
. $1.00
. 1.75 
mo

TU iriW-'
"LAISVE* 

Published by 
Th« Lithuanian Co-operative Pub. ! 

(Inc.), every Tuesday and Frida; 
at Brooklyn, N. V.

YEARLY SUBSCRIPTION RATE?
In the United States............ • •<..•••• $2.C#
To Foreign Countries........................».

Advertising rates on application.
All communications should be addressed

"LAISVE*
18.3 Roebling St., Brooklyn, N, Y.

PRENUMERATA METAMS?
Amerikoje.................................................
Kanadoje ir užrubežiuose..................... 3.50

PUSEI MET
Amerikoje ....................*
Kanadoje ir užrubežiuose ;

Apgarsinimų kainos an
“LA LSVĖ”

183 Roebling St..

ihone 5231 Greenpoint. BROOKLYN
V “Entered as second class matter March 11, 1914, at Post Office n

7 Kovo (March), 1916. m Telephone 5231 Greenpoint
the Brooklyn, New York, under th® Act of March 8, 1879”.

Bulgarijoj gali kilt 
revoliucija.

Kares nrinisteris 
teisman. Pragaras ties Veto Del sutarties tarp Wilsonas, Vokietija 

kompanijų ir ir Kongresas.
Pirmiaus laikraščiai pra

nešė žinią, kad buvo pasikė
sinimas ant gyvasties Bul
garijos caro Ferdinando, o 
dabar gauta žinių, kad BuL 
garijoj labai neramu ir die
na iš dienos laukiama revo
liucijos. Įnisteriu”.

Nuo pirmosios ] 
karės Bulgarijos carai 
trauke ant savęs didžiavmh ! 
neapykantą ne 
žemesnėsės kle 
bet ir nuo taip vadinamos 
viešpataujančios. Iki ši d 
ta neapykanta glūdėjo žmo
nių širdyse, bet dabar jau

Mask vos “ Russko j e S1 o • 
vo “rašo:

“Kaip girdėti, tai buvęs 
karės ministeris Suchomli- 
novas Ims patrauktas teis-

ni i-

Balkanų Ka»p žinoma, Suchomliiio- 
ras užsi-pa rokuoja vyriausiu kalti- 
džiausi-J i inkų, kad rusų armija pe

žmonių, mnmunicijos ir be paliovos 
turėjo trauktis prieš vokie-

žinios, kad Su
turėjęs ryšių 

laviku pulkininku Mia-

SODŽIUS DOUAUMONT 
PAIMTAS.

J šiaurę nuo Verduno eina 
mirtinas mūšys. Vokiečiai į- 
tenipė visas spėkas, kad pa
ėmus sodžių Douaumonta.c c

Ues Domui m on tn francūzai 
nušluoti ir 1,000 kareivių 
paimta nelaisvėn. Paryžius 
pi’ipa

N E UT R A LIš Al E J ( . S E K A 
MŪŠIO Bifcj TIES 

VERDtNŲ.
Lo n d o n i šk i s ‘Tel eg rap h ’’ 

nusiuntė savo ąieįialį ko-

vedė jam sekti, ksfip Švedi
jos visuomene žuiį j mūšio

i ;la, kad lame punkte rūpi 
iai išlikimui laimėjo, | Fra’

. * ° ‘ • . . • ‘ I 1 •

Vokiečių mėginimas 
ti kaimą Vau?: 
. Francūzai iii

imimerių. Vokieti jos valdžia pasakė

labai 
mūšiai

I kieti jos. Nors 'dauguma 
'•švedų stoja’už netralitotą,

GALBŪT, )V1«S SUTAR
TIS.

Mainierių unijos Voe.j)re. 
zidentas Frank Hayes xisa_ 
kė, kad tarpe unijos ir 
panijų gali įvykti sutarti.

-)f|n ]<a(| abidv

nors bildu susitaikins, be 
sbmko įmonių.

Frank’o Bay
nę parėmė vien

nuomo-

UIS

submarines (povandeni

veikti. Ant apsiginklavu
siu laivų bus stačiai užpuo-

nesulaikomom vilnim bėga 
miestan. Dabar Varšavos 
gyventojų skaičius jau pa
siekė 803,000.

UžTEKS MAŽESNIO 
AUGUMO.

dabar Bulgarijoj maistas ir 
visos reikmenįs baisiai pa
brango, trūksta darbininkų 
dėl ūkių apdirbimo, prekyba 
ir pramonė nupuolė, per tai 
žmonės ir pradėjo protes
tuoti, reikalaudami karės 
užbaigimo. Kad numalši
nus “sukilėlius”, buvo pasių
sta kariumenė, bet ji atsisa
kė ką nors veikti.

Pabėgėliai pasakoja, kad 
Bulgarija toliaus kariauti 
negalinti, nes žmonės labai 
subruzdę. Platinama esą 
lapeliai, kad už mėnesio lai
ko francūzai ir anglai, susi
dėję su graikais ir rumu
nais, užpulsią ant Bulgari
jos. Tie lapeliai labai didelę 
įtekmę padarę ant vietos 
gyventojų ir iššaukę bruz
dėjimą. —- r.-.-

tas už parsidavimą vokie
čiams. Caras buvo nusky-

kaltėms ištirti. Klausime 
Si.chomlinovo atidavimo 
teisman komisijos narių bal
dai pasiskirstydavo pusiau. 
Dabar, turbūt, komisijoj pa
ėmė viršų tie, kurie stojo už 
teismą.

Ištiesti, tokiam Suchomli- 
novui tik ir tinka būti ka
torgoje.

RUSAI PERSIJOJ.
Rusai, paėmę Persijos 

miestą Kermanshah, smar
kiai eina pirmyn. Rusai, iš 
Persijos pusės, randasi jau 
tik 40 mylių nuo turkų rube- 
žiaus. --

nepasise-
; atmušė 

ir Argone 
įsi artileri

r i ero;;

provincijose t«,
jos veiklumas, bet žymiu pa-; Girnikų
sėkmių nėra. 'mūši.) bei

Vokiečiu orlaivininkai me- francūzaic.

po veječių pu

G radi j a gal i, 
lėti p'i e talki-

no.
Iš Paryžiaus praneša, jog 

visa. Francija tikisi, kad 
Verdunas nebus paimtas.

municijos. Prancūzai pasi
tiki savo puikia infanterija.

Dabar vokiečiai antru 
antpuoliu stengiasi paimti 
Verduną. Mūšys eina tuo 
pat perkūnišku smarkumu, 
kaip ir pačioj pradžioje.

ka pripažint uniją ir mokėti 
tokias algas, kaip to nori
ri o.rbi įlinkai.

tarybos New Yorko Union 
Leagc/x Ciube.

PORTUGALIJA NEPA
LIAUJA KONFISKAVUS 

VOKIETIJOS LAIVŲ.
Kol kas dar nesužinota 

ką Portugalijos valdžia at
sakė Vokietijos valdžiai, 
kuomet pastaroji pareikala
vo, kad ji sugrąžintų pir
miau konfiskuotus laivus.

Dabartinis Rygos gyveni
mas visai nebepanašus į to 
miesto gyvenimą dar pirm 
kokių metų. Gatvėse nebe- 
matyt paprasto judėjimo. 
Dar vidurdienį miesto vidu-

Verdunu? To nieks neži
no. Mūšys ties Černovicais 
