socialistus toie dvasiniu, i plakatus ir Lt.—greitai, gražiai ir ne- 

bi angiai. T'iredatiii koki spaudos 
darbą kreipkitės pas mus, o būsit pil
nai užganėdinti.

kad didžiausias prasižengi
mas darbininko žmogaus 
papildomas tuomet, kuomet

kų klesos reikalus. Parda
vimas darbininkų klesos rei
kalų yra daug didesnis pra
sižengimas, negu pardavi
mas kapitalistiškos tėvynės.

Norit permainyti adresą, visada 
reiki:', paduoti s;*ną ir naują adresus.

Kuriu prenumerata jau pasibaigė 
malonėkite pasiskubinti atnaujinti.

RYTŲ TAUTŲ KONGRE-

damas 
kaltindamas IV rajono so
cialistus, neatsižvelgė į fak-jkad ten buvo tokių fanatikų, 

kokias!kurie norėtų atbudavoti Ro
mos galybę, bet visgi buvo 
savotišku fanatiku.

Man rodosi,kad mums, so
cialistams, netik nekenkia 
laisvamanybės platinimas, 
bet dar atneša, didžiausią 
naudą. Platinimas laisvany- 
bes, tai gaminimas mede- 
eos, iš kurios męs galėsi-

—O jūs nepermatot jų darbų ir visi iš
vien veikiate. Ar neteisybė?—Ištaręs tuos

ta ir nepagalvojo, 
pasekmes atneša tokios 
prakalbos (kaip Mockaus) 
da i bi n i n ka ms ? N ev ieni ja
juos, bet vienybę trukdo! 
L. S. S. šiandien jau turi 
pusėtinai gerų kalbėtojų,ku
rie gali žmonėms aiškinti 
socializmo pagrindą ir idė-

liauckas sako, 'kad Mockus 
yra ir savo rūšies kalbėto
jas ir esą daug gero žmo
nėms padarė, aiškindamas 
bibliją. Taip, Mockus yra 
savo rūšies, o ne socializmo 
rūšies; jis yra laisvamany-

mas, tai ne socialistu dar ' c-

uni u gų. Juk męs esame ma
terialistai, netikime į virs

erdvėj dangaus, kuriame ga
lėtume laimingai gyventi,bet 
norime ant žemes dangų ]>a- 
gaminti. Kuris tijii į dan-

ocialistu, nes

mo, o dvasiškija kala jam į 
galva, kad socializmas—tai 
baisiausias daiktas, nuo ku

savo prakalbose jeigu kiek 
ir užkliudo tikėjimą, tai jie 
moka prisilaikyti tam tik
ros taktikos sulyg tikėjimo,' tis. Jeigu iš tikinčių ir at- 
kad neužgauti tikinčiųjų irjsiranda socialistų, tai jie bū- 
tokiu būdu juos patraukti na svyruojanti, laikiniai ir 
socializmo pusėn; kasi ink pamėgdžiotojais tos idėjos. 
Mockaus gi, teko man pa-pjų mintįs visai neprogresuo

kartais žmogaus ausįs 
rausta beklausant jo kalbos.

už- tu atsimeta.
Žmonių tikėjimas į virš- 

Beto, Mockus pasėjo daug gamtiškumą, visokios rūšies 
keršto tarpe tikinčiųjų savo į fanatizmas,\yra naudingas 
prakalbomis, todėl, jeigu jis 
ii* kalbėti} apie socializmą, 
ragintų rašytis prie L. S. S., 
—netik kad nepadidintų ei
les, bet dar socializmo prie
šams duotų progą daryti so
cializmui 
mus, kaci

tik tiems, kurie tuos žmo
nes, tuos fanatikus išnaudo
ja. Mes gi socialistai su vi

viliotojas.

visokius užmeti-

oemlizmas

0

kaipo monelnin

žinomi ir todėl jie žemina jo

Manau užteks.

re, kuomet išnešė nutarimus 
■j’?) konferencijoj, kad so
cialistų kuopos neprivalo 
rengti prakalbų Mockui ir

Labai juokingai išrūdydavo, kuomet 
pas dėdę ateidavo koks nors masonas ir jis 
ii pakviesdavo prie ūmių. Pirmą sykį susi
tikdami. jiedu spaiu-davo vienas kitam ran-

ženklais, nuduodami, kad jiedu žino čielą

mo. Kada as norėdavau dėdę labai sunyk- 
dinti, tai tuojaus pasakydavau, kad ir šu
nis turi susipažinimui tam tikrus, grynai 
masoniškus ženklus. Ištarus šiuos žodžius, 
mano dėdė stačiai pašėldavo. Pasisveiki
nus. dėdė vesdavosi svečią į kertę, tartum 
norėdamas jam pasakyti kokią nors paslap-

7e, žiūrėdavo vienai kitam į akis, persi- 
sdavo kokiais tai paslaptingais ženklais,

los, kartodavo:
—Mudu irgi prigulim prie jų, ar ne

ly milionai žmonių užsiima tokiais kraipy
mais savo veidų. Man rodosi, geriau būti 
jėzuitu, negu masonu.

Mūsų mieste gyveno senas jėzuitas,ku
ris mano dėdei buvo krislu aky. Kiekviena 
^ykj, kuo__ v tik dėdė susitikdavo tą jezu-

arba 'štolo pamatydavo, tuojaus po no
ri i u medavo:

Ir tuojaus paimdavo mane po ranka 
ant ausies šnabždėdavo:

—Tu pamatysi vėliau, kad šis niekšas 
padarys man kokį nors nesmagumą,—aš 
jaučiu j kad taip bus.

Turiu pa ‘‘-akyti, kad dėdė teisybę sakė. 
Iš mano p Goža -ties atsitiko didžiausia ne

jame, taigi mūsų draugais 
gali būti laisvos dvasius 
žmonės. Tokiu būdu nuta
rimas L. S. S. IV Rajono 
konferencijos, mano nuomo
ne, nėra protingas. Męs 
oatvs turime stengtis, ko-

n a. Dėdė užsima- 
>j jam būtų paga-

tam priešniau.'J,

nuo
—Aš vMgysiu me 

t namie, vienas. K1 demon-
žmonių alui} ir lik tuomet 
galėsime sumūkti tobulesnę 
žmoniją.

luskas.

MCI VIETOS:

N v i a c k a. 152 S o. ’ 91 h S t 
Naudžius. L>2 So. 9'ch St

j.

v.
i/nlalka, 368 Rodney St.
Paukštys, 188 So. 2nd St.
A. Zap< riackas, .188 So 2nd

Visi Brooklyn*

» M

u.

!ZIO]OJ

tie žmonės mėso

kės didžiosios pelnyčius, užnik Gete savo 
tris draugus i g-eriausi miesto restaurana. 
l'ud dem-mstrū vviškai pildanti. Kadangi 
jis už visus apsiėmė užmokėti; tai, supran- 
uimai ir aš sutikau dalyvauti toj jų demon-

uzemem vietas ir dėjo nau-iai 
tau ran e esantieji žmonės, gi

JUSTINO TUMĖ

LAISVES

Guitej valandoj mes dar valpom ir penkiese 
išpūrūm .’ištuok) i M if ų butebi) lengvo vyno ir 
keturis butelius šampano. Tuomet dėdė 
inuže notitu vii ‘'‘vvri<ŪDU. u-u -vaikščiojimą”. 
Ta pasivaikščiojimą darėm taip: pastatom 
priešais save paeiliui šešG stikleliu^, pripi- 
lam juos įvairiais gėrymais ir kiekvienas 
turi paeiliui juos tuštinti, pakol nopasiekia 
dvidešimts penkių. Nors 
v o kvs ihm, vietmk (ieue a ve

- t'ume gerai įsidomėti ir jau 
niekuomet neužmiršti.

Dalis suburžuazėjusiu so
cialistų sako, kad męs turi
me remti savos tautos kapi
talistus, kuomet jie stengia
si užkariauti naujų rinkų, 
nesą tuomet ir darbinin
kams būsią geriau. Šita pa
žiūra yra ne socialistiška 
pažiūra. Jeigu taip šnekė
tu visi Francijos, Rusijos, 
Vokietijos ir Anglijos so
cialistai, tuomet jie visados 
turėtų remti savo šalies ka
pitalistus, kurie užsiiima a-

- K-’

Singapuro mieste (Kynų

nai civilizuota valstija ir pa- 
siliuosuoti nuo nuožmiu 
spaudėjų. Kongresan atvy
ko daugybė kynų veikėjų,

tus dėl savo revoliucijinių 
pažiūrų Kynų dabarties val
džios.

Bombajaus mieste renkasi, 
indų kongresas svarstyti a- 
pie Indijos šalies savysto- 
vystės reikalus. Indiją da
bar valdo anglai.

Uitis.
Prisiėjo nusamdyti vežimą ir parvežti 

namo. Iš tokio jo pasielgimo aiškiai rha

ti vidurių liga.
Kada aš sugrįžau namo, suprantama,

neblaivas, tai man atėjo galvon velniška 
mintis, kuri greitai mane pergalėjo ir aš.

durį} ir kaip pašėlęs pradėjau skambinti. 
Kadangi jėzuitas buvo kurčias, tai man pri
siėjo ilgai skambinti ir laukti. Bet aš pra
dėjau į duris kojomis spardyti ir nuo to vi
sas namas ėmė drebėti, tai jis pribėgo prie 
lango ir iškišęs galvą tarė:

Kaip kųnigai“rojų” 
ant žemės įsteigė?

(Tąsa).
Tuomet Jėzuitai staigiai permainė sa- 

vo taktiką. Jau ne gražumu, bet piktumu 
ii gudrumu pradėjo vesti “netikėlius” baž- 
nyčios prieglobstin. Pasakoja apie šitokį 
atsitikima ir, žinoma, tasai atsitikimas tai 
ne vienintelis.

Jėzuitai nusiuntė savo pasiuntinius 
tautelei Tarų m a. Pasiuntiniai atgabeno 
dovanu ir pradėjo saldžias šnekas šnekėti, 
melsdami, kad tos tautelės žmonės prisiim
tą nors vieną kunigą-jezuitą. Kunigėlis e- 
sąs pamokinsiąs juos “vieros šventos”; ku
nigėlis atvežšiąs brangių dovanų ir atsiga
bensiąs karvių. Tuomet nebereikėsią gal
vos sau laužyti dėlei maisto—visiems pa- 
kakrią skanaus pienelio. Na, indijonai ir 
suliko prisiimti kunigą jėzuitą. Tasai ir 
atsibaladoja. Su juom atkako ir palydovų. 
Apsimetęs nekaltybės skraiste, jėzuitas iš- 
pradžių elgėsi kuožmoniškiausia, bet vėliau 
pradėjo jam ragai augti. Jo ištikimų paly
dovui skaičius pradėjo augti, o kuomet tų 
sargui pasirodė esą užtenkamai, tai jie, ap
siginklavę, užpuolė ant indijonų ir užkaria
vo juos. Užkariavę, apkrikštijo ir liepė ap
sigyventi pueblose.

Gyvenimas pueblose, po jėzuitų priežiū
ra, buvo tai]) sunkus, kad daugelis indijonų, 
nepakeldami to jungo, bėgdavo j girias, 
'fenais jie keršto pilni, organizuodavo už
puolimus ant jėzuitų sodybų. Jėzuitai iš
gavo nuo I ponijos karaliaus leidimą laiky
ti savo pueblose ginkluotų vyrų sargybą. 

; Vėliaus jie Įsigijo ir tikrą kariumenę iš 
J .000 kareivių. Kareiviai turėjo ugniašū- 
vius pinklus ir arm.otu.

Tūlas istorikas praneša, kad kiekvieno
je sodyboje buvo būry- pėstininkų ir kava
lerijos. Vyriausia misijų valdyba užlaikė 
ir raitariją, kuri br”o Įgijus labai plačiai 
pasklidusią gerų karininkų reputaciją. Tai, 
mat, kaip jie, tie ponui jėzuitai mokėjo-'7nk 
dyti su dievo pagelia.

Gavę nuo Ispaniios karalių pinigų mi
sijoms uždėti, jėzuitai paėmė ją, po savo 
išimtina kontrole, pavesdami tik nominališ- 
kai karaliaus globai. Jokie kontrolieriai 
neturėjo teises perkratinėti jėzuitų darbe
li’!. Svicuškiems ispanams buvo uždrausta 
■■■_> :g\. venti jėzuitu misijose. Mat, jėzuitai 
M.ė kad svietiški ispanai gaiį užkrėsti 

:eng\atikysle nekaltuosius indijonus, galį 
‘švęsti juos iš doros kelio. Todėl tai svie
tiškajam elementui ir buvo užkirstas kelias 
i nu. ija<. Indijonai tik du ponus teturėjo 
—poną dievą ir jėzuitų oi'deno (brolijos) 
\ vi'iaiu-i ji generolą.

Jėzuitai ir jų globojami indijonai buvo 
pal mosuoti nuo mokesčių svietiškajai ispa
nų valdžiai. Viskas ėjo ordeno kason.

Jėzuitai labai didelę atydą atkreipė ant 
kariško mušt ravėjimo indijonų ir ant pa
didinimo savo kariumenės. Kodėl jie taip 
ei gėJ ?

Tūli spėja, kad jėzuitai norėjo įkurti 
įlietų Amerikoj didžiulę teokratišką res
publiką po išimtina kunigų jėzuitų kontro
le. Mat, ir kitose vietose jėzuitai turėjo 
savo misijų. Mažu, jie ir norėjo suvienyt 
jas i vieną galingą katalikišką respubliką.

Kiekvieną panedėiį atsibūdavo karei
vių mankŠtymasis, gimnastika, f ech tavo ji- 
mas, kariški Šokiai. Visa tai atgaivino in
di jonuose senobinę kariškame dvasią. Kar
tais Įvykdavo ir manevrai, kuriuos sunku 
'■’7vo atskirti mm tikrosios karės—taip įsi- 
L a i ■ ? ši u o da v u kareiviai indijonai.

Jėzuitą kariumenė nekartą pasižymė
jo ir karėse. 1637 metais ta kariumenė su- 
; iif ė karu kaso indijonus, kurie buvo užklū- 
Į" ;u t tūlos i; panų kolionijos. 1641 me
lais indijonai sukilėliai užėmė miestą-As- 
suucion. Jėzuitai pasiuntė tenais savo ka- 
riumenę, kuri užėmė tą miestą. 1660 jėzu
itų kareiviai išgelbėjo karaliaus vietininką, 
kurį sukilusieji indijonai buvo apgulę baž
nyčioje. 1671 metais jėzuitų kariumenė pa
dėjo išvaduoti nuo anglų miestą Buenos 
Aires, kurį anglai buvo blokadavę.

Kadangi jėzuitai neįsileisdavo į savo 
sodybas svietiškųjų ispanų, neįsileisdavo 
net jiems priešingų didžponių, tai neapy
kanta prieš jėzuitų valdžią ėjo vis didyn ir 
didyn. Juos pradėjo kaltint slėpime nuo 
karaliaus tikrojo gyventojų skaičiaus, kad 
nemokėti mokesčių ir tt.

(Toliaus bus).



MOTE

BALSUOTI? — NIEKUO- daug peikti. Bet ir L. M. P.
METI GINKLUOTIS?

— TAIP!
New Yorko valstijos su-į 

fragisčių vadovės pasakoja 
apie šitokį. atsitikimą. Ne
seniai pas vieną žymią su- 
fragistę, Mrs. Norman De 
R. Whitehouse, atėjo sena
torius Bacon ir prašė jos, 
kad sufragistės prisidėtų 
prie agitacijos už karišką! 
“preparedness”. ;------------- ,

—Well,—sako sufragistė sario čia apsilankė drg. Ri- 
—o kaip su balsavimo teise , ce - Herman, kuri kalbėjo 
dėl moterų? į L. S S. 186 kuopai. Publi-

—Aš netikiu į tai — at-,kos buvo 200 ypatų. Dekla- 
kerta senatorius. Root’as, hnavo Bielauskiūtė. Sutver- 
republikonų vadovas Ameri-. ta kuopa moterų Prog. Su- 
koj, taip-pat priešingas mo- sivienyjimo iš 15 ypatų, 
terų balsavimo teisei, bet Mūsų bukaprotis lieja sa-

S. kuopa neprošalį būtų su

Kada bus gauta iš K. Pet- 
rikienės atsakymas, 
kite ir pasikalbėkite

susiei-
Bari-

Reikia
darbo.

DRG. M. M. RICE - HER
MAN ANSONIJOJ.

Drg. Boptonas mums rašo
iiš Ansonia, Conn.: 6 d. va-

Mūsų bukaprotis lieja sa-

tų prisidėti prie patriotiškos .visuomenės. Man rodosi 
■kad pirmiau socializmas įagitacijos už prisirengimą, 

už ginklavimąsi.
Iš to kiekvienas pro tau

pantis žmogus gali padaryti 
sekamus išvedimus — kani-

sai prakeiks progresyvišką 
visuomenę.

kią įtekmę turi moteris ir 
lodei nori panaudoti tą įtek
mę saviems tikslams atsiek--

tėkmę saviems tikslams, ka-

palikti moteris vergėmis.
Išmintingesnės sufragis- 

tės atsisako padėti senato- 
riui Bacon’ui ir Root’ui.

BROOKLYNIETeS IR 
BROOKLYNIEčIAI!

2 d. kovo, vakare, Tautiš-

NAUJA L. M. P. S. A. 
KUOPA.

Per prakalbas drg. M. M. 
Pačiutės - Herman Ansoni- 
joje, Conn., susitvėrė 15-ta 
kp. iš septynių narių, ku
rios yra pasirengusios dar
buotis tarpe vietos moterų.

Tuomlaikinė sek retoj e iš
rinkta Mrs. Louise Mockai- 
tienė, P. O. Box 128, Anso
nia, Conn.

Linkiu naujai kuopai ge
ro pasisekimo.

K. Petrikiene.

KORESPONDENCIJOS
i/

tie būna pirmiausi kunigo j 
čebdtlaižiai, bėga pas ji !r 
slapta persiprašinėja, duoda 
ant mišių, ant bažnyčios 
prisiekdinėja, kad prieš dva<*

Swvienyjimo pirmoji kuo
pa rengia puikų vakarą.

x Kas gyvas, ateikite tan va
karan. Bus naudos ir links
mumo.

Bus sulošta labai juokin
ga koinediia“BrangU:-ai Pa-

PENNSYLVANIJOJ.

ko, kad “moterų vieta na
mie, prie ugi

Tuo tarpu, Bennsvlvani-

bučiavima

deklamacijų, 
kių pamargini 
labai maža, tiktai 10c y pu
tai. 1-ma kuomi nori, kad 
ir bedarbiai galėti) Šį vaka
rą linksmai praleisti, už tai 
tokią mažą įžangą tepasky- 
rė.

Neužmirškite ateiti. Ne
užmirškite taip-jiat, kad 2 
d. balandžio tosios pačios

)-

szewskio drama“\'arde Lai
mės”.

Linksma, kad mCuu mote
lis darbuojasi.

nėjimui tarptautiškos mote
rų dienos.

Pažymėtina, kad vi uose

finu ir latviu socialistu cho
rai. Geistina būt’i, kad ir 
mūsų “Aido“ choras ir L. S.

jėlės choras pradėtų ro (ly
ties tarptautiškuose mitin
guose.

ŽODELIS CLEVELANDO 
MOTERIMS.

Draugė Clevelandietė rašo 
“Laisvės” redaktoriui, pra
šydama patalinių, kaip su
tverti Clevelande L. M. P. S. 
kuopą. Męs gi jos laišką 
perdavėm drg. K. Petrikie- 
l?ei. Iš ten bus gauta pata
rimai ir instrukcijos.

Drg. Clevelandietė nusi
skundžia ant Clevelando 
moterų. Rodosi, Clevelan
do moterįs gana veiklios — 
dalyvauja “Laisvės” drau
gijoj, Mirtos chore? socialis
tų kuopoj. Nereiktų per-

yra

učių Sau duoną.
Daugiausia moterų dirha

am jo;

Š.TAVO EMMA 
GOLDMAN.

ia anarchiste Emma Gold

nuo kūdikių gimdymo.

DIDELIS MITINGAS

mitingas, kuriame žy-

mė civilišką, pas Justice of 
the Peace. Laike vestuvių 
tapo sumesta aukų nukentė
jusioms nuo karės Lietuvoj 
$8.50. Aukavo sekančios y- 

Ipatos: J. Gustaitis, T. S. Ru
išikas, M. Pauliukonis, J. 
• Mickevičius ir S. V. Baka- 
nauskas po vieną dolerį; K. 
Krekždis, P. Yeshinskas, J. 
Gudauskas, J. Putkevičius, 
J. Tu moša, J. Starkus ir S. 
P i ragas —■ po 50c.

Worcesterio skyriaus iždi-

Linkėtina naujai porai 
laimingo gyvenimo. Norin
tiems vestis patartina imt 
pavyzdį nuo d r-go Gustai
čio.

Des Moines, Iowa. —5 d. 
vasario apsivedė drg. Jonas 
•Šepetys su Grote Rumšiene

viliško 
gos. jaunai

ATHOL, MASS.
21 d. vasario apsivedė A. 

Balčiūnas su Navadvorc- 
kaite. Vestuvėse dalyvavo 
nemažas būrelis žmonių.Ant 
rytojaus, t. y., 22 d. vasario, 
susirinkus svečiams, suma
nyta parinkti aukų sušelpi-] 
m ui nuo karės nukentėju
sių. J. K. Vasiliauckui pa
sakius trumpą prakalbėję, 
s.večiai smuikavo $9.85. Au-

Linkėtina naujai porai 
1 a i m i n go g y v c n i i n o.

J. Mikšis.

ŽIAUS MOTERIS 
Už TAIKĄ.

mitin gan, išsitarė uz
i, kad taika būtu kuogrei- / t C

!AR7I.’0:U>0 MO'i'E 
KIMS ŽODEI.SS.

j.ran
mm 
mai

visų (iidcsniųp 
esi h'ik Paščiuos

kad moterį

mūsų miesto niel 
Ii, nieko nosimato-

nekelia. juk 
tiek

ra Lietuvos Sūnų ir Duktė 
rų draugyste, prie kurio

merginos. rl 
pažangiosios 
liaus, yra šv.

viskas is

PATARMES MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAKI* M H. SANGEP

1ABAI NACniXJA IK PA M< >K I \ A \ I I 
KNYGA. Knina 5Oc.

Ri')k;ilnvhnu.« ir pinigus siijukit Aini. a<ln-Hu:

J. STROPUS,
6 Loring St., So. Boston, Moss.

Pinigu* goriaumiii aiuKt money orderiu, l»et 
kum tn* neparanku, gali aiijxt p.n'toa markomia.

4-—

Uylėtojams Muzikos !r Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

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

G. A. BARONAS
MsKEES ROCKS. PA.

Vienatini mokykla amatų, !•- 
i’trlų lenkiškoj kalboj. Rude
ni vi«nda yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam bOtl 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaij 
šoferiu. Šita mokykla Išmokina 
tikru šoferiu per keturiag nedė 
Uan. Galima mokintis dien* 
mia Ir vakarais. Gvarantuoja 
me, Joj? laisnlua ganaite

Kaštuoja tik $15.00.
INT EK N ATION A L SCHOO < 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 40th St., N r m YorU.N.V

JOHN KULBOK
Žinoma, kad 

biznirria' 
biznį gi- 
Ci garas, 

kaip ko- 
lapas, 

gardžiai
Nebūt !

šia vo

Amerikoj nebūtų draudžia
ma duoti viešus pamokini- 
.mis, kaip apsisaugoti nuo 
gimdymo.

i,uose klausimuose, kurie pa- 
'iečia ekonomiškąjį žmoni
jos gerbūvį.

Tarpe kalbėtojų bus Mar
garita Sanger, redaktoiė 
“Woman Rebel”, Emma 
Goldman, Dr. William Ro
binson, Bolton Hall ir kiti.

gauti “Birth Control Com
mittee”, 20 East 125th St

NAUJOS POROS.
Worcester, Mass.

Nedėlioję, 30 d. sausio, 
1916 m., čia apsivedė drau
gas Juozas Gustaitis su p-le

------------------- ' įsišką tėvelį nieko nekalbėję. 
bažnyčios pienais, gaspadi- Kurie nuolatos kunigą kei- 

Atsiprašom gerbiamųjų ne ir su visais parapijonų kia, tie visuomet pas jį be- 
korespondentų, kad šį sykį ‘ sudėtais skambučiais.
visas korespondencijas labai Iš tokio kun. Staknevi- mų. Suprantama, kunigėlis, 
sutrumpinom. Mat, pereitą čiaus pasielgimo daugelis 'kaipo nuo buvusio savo prie- 

numerį turėjom parapijonų labai pasipikti-!šo nemažai pareikalauja už 
.pavesti, moterų reikalams, no, nekurie pradėjo pasako- tuos savo patarnavimus.
tai korespondencijų tiek ti, kad jis visai kunigu ne
daug susirinko, kad šiame buvo ir net dauguma nore
liu mery talpiname jąs labai 
sutrumpinę. Ateity steng-

NUO REDAKCIJOS.

jo nuo parapijos prasišalin
ti. Tuom tarpu Staknevi
čiaus pasekėjai netik kad 
tylėjo, bet dar stengėsi už
slėpti visus jo darbelius.

Po kiek laiko parapijonai 
nutarė pasikviesti geresnį 
kunigą. Dauguma huvo 

Tūli žmonės pasakoja: i tvirtai persitikrinę, kad šis 
“Jeigu norite davatkų sor-' kunigas bus labai geras, 
kių pamatyti, tai nueikite į1 Teisybė, per tūlą laiką dau- 
parapijos susirinkimus, oigiau niekuo neužsiėmė,kaip 
ten pamatysite ir gardžiai j Lk bedievių plūdimu, bet pa- 
pasijuoksite, kad paskui net gyvenus pusantrų metų.jali 
šonai skaudės”. į pradėjo savo diegus rodyti,

Mat, dalykas štai kame: (pradėjo rūpintis naujos baž- 
tie visi sorkininkai, tai ne nyčios statymu ir vykdinti 
kas kitas, kaip tik parapi- !gyveniman kun. Staknevi- 
jonų būrys, užsilikęs nuo,čiaus nutarimą, kad kiek- 
kun. Staknevičiaus laikų, vienas parapijonas užsimo
ję l)Usę palaiko ir dabartį- ketų po 25 dolerius į pani
nis kunigėlis ir jie visi nori Įvijos iždą, 
įvesti tokią parapijoj tvar- dėjo galvoti, kaip 
ką, kaip kad prie jkun. Stak- 
nevičiaus buvo. Kad sura- kurie prie t T • 1

kati ir pirmiau talpinom.

NEWARK, N. J.
Parapijos susirinkimas ir

Staknevičiaus liekanos prieš 
parapijos mitingus suorga
nizuoja visas davatkas, su-

Kunigėlis pra- 
čia pa

ti atikus tuos parapijomis, 
‘ 1 kun. Staknevi

čiaus rūpinosi bažnyčios 
statymu, o dabar jau nuo

net su-ibinėti grįžti prie parapijos,tikimas bobeles ir
kviečia iš “pleisų” 
naites, kad savo pusėj pa-ipijos reikalai sutvarkyta ir 
darius didžiumą ir balsuo-' tuojaus bus pradėta bažny- 
jant paėmus viršų. ,čia statyti.

(Tol i aus bus).Sup ran tania, yra tarpe pa
rapijom] ir tokių žmonių,ku
riems panaši politika labai 
nepatinka ir jie su didžiau
siu pasipiktinimu žiūri į to
kia neteisybe. Bet ka tu 
žmogus padarysi, jeigu toj

nom, kurioj pusėj bus ku-

nuliai n

viršu.

SCRANTON, PA.

ga ir klausia įvairių patari-

žmogelis atiduoda savo 
paskutinius centus ir dar 
džiaugiasi, kad pavyko ku
nigėlį perprašyti ir susitai
kyti.

Tai matot, kaip mūsų lie
tuviai kovoja su dvasišku 
tėveliu: kad jie kunigo ne
mato, tuomet pagatavi akis 
išdraskyti, bet kaip tik pa
mato, tai puola prieš jį ant 
kelių ir maldauja atleidimo.

Broliai ir seserįs, kur 
mūsų liogika ir kur protas, 
jeigu męs taip elgiamės?

AMSTERDAM, N. ¥.
Mūsų kunigėliui tikra® 

vargas su pa rapi jonais. 
Kaip jis su jais nepasielgia, 
kokių pramonių nesigriebia, 
o tie kaip virsta į bedievius, 
taip ii* tebevirsta. Kad 
sulaikius nuo bedievystės* 
prie bažnyčios durų vaikai 
pradėjo kunigų leidžiamus 
laikraščius pardavinėti.. 
Bet štai parapijonai išeina 
iš bažnyčios ir pas laikraš
čiui pardavėjus prašo “Ke
leivio“, “Laisves” ir kitų 
darbininkiškų laikraščių.* 
Atsiranda ii’ tokių, kurie*

pliorį. Kunigas, užinojęs,. 
kad jo paranijons prašo be
dieviškų laikraščių, per pa
mokslą visus iškeikė,‘prade
dant nuo darbininkiškų lai— 
kiaščių leidėjų, baigiant, 
tais, kurie pas vaikus jų

itkos, visi tamsū- 
a pusė visuomet 
galingesne ir ims

kus”. Žmonių susi rinko ga
na daug ir visi likosi užga
nėdinti. Pelno knygynui ir
gi nemažai.

pigiosios draugijos veikia

Neužtenka dar to, kad pa- 
rapijonai skaito bedieviš
kus laikraščius, bet ;r para
pijos skolų nemoKa. Pir
ui'--.u kunigėlis nepaklus-

žmogu i, eidamas į parapijos 
: lisirinkimus, nemisliia apie

man r 
r/tlp draugai kalba, tai nereikia 
... Žinoma, vi. ta ai sakant i de1

nors 
pūsto 
liet 
kvepia, 
kokis t1
kaip raugalas, I iv‘1'1 t;l’> 
bet ‘mko kad | |)1 JOS 1’0 
skaniausias. O • ' • šiai, nes 

kiu ne.a

u s kotui si m.

ir nau-

'VJ'kllllI.'

i Tel

..arini su visais 
m k r< i plis į tų 
ėd in t i.

h I' l.l'.DK I.oeniniakas
Ve.. Corn. Su. 1st 

‘OOKI.VN., N. Y
Green point 273.

v ir

si.

3 k 
ku t

asties kunigėlių pas 
ivimo, pradeda net šai

? /’I V

Juozas Uursva
GRABOR1US
(Und' rlakcr)

ir štai 8 d. vasario parai 
sino, kad bus suloštas veiku 
las “Karės metu at-ilan! y 
ui as čigonės” 
pamarginimų. X ako ra ren- 

chora -. ii’ sv. 
aueystū. P'r-

U10- )U-'K!
net pilvus susiėmę, 
veikalas euras, bet

P'j mai nenori tikėli kunige-! Reikia
nenori, kad jisilmn. Kuras per pamol 
dų visos para- pm-akojo, būk knygynas

bet reikalai!- tos

parapijonams davė
Mat, mūsų!kad

Jackus” vien tik 
aktoriai paskui

niais ir kitokiom baidyk
lėm, bet parapijonai nenusi
ima-ta ir gana

mu 
u'eviai

iv
i ve 
kun• t

Tuomet ku
ka d eis per 
tuos skolas- 
ių atsirado, 

genui pažadėjo- 
;:p du lįs atsida- 
alima laukan iš-

abnr kunigėlis pa 
kad siuntinėsiąs raš
tu < Mūvės, kad darb-l 
šm .kant aitras nalik-

įduotų jam.
kad skoliniu-

matot, kiek vargo 
kunigėlis turi su be- 
s pampi jonais.

Amstcrdamietis.

rios priklauso apie 50 ypa
tų iš klerikališko sparno, 
Bet kur gi kitos? Ką jos 
veikia, kodėl jos nesirūpina 
visuomeniškais reikalais? 
Argi vietos moteris negalė
tu sutverti Lietuvių Moterų

mo kuopą? Męs matom, 
kad Lietuvių Moterų ITo- 
gi ory viskas Susi vieny j imas 
migo, bujoja ir rengiasi prie

tus mulkino žmones, neva
LAIDOT1VIŲ DIREKTORIUS.

Ubaisainuoju ir laidojii numirusius 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijonis, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
II I N. 5th ST., 261 FRONT ST.
Brooklyn, N. V. C. Brooklyn, N. V, 
Tek 2320 Greenpoint

Telephone 78G7 Main
švenčiausiu žmogumi ir net 
laivo padaręs busiančios

ceremonijomis, nuo tamses
nių žmonių lupo pinigus už 
savo patarnavimus, per

netikčlms ir tuos, kurie jo 
neklauso, stengdavosi paro- 
dvti save ištikimiausiu ir

\ j i į

— ini------- 'Li—rxf

NEWARK0 i
AKUŠERKA i 

i" prisidėti prie L"M- p- i Ii *
kad paskui išvien VOl- H Dipllomuota New Jersey Taluti-

prie leidimo knygų. Nejaugi 
moterims neapeina toks kil
tus darbas ir nejaugi jos ne- R 
nori
S. A., kad paskui išvien vei- ? 
kus su tomis moterimis, ku- iį 
rios jau seniai darbuojasi?

Draugės, nubuskite iš 
miego, stokite prie darbo ir 
sutverkite L. 
kuopą. Tą jūs 
mos, atliksite 
darbą.

dydavo parapijonams, kurie 
gėrėdavosi didumu ir dailu
mu “savo” bažnyčios, kuria

laike lošimo? Jeigu to ne-

• ir melagiu. 
Kun. Betek h

kunigo

rupija smarkiai “1 
su dūšių ganytojui!).

ii

susirinkimai ir juose neda
lyvauja kunigas, tuomet vi
si nariai ji bombarduoja, iš-

padaryda- 
naudingą

žaibas

lr

joj. Turi puikino pasekme* 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai appipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
aavbną.

O. STROLIENil 
Jaaniikaiti

tit Walnat St., NEWARK,N.J.
■LMonw 8X

statyti sekančiais metais.
Kunigo Staknevičiaus pa

sekėjai trynė iš džiaugsmo 
delnus, kad jie turi tokį 
smarkų ir išmintingą kuni
gą ir su pasididžiavimu sa
kydavo, kad nei viena Suv. 
Valstijose lietuviška parapi
ja tokio kunigėlio neturi. 
Bet štai tas gudruolis išny
ko iš parapijos su visais

c? jas, kurias net į protoko
lus įrašo ir nutaria nieko 
bendro neturėti su dūšių ga
nytoju. Bet tie visi nutari
mai, tos visos rezoliucijos 
ant popieros ir pasilieka. Ir 
kas įdomiausia, kad visi tie, 
kurie susirinkimuose kelia 
didžiausius triukšmus, rašo 
protestus ir tam panašiai,

ATHOL, MASS.
A t sakymas Stalioriui.

“Laisvės” N6 Staliorius 
kritikuoja, būk aš “Laisvės” 
N102 neteisingai aprašęs a- 
p‘>e A t liūlio laisvamanius ir 
;ipie tuokurie neseniai ap- 
J\edė. Staliorius nurodo^ 
būk čia viskas eina labai ge
rai, laisvamaniai nesnau
džia ir ženočiai pagal save

Kad neužėmus laikraštyj 
heroikaiingai vietos, atsaky
siu trumpai tik apie ženo- 
Č;us. Kada jie buvo neženo-

dimą apleido kuopą, o dabar

taipgi pasirodė bedieviška.
Ar tai čia veikimas pagal 

išgalę? Kaslink jaunimo 
veikimo, taipgi daug kuo 
negalima pasigirti ir berei- 
kalo Staliorius suteikia jam



ICEai 
, D. 50 kuo buvo.. M. D.

engus prakalbas; kalbė
jo p. M. šalčius. Kalba žmo
nėms patiko. Prie kuopos 
prisirašė 9 nauji nariai.

♦

♦ ♦

S. L. A. kuopa parengė 
paskaitą. Dr. F. Matulaitis 
skaitė apie sveikatą. Pa
skaita žmonėms patiko. Po 
paskaitos buvo daugybė 
klausimų, j kuriuos dr. Ma
tulaitis atsakinėjo. Visi 
klausimai buvo apie svei
katą. Pine kuopos prisira
šė 3 nauji nariai, parduota 
keliatas knygų ir uždyką iš
dalinta apie 300 egzemplio
rių “Tėvynės”. Reikia iš
tarti širdingą ačiū d r. Ma
tulaičiui, kad 
nieko neėmė.

♦

už paskaitą
♦

kuopa nutarė
?tus naudai

Nu-
parengti
“Naujosios Gadynės”.
tarta gavėnioj surengti per
statymą—bus sulošta vei
kalas “Blinda”. Nutarta 
surengti juokų vakarą.

Aukų surinkta sušel pi
mui B r. Vargšo $5.60.

D.

CLEVELAND, OHIO.
20 d. vasario buvo vaka

ras Mirtos choro draugys
tės. Sulošta keturių veiks
mų veikalas “Valkata”. 
Nors veikalas ilgokas ir ne- 
tvarkus, bet aktoriai savo 
užduotis atliko labai gerai.

pamarginimų, kaip tai: de
klamacijų, monologų ir tt. 
Prie to viso Mirtos choras 
sudainavo keliatą dainelių, 
kurios išėjo gerai. Pasibai
gus programui, prasidėjo 
Šokiai su skrajojančia k ra
sa ir dovanomis. Reikia 
pripažinti, kad vakarėlis pil
nai pavyko ir publika liko
si užganėdinta. Publikos 
buvo pilna svetainė ir drau- 

. gystė pelno turės.
Nors kunigėlis Mirtos

kad ten nėra doru žmonių, 
bet visuomenė į tai nepaiso 
ir ant choro parengimų 
skaitlingai atsilanko.*

♦ *
18 d. vasario buvo susi

rinkimas M irtos choro drau
gystės, kuriame nutarta pa
imti “Laisve” už organą. 
Tik tas nelabai urnoj, kad
nutarta r 
ne paimi 
riti i, k:

75c., o dabar moka 90c. šia 
me streike ir lietuviai pasi
žymėjo: vieni, Kaipo narsus 
kovotojai ir streikierių va
dovai, o kiti, kaipo streik
laužiai.

Kadangi ir kitų kasyklų 
darbininkai pradėjo neri
mauti, tai kompanija pa
skelbė, kad nuo 1 d. kovo 
visiems savo darbininkams 
pakels algas ant 10%. Bet 
darbininkai tuomi neužsiga
nėdino ir išėjo į streiką.

Dabar streikuoja šių ka
syklų darbininkai:

Thomas, W. Va.—N34;
Coketon, W.Va.—N35, 36, 

37, 24, ir 26.
Ben—Bush, W. Va.—38;

43.
Laukiame išeinant į strei

ką: Kempton, Md. N42 ir 
Henry. W. Va.—28.

tai savo laiku pranešiu.
Nuskriaustas.

KAS MUMS RAŠOMA.
Hartford, Conn. — Mums

rengi

tainėj, 11 Central Row, prie

kviečia visus vietos ir apie- 
linkių lietuviu a atsilankyti.

Girardville, Pa. — Mums
pianeša korespondentas

rio buvo prakalbos ir kalbė
jo kun. Maliauckas. Pir
miausiai išplūdęs socialis
tus, laisvamanius ir jų lai
kraščius, paskui išgyręs vo
kiečių kulkas ir rinkęs au
kas klerikalu laikraščiui €

Waterbury, Conn. — Mū
sų korespondentas Bobos 
Vaikas rašo: “13 d. vasario 
buvo prakalbos S. L. A. 11 
kuopos, kaipo paminėjimui 
metiniu sukaktuviu nuo die
nos nužudymo kun. Žebrio. 
Pirmiausiai kalbėjo kar- 
čiamninkas Tareila iš A.n- 
sonijos, Conn. Jis išgyrė 
kun. Žebrio darbus, bet vie

das. Išsyk kalbėjo gana ge
rai, bet kada priėjo prie 
“tėvynės meilės”, tuomet 
pradėjo socialistus ir ju 

Į laikraščius plūsti. Pabaigus

o, t ir tuomet kuomet

pienu m 'reta ir u a b 
lt it eiu

u!a pavir

birželio pikniką.
6 d. vasario buvo mėnesi

traukinys ir užmušė. Velio
ne turėjo 40 metų amžiaus. 
Pasiliko vyras ir ketvertas

iii keikia kunigus, kiti soci
alistus, treti laisvamanius ir

rniero draugystės, kuriame 
surinkta aukų $2.50 L. Š. F.

Clevelande, Ohio.—Mūsų 
korespondentas ' Kertukas 
rašo: 13 d. vasario buvo va
karas T. M. D. 20 kuopos. 
Sulošta komedija “Pinigų

gi mane stebina: nejaugi 
mums, draugai, neapeina vi
suomeniški dalykai, kad męs 
nusamdom vietos tal
pinti savo reikalus, bet pa
tys nenorime skaityti? Tu- 
rim atsiminti, kad apšvieta, 
tai mūsų ginklas, kūrinami 
męs kovojam su savo prie-

ta ?
nei

I rmininkas, matydamas 
kad bus daugiau klaus,imu

me laikraščių ir knygų, tai 
negalėsime ir apsišviesti, 
reiškia, neturėsime ginklo 
ir negalėsime su savo prie
šais stoti į kovą. Man ro
dos, kad Mirta turi uolių

i.iškinimų.
tuja ant

švietą. Taigi, jeigu męs pa
rengtume nors vieną vaka
rėlį ir pelną paskirtame už- 

tašymui laikraščio, t.y., pre- 
umeratos keliu paimtume 

organą, tuomet kiekvienas

ka pavėlina ir kalbėto- 
itinka diskusuoti. Ta

’s. Žilinskas užduoda 
Mau-ima, ar ir tuo-

dos, kuomet pasisavino T.
M. I). apie 500 ekzcmpliorių

tį ir pradėtų šviestis. Aš 
tikiu, kad mirtiečiai taip ir 
padarys.

Mylintis.

THOMAS. W. VA.
Darbininkai streiką laimeio.

Jau buvo “Laisvėj” minė
ta, kad 10 d. vasario The 
Davis Coal & Coke Co. ka
syklų N23 darbininkai išėjo 
j streiką. Kadangi pas dar
bininkus buvo vienybė, tai

oa aiškinti, kad jis jokių 
knygų nesisavinęs, pirmi
ninkas. pagriebia jį už 
skverno ir nutempia nuo 
steičiaus. Tuomi viskas ir 
užsibaigia.”

St. Louis, Mo. — Mums 
praneša korespondentas W.

konferencija L. š. F. Per
žiūrėta knygos ir nutarta 
ant 26 d. kovo sušaukti vie
šą susirinkimą ir padaryti 
laimėjimus^ Laimėjimams 
daiktai jau pradėta rinkti. 
Ant 14 d. gegužės nutarta

vaikų.
Gardner, Mass. — Mūsų 

korespondentas Onytė pra
neša, kad L. S. S. 89 kuopa 
15 ir 16 d. vasario parengė 
paskaitas. Skaitė drg. F. J. 
Bagočius temose: “Tikėjimo 
pamatai” ir “Velnias ir jo 
zbitkai”. Abudu vakaru 

Paskui buvo įvairių • žmonių atsilankė skaitlin
gai. Paskaitos buvo pa
švęstos kritikai tikėjimo. 
Viskas pavyko labai puikiai.

ii, drabužiai irgi nepritai-

pamarginimų, kaip tai: de
klamacijų, dainų ir tt. Mir
tos choras sudainavo porą 
dainelių. Baigiantis pro
gramui, įsiveržė į svetainę 
bū ris policijos ir žiūriu jau 
vedasi keliatą didvyrių. 
Klausiu kitų, už ką dabar 
juos vedasi ir tuojaus gau
nu atsakymą: “Beerą be
vagiant sugavo”. Mat, 
vargšai, besėdėdami ištroš
ko, tai norėjo troškulį už
gesinti, o čia nelabieji polic- 
rnanai
tuota 3 vyčiai ir 2 T. M. D. 
kuopos nariu, kurie tvarką 
prižiūrėjo. Po tardymų su
areštuotieji tapo paleisti ir 
U fit) vol vnknrc tono swetni-

vaizdoj mažų vaikų. Gėda 
ir šeimininkams, kad savo 
namuos užlaiko tokius gir
tuoklius”.

Wilkes Barre, Pa. — Di g. 
K. A. Genys rašo: “6 d. va
sario susivienyjo L. S. S. 9 
ir 92 kuopos. Pirmiau tar
pe tų kuopų buvo visokių 
nesusipratimų, bet dabar, 
susivienijus, galima tikėtis, 
kad draugai užmirš visus 
senuosius n esu si p r a t i mus.

Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBEK 

MJOSE, KURIAS UžeMė VOKIEČIAI.
Per mūnų banką galite pagelbėti navo gimineme bei F* 

tlatamkma užimtose vietose vokiečiais. Mę* turime

Btrline, todėl galim© peralųBtl pinigui 1 tai ri«ta» aM 
nvaugAėlau 800 markių (apie 525 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS 
ŽIŪRA, TODftL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau Inf©nearijv kreipkite* 
kai ar rašykit* laišką pav

PRI»

ypatll

nusivedė.

čia u..lai kuopa turės nuosto-

— Mums
praneša,
Draugija" gavo pas
Brothers Co. plotą 
dėl tautiškų kapinių.

Cacs 
žemės 
Pa va

Moline, III. — Korespon
dentas Neutralis praneša, 
kad darbams pagerėjus ir 
visuomeniškas veikimas pa
didėjo. V ietos socialistų 
kuopa rengia ant 4 d. kovo 
vakara. Bus sulošta veika
lai “Penktas Prisakymas” ir 
“O. S. S. arba Šliūbinės Iš
kilmes”. Tai dar bus pir-

šiame mieste. Klerikalai, 
norėdami užkenkti socialis
tų vakarui, nutarę ant tos

respondentas M. N. P. pra
neša, kad 13 d. vasario pas 
Petraičius buvo krikštynos 
ir svečiai suaukavo $4.00 
sušelpiami nuo karės nu- 
1. r \ I M 1 ! 1 X ’ I 1 1

ki, Hi. — Korė

.mesa, mid us d. sausio 
aightone sulošta keturių 
;• iU’i drama “Valkata”. 

Aktoriai savo užduotis atli
kę labai gerai. Po lošimui 
buvę įvairių pamarginimų.

Stoughtono aktoriai mano 
ši veikalu atkartoti Montel
lo j, So. Bostone ir kituose 
dalesniuose miestuose.

So. Boston, Mass. — Ko

rašo: 15 d. vasario So. Bos
tono Gabijos draugija šulo-

taip prastai nemačiau

sudarkė

nio daly v a v o i n t e 1 i ge n t a i

kiti”. Tolinus koresponden
tas sumini čielą eilę tokių 
klaidų, kurios jokiu būdu 
aktoriams neatleidžiamos.

Springfield, Ill.— J. Pet- 
rašauskas rašo:: “šiomis 
dienomis pas mus buvo du 
nelaimingu atsitikimu: ang
lių kasykloj tapo užmuštas 
Bažys Lincevičius, 65 metų 
amžiaus. Antra nelaimė — 
einant iš krautuvės Ago
tai Baltrušienei ir pereinant 
skersai gelžkelį, pagavo

pimui Br. Vargšo surinkta 
$3.50.

Linkėtina draugams koge- 
riausios pasekmės”.

HENRIKAS C. ZARO, Bankieritis
< Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 Third Ave., cor. 7th St.. Neu York Citi
tis rašo: “Knygyno draugi
ja nutarė parengti prakal
bas ir kalbėtoją užkviesti iš 
kitur. Nekuriems Knygy
no nariams nepatiko, kad 
vietos kalbėtojus paniekina, 

šmeižti. Aš reikalauju, kad Man rodos, kad čia ne pa- 
korespondentas faktiškai
prirodytų, kada ir kaip męs bet t;k permainymas, 
kuopą šmeižėm”.

Waterbury, Conn. — Ko
respondentas Bobos Vai- dentas A. R. rašo: “20 d. va-

rašo: “Laisvės” N101.perei
ti) meti) tilpo iš mūsų mies
to korespondencija, kurioje 
korespondentas sako, kad J. vakarienę. Vakarienė pil

nai pavyko ir svečiai likosi

! i ienės ir pasilinksminimų, 
tekinimas vietos kalbėtojų/''‘’g- J- B. Smelstorius paša- 

nes'J'ė prakalbą ir Laisves cho-
11 as sudainavo keliatą daine-viskiai jau nusibodo”.

Clinton, Ind. — Korespon-
Geistina, ir

kas rašo: 
v o p rakai 
kuopos, 
sonas, “Keleivio” 
rius. Kalbėtojas

Laisvam Vaikui ( Phila
delphia).—Prakalbos atsi
buvo 4 d. vasario, o kores
pondenciją gavom 25 d. vas. 
Perilgai, drauge, rašėte. Ki
to sykį būkite greitesnis.

Paėmusiam Cleveland, 
Ohio.—Nors teisybę rašote, 
bet gaila laikrašty vietos 
užvesti su “Santaika” ir jos

rungtu.
Kalbėjo St. Michel- nu” administratorių, 

redakto- ralis trumpai nur

Fitchburg, Mass.
Proletaras rašo: “ 
134 kuopa nutarė įkurti ne- 
dėldieniais mokyklą. Mo
kytojom užkviestas K. šeš
tokas. Kas nori pramokti, 
lai atsilanko į kuopos sve
tainę kiekvieną nedčhlienį

n i Lietuvos gyventojų padė
jimą. Aukų sušelpiami nu
kentėjusių nuo karės su
rinkta virš 30 dolerių. Pub
likos susirinko apie 300.

Uranas.

WORCESTER, MASS.
20 d. vasario buvo paskai

ta, kurią surengė Lietuvių

J. M. Lukas, Rumford,Me. 
Prakalbos buvo 22 sausio, o 
korespondenciją parašėt 22 
vasario. Labai suvėlinta.

V U,' UNIJOS MUZIKANTŲ..

čius iš Lietuvos istorijos.
Buvo rodomi ir paveikslai,

13 d. vasario kuopos

šo sušelpiami $3.35.
“20 d. vasario buvo kon

certas L. S. S. 134 kuopos”.
Rochester, N. Y. — J. K. 

Čiapas rašo: “Laisvės” N 13 
Stančikas rašo apie T. M. D. 
52 kuopos vakarienę ir sa
ko, kad svarbiausia dalis 
programo buvo tuštinimas 
bačkučių. Aš gi sakau, kad 
svarbiausia dalis programo, 
tai eilės, dainos ii1 prakal-

ju, kaip tikp tėvynainiai”.
Rochester, N. Y. — Mūsų 

korespondentas J. P. Stanči- 
i....... . <<-i n .1 ...i,. m

neina/:

įima

•n v o

mm

A. Orh

Marės r 
Ciniškai, 
sėtinai.

noj

paimta:

nenori pa~ 
Geriausiai 
ii liko Pr.

Korespon-

“Čia lietuvii) yra apie 11 
šeimynų ir apie tiek 'pavie
nių. Nors skaitlius nedide
li-., bet visgi pasižymi savo
darbai:

vičius paleido iš revolverio

v lemi i

A. Tankele vičius, tapo su
areštuoti, o sužeistasis nu

m'e 21 d. vasario ir 
Velionis turėjo 
amžiaus,

mirė, 
metus 

paėjo iš Su vaiki)

GRAND RAPIDS, MICH.
13 d. vasario buvo vaka

ras T. M. D. 58 kuopos cho
ro. Sulošta du veikalu: 
“Tarnas įpainiojo” ir “Sa
liamono Sapnas”. Aktoriai 
savo roles atliko vidutiniš
kai. Choras sudainavo ke
linta dainelių: buvo ir dek-

ikiškai ta pamokinanti.
Aukų padengimui lėšų su

Minėta mokykla žada iri 
daugiau parengti moksliškų magi 
paskaitų.

Mokinys.

COLLINSVILLE, ILL.
lamaci jų.

*

*

16 d. sausio
I a rengė vakara.

*
vyčių kuopa

Pirm i au

kui sulošta veikalas “Karės 
Metu” 
duotis

Aktoriai savo už
niko vidutiniškai.

*
Pusi aru o jn mūsų

T gi

unija ke savo pra
ine i<< leovardes, 

iinij nrieu-ėti nrie I. 
. unijos; susirašė 2S

20 d. vakario sušaukė su- 
irinkima, kad sutverus skv-

gyvuos, tai klausimas.

mano korespondencijoj, įsi
skverbė klaida: pasakyta, 
kad J. Keneza pasakė 
“Džian Bambos” spyčių, o

laimkas, o turėjo būti: 23 
eausio ir kalbėjo J. Bielsk:

CAMBRIDGE. MASS.
Mūsiį mieste dar gimė 

naujos partijos skyrius, bū
tent tautininkų Sandoros. 
Dabar jau galime pasigirti, 
nes turime pilną kompletą

abejotina, ar visiems

iknis nmtus?... *
■* *

13 d. vasario Jaunimo 
t draugi ja buvo parengus 

— Mūsų ko- prakalbas. Kalbėjo “Atei-

Aiuoini pranešam visoms draugi
joms ir visai Lietuviu visuomenei, 
kad BROOK LYNO LIETUVIŲ MU
ZIKA N 11/ UNIJA sutaiso kuogra- 
žmusj Bena ir orkestrą už prieina
miausią kainą dėl teatrų, koncertų, 
Balių, piknikų, veselijų ir dėl šiaip 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
x':ų draugijos ir ša i p visi rengėjai 

iii pasilinksminimų, kuriems tik 
( reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis j L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y.

H*/* Shr £itl|t(anlau Municipal žBusfcal 
Vrnterttnc lltilan

OF BROOKLYN. M. T.

Šiuomi pranešu, jog nedė
lioję, tai yra 5 d. kovo, atsi
bus “Laisvės Mylėtojų drau
gystės nominacija viršinin-

U * mrmbcf fa good ataodtof wrtal
APRIL 1, 191___

IxAlatiCb, kad draugystes, reng- 
durnos jx airius pasilinksminimus,

ku, o 19 kovo atsibus rinki-!ti""dys u^:,MTil5an!"3', ... ’ kicip.aiiie atvoą, kr.<I nuo muzikantąmai viršininkų. ireika' r.utumėt L. M. U* !{<s kortą,
■ kurias įsiei^e L. M. U. kiekvienam 
į spa’O pilu..m nariui. Kurie muzikan
tą'’ neturi vir<m»jnos kortos—tie mu
zikantai ne unijistai. Viršminetos 
kortos yra isdudamos kas trjs mčne- 
s;ai naujos, todėl samdytojai malonS- 
k'te pažiūrėti, kad kortos būtų tei- 
sinpos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo awirasti tokių muzikantų, 
I i.rie nepriklauso prie Liet. Muzikan- 

jo-, Bet pasivadina unijistais 
.na no vardu L. M. U.

teiksitės visi atsilankyti ant 
tų susirinkimų, kad galėtu
mėt išsirinkt tinkamas ypa-

i viršininkus.
M. Dr. pirmininkas 

J. Čekanauskas.

MAI.

ii f'V
Liet.. Muzikantų Unijos praktikos 

bei repetii'ijos Būna kiekvieną sere- 
dos vakara po N73 Grand Street,
I* rook i x

i burtus. Dalykai, apie ku
lnuos rašote, jiems jau žino
mi. Rinkitės mnijasniu le
mi), o ne vis apie tą pati.

GERIAUSIOS FARMOS.

E a r m o s

pitalo nėra lietuvių kalboje 
‘Kukui, Cleveland, Ohio- 

Talpinam anksčiau gautą.
Lietuvos Sūnui, Kewanee

su pranešimo jokiu būdu ne
galėjom įdėti, o dabar jau 
-•r.bd

vcntakupriui. —

ir neduodat adre
Kaliniui. — Jūsų korės 

pondeneijos negalime su 
naudoti, nes nenaši rašėt' 
p.tvardės ir nepaduoda^ 
antrašo.

P. Ružauskiutei. — Di

Gelgaudiškiui,

K rok i ai au k i o p a ra p i j o
Krikštėnų kaimo”.

Rockford, III.
respondentas Vergas rašo: ties” antrasis redaktorius p. 
“Tūloj šeimynoj yra daugy- Baniulis. Kalbėtojas visai 
be įvairių pažiūrų burdin- nenuoseklus, 
gierių, kurie, subatos sulau- * 
kę, pasirūpina į namus svai
ginančių gėrymų ir paskui, 
kaip jau pasigeria, tai pra- _____
deda plūsti vieni kitus, vie- kuopa surengė draugišką1 Talpiname anksčiau gautą.

nes tūluose 
klausimuose pats save su
kritikavo. ♦

12 d. vasario L. S. S. 71

naudoti, nes jis labai ilgas 
ir skaitytojams nelabai žin
geidus. Tarpe lietuvių daug 
būna tokiu atsitikimu, v v

KukuricČiui, Paterson, N.
J.—Gaila laikraštyj vietos 
apie tokius tamsūnėlius ra-

as mus faunas didžiau- 
lų Earmerių Kolionijoje 

Ta kolionija yra mūsų uŽ- 
lis, ir jau apgyveni 
uviais farmoriais. Męs

Męs

\\ aram uotus popierius, 
- A B>t raktus be jokių 

Męs turime Šimtus 
farmų parduoti: iš- 

tais javais, su sodais 
Žemė derlingiausia: 

miu ir moliu, ir molis 
ž me. Geriausia žemė 

> i. daržovių, sodų, pie- 
klų. Turime daug že- 

... gmo-, kuri parduoda- 
I?n‘o plotais, pigiai, po 
r Brangiau, ant lengvų 
Kii'kvl. nas gali tokios 

ir dirbdamas mieste 
nas tokiu būdu ge
ra-iškabinkite nusi-

Amerikoj, 
dėta 1905 
!;)<’ ftU 3()( 
<. am seniausi ir didžiausi farmų par- 

xejai li< lux’iai Amerikoje.
I : i duodame teisinpiaus'u Būdu, iŠduo- 

m p'i kCjams '
I). ed- ir eystus 
•'t ra moke.-ėių.

rhtų, su u 
Budnikais, 

gi. su ju<l:

nu na: uit'

farm ą.
plikti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. .Atvažiuokite pas mus, męs už- 

p tikriname jus, kad surasit farmų pa- 
, gal savo norą, ir už ką būsite mums 
I dėkingi. Kvier’ame visus miestų dar- 
iBminkus ir biznierius apsigyventi 
| pta* ame ir sveikame krašte, kur yra 

S j pilna aplink vaikams mokyklų, baž- 
|nxėiii, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
. I clių. apielinkėje pirklybinio miesto 
I S/ottville’es ir paėtavo miesto Lu- 
j dington, Mielu Nusipirkite mūsų*kO- 
bonijose farmas, ii* jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Tūse- 
s:tc ant formos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
i'simokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme- 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos maną ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c. 
štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas: ,,

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Buildinf 
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

M
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LAISVĖ

JUOKŲ KĄSNELIAI Ar Nori

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALŲ

Plėšikai

Klausimai

DAKTARAS

Matulaitis

Štai man

NBW YORK

10c

TAMISTA

Vardas ir pavardė

Gatvė ir HoS

ValstijaMiestas

' ;;

l—12 valandai 
—9 v. vakar*
4 V, p# plati

didžiausia 
receptai

- daktarų 
Aptiek* 

YAlstijoJ.

c » o ET
<£> N

panda 
vakar

l atlieka 
rantuoja

4U BOYLSTON ST., BOSTON.MAR* 
Netoli didžioj® m1®rt® knycyn*.

Offtsa valandos: nu* 16

SCOW M f SI
Drpt. M

kl*vlšiu. 
annor.it.* 
'erini*!*

ORAKULO PATARIMAI

i YRA DUODAMOS 
N EP APKASTOS 

DOVANOS.

Misevičia
AIRDIKM IB 
LIGŲ.

ĮEISI MilAUSIA IR GERIAUSIA 
1 H TU VI AK A

gauti DYKAI dv{ geras Ituka# 
ir Didelį Kataiiogą visokių ma 
giškų Žiūkų ir kitokių visokių 
dalykų, kurių tu labai nori, o 

gaut? Atsiųsk 
i adresą ir už 

6 centuss’tcmpų dėl uždengime 

tą Katnliogą ir Strikas tau nu'sių-

Atrik p!rieti vyriškų apr«dalą, 
kaip tai skrybėlių, inarikiniq, 
kalnlorių Ir lt. Pas man* ta
vo ra* K«raa Ir kalno* ismoi.

, 3) Jeigu kunigas Kemė
šis iš bedievišku dūšių iš
dirbinė ja burbulus, tai ką 
jis daro iš katalikiškų duše-

Aptieka
Ttlsingal sutaisomi vaistai 

prieinama kaina. Ataiiankyklt* 
pas savo draugą, • būsite ai- 
ganėdinti.
N. MOSKOWITZ

Aptlekoriua Ir Chemieta®
211 Roebling St., Car, Sa. lad 

BROOKLYN, N. Y.

Žvsntadlenlal# no®

|vienas antrą muša ir sako, 
kad dievas palaiko kares?

Užteks šiam sykiui. Ki
tą kart bus daugiau.

Seniai Nebeėsas.

K. AIDLACJSKAS, 

Aplies orius Ir B&ylnlnkae 
Broadway, k&mp. C Street 

SOUTH BOSTON. MASS. 
1. So. Boston 21B14 ir 21018.

Naa
Nu®
Nu®
J7t BERRY ST, BROOKLYN, N

sėkmingų gy- 
ius, raudonoji

tivo prisakymuose sako: 
neužmušk”. Kunigai gi 
avo manifestuose visuomet 
l-elbia karę “bedieviams” 

katalikai tuos manifestus

šventenybių.
2) Kodėl So. Birštone 

šventa katalikiška kompani
ja išleidinėja bedievišką 
laikraštį “Darbininką”, ku
ris švento Petro bažnyčią 
nuvertė nuo Kristaus uolos, 
o pastatė ją ant šuns uode- 
gos?

<T> t/>
O o cr .y
o 2 c ̂ 3• P (A **

C P
t" P -y* » 
00~j (p C

I III S''II II 
yra sand 
\ imtis \ '

“* nežinai kur 
savo pilną ir ai

Į 6 centus stemp
J prisiuntimo k ašių, o męs tuojaus 

tą Kataliogą ir štokas tau nusių
siu! DYKA1. Adresuoki
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S Halsted St. Chicago. Ill

Atsakymai:—
1) Taip, bratku, už ge

rus pinigus ir bažnyčia gali 
pavirst į peklą ir velniai į 
šventuosius. Pinigas priver
čia nusilenkt ir šventuosius 
ii prakeiktuosius. Patarle 
sako: “už pinigą ir velnias 
kazoką šoka”. Taigi, visai 
nėra dyvai, jeigu už pinigus 
kunigns nusiųs socialistą j 
dangų.

2) So. Bostono katalikiš
ka kompanija todėl išleidi- 
nė ja bedievišką laikrašti, 
kad jo redaktorius yra be
dievis. Jeigu parapijonai ir 
ilgiau tikės ne Kristaus, 
mokslui, , bet kunigui, tai 
netrukus* pasijus, kad jie su 
visa savo bažnyčia tupi kū

nu pinigus. Pasiskubink pri- 
užsakymą tuojaus. Adresas:
HAMMOND SALE CO.,
R 31, ST. LOUIS, MO

Telefonai 1490 Greenpoint

S. VITKUNAS.
LIETUVšKAS MUVORIUS 

Mano vežimai ir karieton po N248 
Berry Si.

Ofiaaa: 126 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS x 
L IR ŠVARIAUSIAS SALIU- £ 
r NAS VISAME 80. <

BOSTONE,
k

Sveiki geriausios rūšimi gėry- į 
Intai ir užkandžiai, l’atamavl- 

man prielankus. Atsilankykite, 1 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS t 
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimtu; žingsnių nuo Lietuvių v 
Labdarystės Draugijos namo.t

Učup pvi gčĮZAUlitJ vilius 1>«.U Cl- ' y j j() 

pi jonus, kad tūliem net 
šlapia pasidarė. Mat, jie 
socialistus visuomet laiko 
velnių vietoj ir niekuomet 
nesitikėjo, kad jie nesibijotų

Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURBJfOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO- 

ŠjS4xUŽIMT0SE VOKIEČIAIS.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS j gilumą RUSIJOS arba P A.SILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITCS PRIE 
MANĘS. Taipogi per mano BANKAS galit.siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINlMUIant 4% metamu nuo šimto. 

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
8TEIT0 NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojainl

PARDUODU farmas, lotus Ir'namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokurnentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IšRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GR0MAT0MS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—MPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
j o. . Kilia: 155 CLINTON AVE.,36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

Męs užlaikome knogeriausius vaistus. Su didele atyda išpildom 
receptus kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimus per 
laiškus suteikiam dykai.

Savin'nkas ir Provisorius
F. A. JOZAPAITIS

3601 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

GERI A l'Sl MUZIKALIAI INSTR! VENTAI 
AMERIKOJE.

Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Laisves” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus visas 
4 knygas 60c. pigiau.

- P. MIKOLAINIS
R. E. 1)., Route 2

Hudson, N. Y.

Lietuvį” ar “šakę' 
tės $2.00. Taigi Tamista už. 
gauni dienraštį “Naujienas” 
galit pasirinkti prie “Naujienų’

Gramatika angliškos kal
bos mokintis be mokyto
jo (apdaryta) ............ $1.00

Vaikų Draugas arba kaip 
mokintis skaityti ir ra
šyti be mokytojo .......

Naujas Budas mokintis ra
šyti be mokytojo .......

Aritmetika tnokinininisi ro- 
kūndii, su paveikslais

apdaryta) .............................

1) Ar bažnyeii 
peklą ar velniai 
sius? Neseniai 
ne buvo atsitiki r 
panašus į tą pas 
reivį, kuris sykį, 
kryžių ir šventinto vandens 
įsigavo į peklą ir su tom i: 
šventenybėmis Įvarė velniu: 
i tokį ’striuką, kad šie ne 
*avo ragus į sienas apsidau 
žė ir vuodegas nusilaužė 
Taigi, tėmyk! Pas mus i B 
kiek laiko atgal pasimirė , uoliai 
tūlas socialistas ir per kokį 
tai stebūklą įsi mū fino Į 
švento Petro bažnyčią. Tas o.y\

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y

’ Geras šuva.
Pilypas:—Kad tu, kūmai, 

žinotum, aš turėjau labai 
puikų šunį. Kuomet tik pa
mato vagį, tai, bracia, taip

Kas užsirašys 
pas mane 

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

“Amerikos 
arba knygų ver- 

“ $5.00 
dar 

dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta- 
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
jienas”gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

T*l«ph»n* Gr**np«iat

Daktaras J.
8PKC1JALISTA8 

PLAUČIŲ 
Valandai ■ 

8—10 ryto 
12—2 p® pi*i 
6-—8 7»k?i*

4) Kodėl lietuviška vėlė 
(dūšia) kaštuoja net 7 
dol., o airiška tik 2 dol.? 
Mat, lietuviški kunigai už 
įpūtimą lietuviškiems vai
kams vėlės ima net 7 dol., o 
airiški kunigai už įpūtimą 
tokios-pat vėlės airišiukams 
ima tik 2 dol.

5) Jeigu katalikai tikį į 
dievą ir jo prisakymą “ne
užmušk” tai kam dabar jie

Telephone Yards 551 or 155

TIKRCHICAGOJE^KA APTIEKA

25,000 KATALIOGŲ DYKAI!
U LIETUVIŠKOMIS DAINOMLs REKORDAI TIK 65 CENTAI 

iž 3c. partinę markę, o tu- 
visokių gerinsiu ARMONIKŲ
Ml ZIKALIŠKŲ INSTRU- 

kokių tik randasi lietuviš- 
is su 76 ir 102 raktais. 

Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
Rm’kalaukite visokio tavoro pas 

Agentams parduodu pigiau, 
agentams duodame 60%.

112 GRAND ST., 
BROOKLYN, N. Y.

Šviesiausias Orakule! ži
nodamas tavo protą,, nuo 
kurio nieko nėra paslėpto, 
net ir to, kas yra pas mote
riškę ir matydamas, kad tu 
tūkstančius tokiu klausimu * c
išekspleinini, kokių net ir 
mokyčiausias žydų rabinas 
nebūtų išekspleininęs todėl 
kreipiuosi pas tave ir pasi
tikiu, kad tavo didelė gal
va supras ir išekspleinys 

’tuos klausimus, kurių man 
nei jokis burtininkas neį
stengė išekspleinyti. Manau, 
kad ir tau bus tai sunkus 
klausimai, o ypač dėlto, kad 
tu neturi atbulo kalnieriaus. 
Suprantama, kad tu turė
tum atbulą kalnierių, tai 
tau ii odulė tekėtų iš vaka
rų, o nusileistų rytuose, ir 
žiemos laike ant sniego aug
tų ir žydėtų lelijos, o vasa
ros laike užšaltu ežerai, kur 
ant ledo galima būtų net už
simušti.

Jeigu neturi mano katalogo, tai pri.-’iisk i 
risi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi 
SKRIPKŲ, TRH’BŲ, ir daugybę kitokių 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGI, 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonik; 
Kainos labai prieinamos. Naujausias 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus ta voru 
Škaplierini 25c. tuzinas. Sapnininkas 60c.

vakar pardaviau...
Kūmas:—Na ir kam 

pardavei, jeigu ji 
toks geras?

Pilypas: — Kam 
viau? Ogi, bracia, 
kuomet norėjau įeiti į 
bą, tai kaip griebė už kojos, 
tai dar ir dabar šlubuoju.

Dgavyžis.

GERA PROCL

ilite gauti aka- 
puikios degtinės 

vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi- 
tik i i n si t e.

61 S. 2nd ai., Brooklyn.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Ką tik išėjo iš spaudos knyga lie
tuviškoje kalboj.', iš’ kurios galima 
lengvai išmokti daryli fotografijas.

Prisiųskite $1.00 o apturėsite tą 
knygą apmokėta ant jūsų pačtos.

Adresuokite:
NORTH END PHOTO CO.

376 Selkirk Ave., Winnipeg. Man.
CANADA.

PristaskU Saia Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien 
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L. S02, 208 N. 5th Ave., Chicago, Iii,, U. S. A.

Brangus Daktarai; - -Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokšta 
pačta, jūsų brangią medikališką knygą.

Mįslįs.
Atlėkė paukštis vila- 

vijo lizdą kalavijo, de- 
ji) kiaušį šimtatrynį.

26) Po viena skrybėlaite 
keturi broliai stovi.

27) Žiemą šildo, pavrsa- 
li tirpsta, vasarą miršta, 
rudeni atgija.

28) Septynios mylios ge
ležinio tilto, už to tilto leli
ja; kai lelija pražydės, vi-

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. U.
Specialistas Moteriškų Ligų

314 E. 50th St......... Nęw York, N. Y.
Ol-'ISO VALANDOS:

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbame lietuviškai.

Privalo bijotis. Apiplėšimas ir ap
vogimai atsitinka kožną dieną, beabe- 
jcnėsTamsta skaitei vakar laikraš
čiuose apie apiplėšimus, 'fu nežinai, 
gal rytoj tau tas pats atsitikti, jeigu 
nebūsi apsisaugojęs. Geriausia apsau
ga—tai geras revolveris. Turi rastis 

kožnoj stuboj savo 
apsigy"imui-
Didelis išpardavimas 
tik ant trumpo laiko

Detektyviškas automatiš-A a 
kas Revolveriu, 32 ar 38 ’k p 4-S 
kalibrų vertas $15 tik už •
Detektyviškas dubeltavas .»* /M 
7-niu šūviu revolveris ver-'k Z Zį S 
tės $8, tik už

Didelė vertė už mažą sumą, tad 
nelaukdamas indek 20c. stampomis į 
laišką, paminėk kurį revolverį nori, 
prisiusite tau tuojaus tiesiok į šlu
bą. likusiąją sumą užmokėsi kuo
met tau priduos. Detcktyviški revol
veriai yra geriausi pilnai gvarantuo-

Jeigu bucum neužganėdintas, męs 
.ui grąžu 
siųsti

i Akušerkaįi
X pabalKUHt kurną Woman* Medical M 
S College, Baltimore, M<|. fi
g Pasekmingai atliek® eavo darbą prW S 

jjfmdynio, nuteikia visokia# rodąs kt S
g pagclbą inva!ri»»e moterų ligose. B

g F. Stropicne,iiSfr75i®ti; | 
įį SO. BOST’OIN. MASS. _ I

odos ligos, 
, n rviškas silpnu* 
, pu-lės, inkstų ir 
kuii<»" tik kankina 

kmiięjij gydomos t aini stos

Viid žemiau p*mlnėtl int»trvf«en;a! ahiuČiąmi 
■te užmokė,lir«;p yta’jtip

. . X AT < .. .

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Rerry it.)

“LA1SVR” tik už »1.20IH
Kuri® užsirašys pat. mano “Lais- 

vę” metama Ir prisių* 32.00. tau *p 
• dovanų knygų v*»rtč» MII c*n-
tų Rašykit?* Ji«ndien, n«n neilgai 
bus dembirnoK tokios dovanosi

KRk 'Įenam at'-išaukvsiatn prluiųslu 
Ve'aKoįfa. Iš ki.rb, galėsit VKalrlnttt 
H’Iešmų kny^-ų, Adresuclęlt®,

l P CttUPAS
P. O. Bot 330, Ansonia

Geriausia dvieiliai Vlannos Armonika a® »<IVt 
,»'» irtlziais, minoro! Ir sax4 o r a. I basai, 21 kluvlšls, i 
p.Kų. mlnoraų basų ate'-Grl j/iėna balpul. Visk*.? 
rmtHrčInupi.ai padaryt*.. Prie:* 4 balnų, sekunda 
k- į dalis, d t«mų. Iš !: * la soirdonų balsę.

S.AINA 3? dal T>A a pat nmionik* Jrlejų ta
4* S AINA 4®l,

... i •; nuo galvos ekau- 
i > :.L>ii i.ir.gi'įimo maistu; 
■.< i\ iu; nuo blogo kvapo;

b ng' >i sujudinamas, 
i iy t motyje f Ar

linimusi duiugljosf Ar 
i n; rodo, kad jūsų kuuaa 

k.i piiežiura ir patarimas, 
faktus apie tokias ligas, 

ni.i <lcl< i sugrąžinimo žmo- 
ip iapti vyru tarp vyrų. 

n:j ><■ infcvnvscijas kurias 
vpa< svarbi tiems, kurio 

į imu ir kaip jūsų negalės 
sveikatą ir pasinaudokite

lO’.'eptus rii 1 
Pv-i'*. nežiūrint, ar ti® 
i tuvoj ar Ameriko* 

s si vb'GATglė ih‘1 
’ •stone Ir Mz-Uraehuecti s 
:ydan’;ų gnut, kokios tik pa
kuly ‘it vrrtojanios. Galit r*i- 
'• '"'>t 'aišku*, o sA prisiųsiu

n u nioso už labai mažą, ai.lvgininia.
šita :lyk.’'i di’odama. kny i;.” 

dyiną tokią ligą, ka p,pilvo b< i jakv 
gj’rla, icr.matizmas, kataras, dusuly

DAINOS .j
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.
Knyruti 25e.

Telpa šios dainos: 1) Gauda- 
amus; 2) Darbininkų Marselia- . 
tė; 3) Suktinis; 4) Kad dievu- 1 
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 
ugnį. Chorams atiduodama 80 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS. !
395 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. ĮĮ

u,ų, kkiae JS.7i 
k ; jL gor*»nl« Iš 
uu MA4.

V.lzl ah-xkywdi! !Šalunčta<»i t* pači* dkna.Prltl H.Maačlani HsTviny* p»rt!krlnamag 3»* 
**.Ga1.s rpedja’brals--•rolatMlM, todėl nei jokie eejl^adinlea® i»®f*-’ »"•iLkti. L«:kslaukit« Illiae- 

kaJa'logo, kari# durglimas



N.

N.

Ill.

PAJIESKOJIMAI

Pa. 109 GRAND ST

(17—20)
Easton,

Manhattan St.,

J.Antanavo Ill.

Ill.

W.

241-3 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.Šimanskiene
V.

N.
KDalikliu

N.

N.
III..

J. TREJOS DEVYNERIOS

TREJARKA
Av*.

217

£

i" k pat
St

J.
St.

turiu

GAUJAI ATIDARYTA
Pajieškau draugų .Juozo Gustaičio

Pa.

Pa.

P* ,1S
1

Sta.

116

Ht SERGANTIEJI!7

priežasties ligos?

st.

st.

st.

.0 ‘‘a

Viso su balansu .. 11,310.89

al-
ir

SI.
St.

ruime, 4.39
Penn’a.

Kuopų 
kuopos J. 
P. O. Box

Soveros McdikallSkas Kakndoritw.

191 fi motinus yra dabar gatavas išpla
tinimui Jūsų uptiekojo, arba tiesiog 
nuo musų. Tikrai gaukite vieną kopi- 
ją ir laikykite ją parankioje vietojo 
per visus motus.

kai- 
Ado- 
Mel- 
p ra

gui)., 
ginin,o 
gyveno

st.
301
152

Kuopų Sekretorių adresai: 
Kuopos Brooklync—L. Deveikis, 

146 Metropolitan Ave., Brooklyn

anglų soe.
St., Easton,

J. Krunkaitis
2"06 Larkins .All., S.S. Pittsburgh.,Pa.

DIDŽIOJO 
V1ŠKŲ

5 •

Pajieškau Pranciškaus Pajaujo, Su
valkų gub., Vilkaviškio pav., Alvitu 
parapijos. Taipgi ir /Kibino Gžibaus- 
ko.

Anglijoj, dabar 
įves Amerikon.

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

268—doth St., Brooklyn. 
Liu t k us,

1.31 Grand St., Brooklyn,

Hudson,

nustojote sveikatą ii 
pt» dlonat, »*t*» |h» metal 
gydymu ifcrginČių Žmonių, 

sau, kirk ai ifcgy-

229
IJfifuiH atdaras visada.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugis, 1840 S. Halsted St.,

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

Susirinkimai atsibūna po pirmam 
kiekvieno mėnesio nedėlioj, P. A. Su
lasė vičiaus svetainėj.

Pajieškau brolio ’Tamošiaus B 
gailu, Kaimo gub., Šiaulių pav., 
sausio kaimo. Meldžiu atsišaukti.

pav..
kaimo.
vėliau persikėlė
Pittsburgh, Pa.

W. Yasinauskas
Pulver Rd., Dickson City, Pa.

O.
Philo SI.,

6 lietuviškų 
kaštuoja fliJ*

Pa

r 
,r.

r.o praneštu

8
2317 Cherry All.,

9 kuopos, K. Stasinskas,
Box 23, Arnold, P*.

Skaudftjltnal KrutinCJo,
ir ivnirąs kiti KopėjinuJ ir HknudAji- 
niai vrn greitai išvaromi, trinant ge
rai ŠEVEROS GOTHARD ALIEJUM 
(Sovera'a Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminuntia linimentaa. Kair.oa: 
25 ir 50c už bonką. Visose aplinkose.

Kasierius M. Kairaitis,
166—10th St., North Chicago, 

Kasos Globėjai: M. Rekis, 
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
Ill

ku gub., Farpiškių kaimo. Taip) 
Onos Kujegalvitės, Suvalkų gub.

M. Glambukč
Box 42, Gilbertville, Mass.

pav. ir para- 
Girdi'jau, kad 
ir turi savo

Knygyno iždininką/, J. I)amidavišia,

YiNCAS J. DAUNORA, Ap’iekorius 
y, 229 Bedford Ax c , Brooklyn, N. Y. 
ę-š Kstr-ra*; No’tli i-to« galvio.

J. Kaškonas
W. Market St., Scranton, Pa.

bų reikalą iš krajaus, todėl žinan
tieji malonėkite pranešti.

M. Kirušienė

Turiu labai svarbų

DR. A. FRIEDMAN
ROEBLING ST., BROOKLYN, 

kampas So. 2',d St
E. 7th St., NEW YORK CITY.

Pajieškau A. Stankaus, jis gyveno 
Rochester, N. Y., 
Kas žinot, kur jis 
lonekite pranešti; 
kalą. Pranešėjui
siu ir būsiu dėkingas.

P. Jankauckas 
183 Roebling St.. Brooklyn,

LIETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS 
“LAISVĖS”, EASTON, PA.

Pajieškau Petronės Lukošaičiūkčs, 
Pašušvio parapijos, Pluškių kaimo. 
Vasarą gyveno Elizabeth, N. J., o ru-

Tel. Greenpoint 1907.DENTISTAS
Virt mano darbu užganėdinti.

Darlas gvarantuotaa.

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

K. Kreivėnas,

Marijampolės pav., Jurginiškių 
mo. Taipgi pajieškau Jonieškos 
maičiukės iš tos pačios vietos, 
dzin atsišaukti arba žinantieji 
nešti.

Pajieškau brolio Mateušo Gapšlo, 
Kauno gub., Raseinų miesto. Seniau 

girdėjau, kad 
Meldžiu atsi

ūki! arba kas žinot, pranešti.
W. Gaps is

—3rd St., išlizabeth,

po vyru

LAISVE

ATSKAITA
KobSJo NuolatosAr Jus Kosite? Conn

Conn

Conn

Severa’s A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

123 Ferry St., Dept. L. Newark, NJ

Jei taip, tai sustabdykite 
'Pai yra lengva padaryti, 
Jus imsite

Draugystėms, Kaopoma ir KHabamo!
Išdirbu visokiai

KUKARDAS, “BADGES”, GUZUKUS 
IP ŽENKLELIUS

Viaoki'nia piknikam*, šermenimr lr 
tt. Darau visokius Medaliui ir vi
sokiai antspaudas draugystėms

Ant kiekvicn* pareitai avima yri- 
fdunčiu stulpeliui.

IJi.il \<)S SUNŲ IR DUKTERŲ 
IRAI G VhiĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdyti m vardai ir adresai: 
Pirmininką.-, J. Rastis, 
13.30 So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
Pirm. pagelbininkas M. Ambraziūnas,

1421 Lincoln St., Waukegan, Ill. 
Protokolu Sokretoi ius St. Deikus, 
721 Cumin.ngs Ave., Waukegan, Ill. 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

1.319 Lincoln St..Waukegan, III.

“Aft pagavau dideli 
Anltl ir nuolatos kosė
jau, puraftO p. W. Wo- 
lor.z.yji, Weirton, W. 
Va., ir jeigu pairndu- 
vau r.titJą Palto v»n- 
.iena, kosėjimas pasida
rydavo lubjaus trauk- 
Mojantis. Dirbdamas 
Idešinii) dirbtuvėje arti 
'niD.iiiiško kurfėi), aft 
turėjau r-'r’i vandeni. 
z\A perskaičiau apgarsi- 
iiiini) apie SovoroH Bal
zamų Plaučiams, ir, ift- 
vartojus 25 centų boti- 
kūtę, komilia sustojo, ir 
nft jaučiuos gerai ir 
sveikai.' ’

blut. Raitininkas J. G. Vaitkevičius,
P. O. Box 123, Ansonia, Conn 

Finansų Raštininkas J. P. čiupas,
P. O. Box 330, Ansonia, Conn. 

Iždininkas J. Mockaitis,
P. O. Box 123, Ansonia 

Knygius S. Tiškevičius,
P. O. Box 149, Ansonia, 

Knyg. pageli). A. Jakštys,
10.3 Liberty St., Ansonia,

K tty ir. Rtt P. Kageišis,
I I•> .v Main St., Ansonia

Įgaliojimai išduoti sekanti Brooklyn, N. Y

29 Hudson Ave., Brooklyn, N
Vasario 1 d., 1916, lieka 

pas L. Š. F. iždininką 
K. Šidlauską . $11,310.77

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA. CONN.. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI. 
Pirmininkas A. Mureika,

103 Liberty St., Ansonia, Conn, 
Vico-pirmininkas W. Ullea,

223 N. State Stų Amoni*, Corn*

NINKU ADRESAI: 
Prezidentas A. Drebišius, 

51 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Protokolų Raštininkas A. Buzas, 

850 Grand St., Brook’yn, N. Y. 
Finansų Raštininkas K. Kriaučiūnas,

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y 
Iždininkas P. Patašius,
94 So. let St., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO IR APIELINKĖS 
AT Y DAI.

Lietuviškas Kontraktorius.
Padarome visokį darbe prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
plastavojam, išcementuojam ir tt. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
99 So. 2nd Si

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

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

Protokolų Rašt. ir organo užžiūrčto- 
jas Alex Vyturis,

1116 Jackson St, Easton, Pa 
Finansų RaStininkas F. Vyturis,

ant rytojam, bet tuojau ateik.lt* pa* 
g«x*l ilnumą

DR. LANDES
Ofiao valandai: nuo 10 ryta iki * 

▼ai. vakaro. Šventadieniai* nao 18 
vai. ryto Iki 4 po plotą.

148 B. 12ad Et. (Loxingtaa Ir iri A

nansų Sekretoriaus nuo 
Sausio 1, 1916 iki 
Vasario 1, 1916.

Sausio 1 d., 1916 balan
sas ............. $10,945.73

Per D. Petrauską nuo C.

bų, Cleveland, Ohio 9.05 
Per Astrauską nuo Red

Lodge, Mont., lietu
vių .......................... 10.75

Per vietos L. š. F. nuo
, parengto koncerto, 

Lynn, Mass.......... 30.25
Per “Laisvę” nuo Gaskins

City, III, lietuvių .... 5.95
Per “Laisvę” nuo Sunny

side, Colorado, lietu
vių .............. ■/.... 10.00

Per “Tėvynę” nuo Juozo
Guogo, Rockford, Ill. 3.00

Nuo L. S. S. 34 kuopos 
choro vakaro pelnas 
$20.32 ir smulkių aukų, 
surinkta ant vakaro 
16.25, Waterbury, Con
necticut .............. 36.57

Per A. Snooks, Arnold, 
Pa., nuo krikštynų pas 
L. Bačianską, (’reigh- 
ton, Pa................... 2.70

prakalbų
Mass., ..

Ilk, $8.00; V. Mencevi- 
čiaus varduvėse West
ville, Ill., 6.45; svečiai 
stuboje pas M. Karčiau
ską, Melrose Park, Ill., 
$4.00; krikštynose pas 
Atkačiūną, Chicago, Ill.,

na-
Ill.,

karėlis Sheboygan, 
Wis., $5.00; šeimyniškas 
vakarėlis Chicago, 
$6.50; šeimyniškas 
karelis Zigmanto 
muose Chicago, 
$3.00; surinkta per Bal
tos Rožės Kliubą Chica
go, Ill., $13.00; surink- 

lietuviu iš 
Dak, $20.00; 
. 71.70

Lead 
viso

1 komitetą nuo lietuvių ir 
svetimtaučių (K. Sere
džius aukavo $5.00) 
Raymond, Wash. .. 33.35

Per L. Š. F. Komitetą iš 
Lawrence, Mass. .. 16.90

vių K. Lašinio su K.
Mostaite, Joliet, Ill .. 6.60 

Per “Keleivį” nuo prakal
bų iš Cambridge, Mas
sachusetts ........... 21.20

Per S. Zaleskas nuo vestu
vių K. Preitys su M.
Zagorskiūte,
Lynn, Mass. ...

West
... 14.84

venas iš Blaine, W.
Va................................ 6.00

. -Per V. Kroli nuo L. S. S. 
85 kuopos vakaro iš Hy
de Park, Mass... 5.00

Nuo L. S. S. 235 kuopos 
prakalbų, West Pull
man, Ill. . . . ............5.25

Per “Laisvę” iš Collins
ville, Ill., (Nepažymėta 
nuo ko aukos) .......8.75

Per “Naujienas” sekanti: 
surinkta Woodmans 
sviet. Rockford, Ill., 
28.85, surinkta per Lie
tuvių Progresyvišką 
Susivienyjimą draugiš
ko vakarėlio Rockford, 
III., $9.00 ........... 37.85

Per P. Maršoną nuo ves
tuvių J. Bedalis su Ona 
Gulbiniute iš So. Bos

ton, Mass., ........12.30
Viso per sausio mėnesį 

įplaukė ............. 365.16

Išlaidos:
Už išmainymą privatiškų

KJVaiUYUUCHUD, A.

kauskas, A. Žvingila, Hart
ford, Conn.

M. Punis, Muskegan,Mich.
F. Raudonaitis, Du Quoin, 

Ill.
Stanislovas

Magdalena
Springfield, Mass.

Marijošius, 
Jonelienė,

S. P. Raulinaitis 3 atsi
šaukimai, Hartford, Conn.

L. S. F. Finansų Sekret.
Tadas L. Dundulis.

Pajieškau sesers Agotos ūernevi- 
po vyru Sabaitienčs, Suvalkų 

Marijampolė 
Valail iškiu 
iselin, Pa. 
kitur, api

Kauno gub., Panevėžio 
p'.ios, Molainių kaimo, 
gyvena Mass, valstijoj 
formą. Kas žinot, malonėkite pra
nešti.

A. Kirduliukė - i'-ekanauskienė 
Box 10, 'Toltec, Colo.

Pajieškau Simono ir Petro Dzervu- 
kų, Jurgio, Jono ir Vinco Kedukų. 
Visi Vilniaus gub., Trakų pav., But
rimonių valsčiaus, Strielčių kaimo. 
Turiu svarbų reikalų, meldžiu atsi
šaukti.

SVARBUS REIKALAS.
Aš Pijušas Stoškus pajieškau Piju- 

šo Griešiaus, Kauno gub., su kuriuom 
susipažinau keliaujant į Ameriką 
1914 m. Bet važiuojant per Daniją 
persiskyrėmo (spalio rnėn., 1914 m.), 
ir nuo to laiko nesusičjom. Girdėjau, 
kad buvo apsigyvenęs Clinton, Ind. 
Kas p. P. Griešiaus an'rašą žinote, 
malonėkite pranešti.

Mr. P. Stoškus
P. O. Box 17, Cliffside, N. J.

PARMOS.
Norint pirkt ūkę, tai ne

rašykit į miesto agentus,ku
rie turi brangius ofisus su 
būriais raštininkų, bet rašy
kit tiesiog mums, reikalau
dami mapos ir kataliogo, o 
gausit teisingesnį ir pigesnį 
patarnavimą.

M. VVALENČIUS
State Saving Bank,

Scottville, Michigan.

Balsam for Lungs
(Severos Balzamu Plaučiams) laiku. Pamėginkite jį nuo 
peršalimų, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50e visose aptiekosc.

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviam! vieta pas
PETRĄ DRAUGELĮ.

Skanu* aluu 
gardi artelia, 
ėlius, visokis 
▼ynus kvepan-

pulkųn užkuri
niai. Sali dėl 
Mitingų. Ne
pamirškit šl*« 
ątsakančiur 

▼lėtos,o būsit* 
užganėdinti 
Palei Wythe 
\vp

73 Grand St., Brooklyn.

Uždėjimas kepuraitės >22 k. ... $5.06 
Užplumbavimas 50c ir augSčiau 
Išvalymas .......................................... 50c.
Užplumbavimas auksu ........... $1.00

Skaudantį dantį duok tuojaus iš
traukt. Ištrauktam bo jokio skaus
mo,

LIETUVIŠKA

A PTIEKA
ferniar paminėtas gyduelj* gadinau 

tOH galima gauti per prčtą.
Nuo Reumatizmo ...........  $1.0$
Kraujo Valytoja* ..............................?1.00
Vidurių Reguliatorių* .................. 50?
Trojanka .................... 25c. 50c ir 11.06

Ir visokias kitokia* gyduole* nue 
visokių Hgų, kurios čia dar nepamini 
apturėti per paėtąi

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Aveniu?

BROOKLYN, N. Y.

DRAUGIJOS, 
kurtos apFiriiikc “Laievf” 

savo organu;

Vicc-Prczidentas S> Maukus, Cor. 
13th & Vine Sts,, Philadelphia, Pa. 

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

New York, N. Y. 
Susinėsimų Sekretorius 2) J. Ne- 
viackas, 183 Roebling St.,

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

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

Philadelpria, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. čosna, 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 

pasiųsti Finansų Raštinin- 
Dunduliui, Box 511, West- 

kuris yar po kaucija 
o jis įrašęs j knygas pasiųs

ville, III., 
$1.000.00, 
iždininkui, 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
tą nei pamislyti nenorėsite. Turė- 
vių draugijos ir šiaip visi rengėjai 
kortos yra išduodamos kas trįs mčne-

139 So. Bank St., Easton, 
Kasierius 1’’. Malkaitis,

668 Northampton St., Easton, 
Kasos Globėjai:

Alox Biga,
1021 Elm St., Easton, 

And. Meškauskas,
1222 Pino St., Easton, 

Maršalka Juz. Tarvidailc
1019 Elm St., 

Susirinkimai būna kas 
ieno mėnesio 
Nori ham pton

NEW Y0KKO LIETU- 
DKAUGI.IŲ SA.IUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS: 
•kas, pirmininkas,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y
Deveikis, sekretorius,
28.3 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. 
Vikertas, iždininkas,
111) Ainslie St., Brooklyn, N. Y.

550 W. 52St., New York City. 
Simaitis,

174 Broadway, Brooklyn, N. Y. 
Draugijų Sąjungos rekomenduoja

mas tl u močius:
Jonas Samulevičius, dirb Bush

wick banke, 72G Grand Street. 
Gyvena: 398 So. 1st St., Brooklyn.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

Choro vedėjas L, Ereminas,'
3'24 Bcrriman St., Brook’yn, N. 'i.
Repeticijos atsibūna kas pėtnyšią, 

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

LIETUVIŲ SAVTŠELPINĖ DRAU
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN

TINOJ E.
Valdybos vardai ir antrašai: 

Pirmininkas Vincas Opanskas,
F. C. S. Berisso, Calle Montevideo 318 
Iždininkas Simonas čiopas,

l'\ C. S. Berisso alm. “La Flor”. 
Susinėsimų Sekretorius l1'. Makauskas 
F.C.S. Berisso, Calle Montevideo 312. 
Fin. sekretorius Antanas Pakulnis,

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

esq. Marselio alm. “El Sol”. 
Knygininkas Jonas Bagočiūnas,
F. C. S. Berisso Calle Montevideo 312 

Revizijos nariai:
Jonas šakalys—Calle Valpareiso, 206 

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

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY. PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas W. Žemaitis,

812 E. Centre
Pirmininko pagelbininkas P. Ysodn.

815 E. Centre St 
Protokolų raštinin. A. Ramaucka*.

1025 E. Pine St.
Finansų raštin. P. Potčiulie,

1227 E. Pin* St
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 80

Tenth St., J. Bankus. 1121 E. M*- 
hanoy Ave., W. Simniškis, 1227 E 

Mahanoy Avė..
Maršalka. W. Svinticka*.

515 W. Pine St
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

nedėli kiekvieno mėnesio 7 vai. va
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N 
Main St., Mahanoy City, Pa.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠEI, POS 
DRAUGIJOS. CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas,

72 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius V. Žilinskas,

381 So. 1st St., Brooklyn, N. Y. 
Iždininkas P. Jankauskas,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

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

Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 
dicnį po 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmų vai. po pietų b'. Delkaus 
svetainėj 10th gatve, North Chicago,

Prezidentas A. Atkečiūnas, 
Box 566, Steger, Ill.

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

Protok. raštininkas J. Dambrauskas, 
X64 1.. Box, Steger, 111. 

Iždo raštininkas A. Salascvišia, 
Box 1-11, Steger, 111.

Iž.dininkas (kasierius) T. šnekutis, 
Box 482, Steger, Ill.

Knygyno raštininkas 1-'. Slri'ške,

LAISVES MYLĖTŲJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALIHBA: 

Pirmininkas J. čebanauskaa, 
420 S. Chesnut St., ColiinsTilU, 

Pirm, pagelbininkas M. Ražokaa, 
Vandalia Box ICO, Collinsville, 

Nutarimų Rast. A. Dzidolikas, 
.358 E. Weekliff Ava., Collinsville, III. 
Fin. Rašt. J. Baronas,

500 S. Clinton St., rtolllnBTille, Ill. 
Iždininkas J. Willurnat,

337 Central Ave., Collinsville, Ill 
Organo užžiūrėtojaa V. Raudoniun,

306 Strong Ave., Collinaville, Ill. 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne- 

io 1-ma Ir X-čia nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj,kampas E 
Main ir N.Morriaori Ave., Collinsville 
Ibinois.

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

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas A. Petronis, 

719 Lincoln 
Vice-Prezidentas B. Čepaitė,

1118 So. Wjnnebago St. 
Protokolų raštininkas O. Užbaliūtč, 

G22 H ui in St. 
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas.

Avė.1436—7th 
Iždininkas S. Buzinskis,

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

So Winnebago St.; A. Rimšiukė, 1118 
So, Winnebago St. 
Maršalka F. Alvikis,

316 Wall 
Organo prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague

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

RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnai- 

2025 Colwell St., 
Pittsburgh, Pa.

Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
3015 Stayton St.,

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

Turtų Kontroles Komisija:
M. Urlakis, 

813 Sixth St., 
Charleroi,

W. Urnežis, 1429 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh,

W. Markūnas, 2120 Fcrbes St., 
Pittsburgh, 

sekretorių adresai; 
I. Alexis, 
344 North Diamond

Pittsburgh, 1’a.
P. Francikcvišius,2 kuopos

222 Sagamore St., Esplein, 
Pittsburgh. Pa.

3 kuopos, J. Galginas, P. Č>. Box
118, Laupurex, Pa.
4 kuopos Ig. Rasinskis,

205 Soho St.,, Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, P.Petrauskas, Post Office

Cuddy, Pa.
6 kuopos, J. Pūkas,

Box Ix)ck 476, Export, Pa. 
kuopos, S. Kirmius,

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa. 
kuopos A. J. Normunas,

a. Pittsburgh,Pa.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS. 
Pirmininkas A. Pakšis, 

462 Jenne 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis,

318 J <>nne 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne
Iždo globojai: J. Silkelis, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress

šalkos: V. Raulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

Sūdžia A. Bubelis, 313 Quince 
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 

Caledonia St. ir J. Jurevišia, 
Main St.
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AR NORI vEVERYKUS?
Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO
ČEVER1KŲ KRAU-

kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS
BROOKLYN, N. T.

Ar nori mokintis?
'■ • MUS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI Už 15.09.

Aritm*tiką( rokfindą) ai g,t. Lictavių kalbu* gramatiką ai |A. Orai- 
ri,Aybtę až >2.

Dar pirmu kartu tl tokias kainaa mokinama. Atsišauk ilandiaa, aa* 
jlts* apgarsinimas gal daugiau no pasirodyt—naudoki* proga. Vi*l Iš
moksta, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi. įdėk štampą atiakyaiaL

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINĖ MOKYKLA
I»27 N. Robey St., Chicago, IK

iut.nsjta su cectiiie arba virintu va 
yra gertati'iu vai-tu arba karčiu 

vyriu <Jcl'*Skhvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemahmą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, ricmcnj, 
dieglius Šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitų.
\ iena pakelį į.tų gydančių 

į vi<- . ivotu čyaio tpti c.) 
-, aiba ijVitU čystmi). v.,n- 
atidų gerti j*o pusę stiklei.o

KIJEVO KRAUTUVĖ
GRAMAFONŲ*

Bpecijaliika*
kainofl ant trumpo laika.
•is«kublnklt« įgyti šitą gra*** 
fono su 

adltų,
Gvarantuotas ant 10 nsatg. •« 
tą gramafoną siunčiama 
vienam su tiesa apžiarijtaMl 
prieš užmokėjimą pLiigg.
gu nepatiktų, galit* *ugrą.K»M 
atgal. Reikalaudami, priaigate*- 
te S 1.00, likuaiaa ažnakBall* 
aplaike tavorą. Pa*itlkia*«ų Idb4 
tuoml grarnafonw hūntta >f«aaaĮ 
užganėdinti.

4 Orchard Street, Dep. *. 
NEW YORK. N. B

Ar
Diena 

uiglimu 
Pereis taty kibė 
džiau, kiek palinkiminau gyvenimą. 
Jeigu Jiuni* gyvenimą* įkirčjo var
tojant visokia* gyduole* ir Jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipki* pas gerai *u- 
prantantį daktarą tr epecijaliatą
DR. LEONARD LANDES

Ji* jum* be pinigų patart, ką da
ryti, kau išge’beti gyvastį, ir paaiš
kinu apie ligą. Gydau per 2C metų 
▼ tuokia* ligai; <u didžiaueiomir pa- 
uekiiiėm4*, k-Jp lai: nutiipi.ejhuą, ui- 
tikrėtimą kraujo, pilve, ii-di««. plau
čių, jaknų ir tt

Dėl gydymo nervų ir lytiikų lig$ 
turiu ▼fsieoit gerti žinoruą elektrišką 
aparatą ir X-»pinduliai, psr kurią 
Watyt kiaura; Kum.. Ne kiekviena* 
uaktaraa turi tekine, aparatu*, dėl te, 
kad labai brangų*. Chemiška* iš
tyrinėjimą* šlapumu. N»aitdeliokitt
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ViETiNĖS ŽINIOS

MUZIKALISKŲ INSTRUMENTŲ
J. GIRDĖS
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ĮVAIRUS MUZIKALIŠKII INSTRUMENTAL
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Reikalaudami kokio nors tavoro 
adresuokite.

103 Grand Street 
Brookly

“Premier”. Padaryta 
raudonmedžio Kaina $50

būsiąs laimėtas.
’ New Plaza Hall veik 1 

vieną dieną at<il 
ziastiški mitingai 
kiu tautu kalbėt ;

PRANEŠIMAI.
d. kovo

Duodama tint išmokesčio, ant 
lengviausio termino, mokant po 
$2.00 ar $1.00 į savaitę. Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt 

kelis ruimus nauju forniču.

rašė i A.'F. of L.. Geistina 
butu, kad visi cukerniu dar- 
bininkai susiorganizuotu i 
uniją, nes tik organizuoti 
darbininkai gali išėję i ko-

lietuviais ii 
, Parsiduo 

Priežastis pardavi 
Klaus 
Rocb

Tarpe cukerninkij.
Kada Williamsburgo daly 

sustreikavo Arbuckles Bros. 
Co. cukerniu darbininkai ir 
kompanija jiems uždėjo po 
lĄc. į valandą, tuomet ir 
Central Brooklyne cukerniu 
darbininkams tapo pakelta 
po 4įc. į valandą.

Dabar cukerninkai smar
kiai organizuojasi į uniją.

Užlaikome įvairiausių HetuviSki 
rekordų su visokiomis lietuviškomii 
dainomis ir šokiais. Kaina 75c Ame
rikoje; Anglijoje ar Canadoj — Į1.00.

venti.
Ir mūsų lietuvaičiu dau

gelis streikuoja. Daug strei- 
kierių rašosi prie unijos ii

Gvarantuotas ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 

Užplombaviinas 50c ir augščiau.
Išvalymas ........................................... 50c.
U'/plombavimas auksu ................ $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
307 Bedford Ave., Tarpe 2-ros ir 

1-mos gatvių.
BROOKLYN. N. Y.

Kalbame lietuviikai.

Gerai padarytas iš excelseriu 
matrosas

Mafrasai su vata ant vienos puses 
Mat l asai su vata ant abiejų pusių

Čystos valos matrasas . . . ............

DAR PRIE AIDO KON
CERTO.

Mums Spindulys rašo: 
“Minėtas koncertas bei lie
tuvių vakaras buvo toj sve
tainėj pirmu sykiu. Dainos 
pavyko ir publika likosi už
ganėdinta. Bet kas peikti
na, tai “girinių” šokių įve
dimas. Susijungti į didelį 
ratą ir dainuoti tokiais bal
sais, kokiais tik kas gali ir 
kaip kam patinka, ant nešo
kančių daro labai blogą į- 
spūdį. Vakaras buvo džent- 
lemoniškas, bet tie šokiai iš
rodė labai prastais ir dau
geliui tas labai nepatiko. A- 
teity vertėtų nuo tokių šo
kių susilaikyti”.

Improved Sterling’' padarytas f* 
ar’uolo medžio, geriausio ib- 

darbio. Kaina $60.M

25:8. Viršus 7įĮxl3į colių. Plieniniai balsai, padaryti iš rie 
šulo medžio, dvi eilės raktų, 25 pianoforto raktai 8 nike 
liuoti balsų raktai, 4 setai balsų, diržas.

Stalai į Kuknią ........................................... 98c.
Puikus ai/uoliniai stalai, apvaliu 

viršų $6.98

198-200 Grand St.
Tarpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn. N.V

LIETUVIŠKA APTIEK A.
Aiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų ilsiu 

sezonui.. Pirkdami daug, tavoro anlsyk dėl dviejų aptieki), galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTl’RAS. labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liem’. bonka 2”c. ORRAPIPAS. Linimentas dėl reumatizmo. Ilon
ka 25 ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5; ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUCINIMO PLAUKŲ Ir TONIC’AS. fl 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumoa ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) RITTER TONIC, vartotojas dėl vi- 
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Musų aptieko- 
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunč:ant laiškui 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius
410 So. 2nd Street, kampas Union Avė

Skyrių": 745 Driggs Ava., kampas fnd St.,, Brooklyn, N. Y.

VISKAS, KĄ .MES PARDUODAM, UVARANTUOTA 
PILNĄ UŽSIGANĖDINIMĄ

PARSIDUODA KLINIKŠTORIS.
Parsiduoda klinikštoris geroj vietoj 

biznis eina gerai, nes
I lenkais apgyventa vieta 
da labai pigiai 
ino—išvažiuoju į kitų miesl

I kite informacijų po num. 1 
: ling St., Brooklyn, N. Y.

Eclipse” padarytas iš raudonme
džio. Kaina $25.00

daiktai 
Vienų kartų pirkęs pas mus, 
Taipgi pirkdami daug tavoro

šituos granui fonus speciališkal 
parduodame už žemą kainą par 
Vasario menesį, kaipo pasigand- 
nimui tarp savo kostumeirh}.

Kaina $10.Ot.

kur dirb;
da duodu štampas.

V. J. GIKNIS, superintendent 
518 Morgan Avė., Broklyn, N 
Arti Neeker Avė. ir Nassau . 

Reikale galite telefonuot 4560 
Greenpoint.

knygų už 50c. 
dar prisius už 
knygų už 50 < 
gaus knygų už 25c 
“Kovų” $2.00, 
l.as prisius už 
knygų už 35c 
25 centus.

Todėl visi užsirašykit Inos laik- 
rašičiun per mane. Tiek pat mokė
dami gausite gerų knygų pasiskai
tymui. Būtinai pasakyk apie tai sa
vo draugui ir pažįstamui. Pinigus

Knygas duosiu tik “Laisvės” laidos, 
siųskit šiuo adresu.

J. POCIUS
2370 Margaret St., Philadelphia, Pa.

Kiekvieno Amerikos lietuvio dorini? 
privalumas sujicškoli šioje karėje sa
viškius ir gimines ii pagelbėti jicniH.

Vietiniai atvykite į mūsų Kontorą 
yp.itiškai. Iš kitų miestų rašykite 
lai ku.s. Męs patarsime, kokiu būdu 
galima suiieškęti.

MAI EEI & STEPONAITIS
385 Metropolitan Avė., kampa* 

Havemeyer St.
BROOKLYN, N. Y

BALIUS! . BALIUS!
S. L. A. 107 kuopa rengi; 

linksmą balių Suimtoje, 1 d 
kovo (March, 191G m., Ma
jestic Hali, 525 So. Ith St. 
Philadelphia, Pa. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Šis balius 
yra paskutinis prieš užga- 
vonias, todėl atsilankykite 
kas tik gyvas.

Kviečia Komitetas.

Geri proga. 
Kiekvienas nau
jas skail y tojas, 
kuris užsirašys 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
tas gaus dovanų 
vertės $1.00 arba 
užsimokės $2.00, 
“Šakę” ant me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus 

Kas iš neskaitančių 
Keleivį” $1.50, gaus 

senas skaitytojas 
Kas prisius už 

gaus knygų už 75c.; 
‘Šakę” $1.00, tas gaus 
senas skaitytojas už

3572. 37 kleviniai, 48 plieniniai halsai su pilnais tonais ir pustoniais, 
speciališkas mechaniškas įtaisymas bosų. Reikalaujantiems ant 
daugiau bosų ar balsų, padarome ant orderio.

- a- ę- ą.rin- ąi m it -a -y t- -r->-t>**a*,a«,a,,e**a**e*,e**>**<*

REIKALINGAS.
Reikalingas janitorius 

prie 2 namų be štimo. Geis
tina būtų krikščionis ir kad 
mokėtų nors šiek tiek susi
kalbėti vokiškai. Taipgi 
kad mokėtų kas reikalinga 
prie namų pataisyti. Gera 
mokestis. Kreipkis tuoj pas

Mrs. Boehm
93 Chancey St., Brooklyn

Parankiausias laikas 5 
valandą vakare. Pranešu visiems, jog aš užlaikau tikrai lietuvišką kratuvę, kurioj 

galite gauti Laikrodžių, Laikrodėlių. Žiedų, Špilkų, Kolėikų, Kompasų, 
Kryžių, Bronzalielų ir įvairiu kitokių daiktų. .Taipgi rekordų visokiose 
kalbose su puikiausiomis dainomis ir šokiais. Įvairiausio išdarbio 
Armonikų, Smuikų, (Skripkų), Klarnetų, Triūbų ir daugybę visokių 
muzikališkų instrumentų, 'taipgi užlaikau Maldaknygių ir visokių gra
žių Popierų Laiškams rašyti su įvairiais aprašymais. Visokių magiškų 
Monų Daiktų ir knygų,su pagelba kurių galima padaryti įvairias

Taipgi taisomo vi.-okius auksinius daiktus: laikrodėlius, 
branzalietus ir muzikališkus instrumentus; armonikus, smuikus, 
tus, triūbas, pianus, vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai, 
kynius išsiunčiam greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi 
pirkti mano kratuvėj yra gvarantuoti 
pasliksi ant. visados mūsų kosturnoriu 
ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau. Parduodame agon 
tams. Užlaikome įvairaus tavoro “in slock”. Padarome visokius in 
strumcnlus ant užsakymo.

Jurevičiaus svetainėj, 639 
Courtland Ave. ir kampas 

j 152 gatvės, Bronx, N. Y., 
bus koncertas Lietuvos Sū
nų ir Dukterų draugystės.

Šokiai prasidės 2 vai. po 
pietų; programas — 8 vai. 

: vakare. Įžanga: vyrams 
25c., moterims — 15c.

’ Visi vietom ir apiclinkių 
l lietuviai mi’binėkite atsilan
kyti, nes šioj miesto daly 
dar pirmas lietuviškas kon
certas. Komitetas.

Pagamina genaus’us lietuviškus 
valgius. Pietus galima gauti po 15c, 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
2 Hope St., Cor. Roebling St.

BROOKLYN. N. Y.

prie vienybes ir organizaci
jos. Iš lietuviui kalbėtojų 
daugiausia padeda J. šalty s 
ir L. Pruseika.

Laikykitės vienybėje, o 
tikrai laimėsite.

Streikierka.

Šimtus naujai xediisin poru męs užganėdinom 
I'/tiki inai-.i. kad ir įūs būsit pilnai užganėdinti. Męj- 
žinom ir Ulini to. ko jums reikia. Geriausių iš- 
dirbysiių Im iiii ius. žemesnės kainos, negu kur kitur 
ir dar duodam ant lengvų išmokesčių. Du ŠTORAI 
Kreipkis į bile kuri.

gerai auklėjami vaikučiai. 
Dalis Brooklyno ir apielin- 
kinių publikos, kuri buvo 
“Aido” choro koncerte, ne
galėjo atsigėrėti vaikučių 
choro dainomis. Taigi visi, 
seni ir jauni, atekit pasi
žiūrėti, kaip maži linksmins 
didelius. Ateikite su viso
mis savo šeimynom i;;.

NEGIRDĖTA NAUJIENA!
Pirmas vaikų koncertas 

Brookly ne. -
Šitam nedėldienv, 5 d. ko

vo (March),Tautiškame Na
me (101—103 Grand St.), 
įvyks pirmas vaikų draugi
jėlės koncertas, šokiai pra
sidės 2:30 vai. po pietų; pro
gramas

Dalyvaus Vaikų Choras ir 
“Aido” choras. Maži vaikai 
žais, deklamuos, grajįs ant 
smuikų, skambins ant piano. 
Bus pasakyta mažos prakal
bas.
Kiekvieno lietuvio prieder

mė yra atsilankyti ant šio 
vaiku koncerto. Kiekviena 
motina, kuri nori savo vai
kus pavyzdingai išauklėti, 
lai ateina ant šio koncerto

UŽGANĖDINTAS GCT“

3472. 34 raktai, -18 bo>ai, plieniniai bal.-ai, 4 flankų 
Geriausio tšdarbio.

STREIKAS MARŠKINI!
SIUVĖJŲ.

Marškinių siuvėjai 
streiką. Išv 
ii Brooklyiu

►♦-JI'*#****0- *♦**♦..».*♦**<*>». *<**♦»>♦»*«■■«■ •

Macys &Marcin Furniture Co. į

RPIMAI ANT RANDUS
IŠsirandavoja geri keturi ir 

kambariai, kurių randa $7.00, 
ir $9.u0 ant mėnesio. Mūrinis 

mas pagal naujausią 
įdynėmis. Arti saki 
5,000 darbininkų. Su

vau ja daugiau, kaip 20,009 
siuvėjų. Streiką veda Uni
ted Garment Workers of A- 
rnerika. \’yriau.-i streikie- 
riu reikalavimai via šitie: 
pakelti algas ant 25' <, pri
pažinti visiire šapore uniją 
ir dirbti tik 50 valandų į sa
vaitę. Kaip matote, tai rei- ma 
kalavimai visai nedideli. Li 
gišiol daugelis merginų dir 
to net daugiau, kaip 60 va 
landų, o ką gaudavo? Atly 
ginimas buvo begalo men

WFUBNITMCO.




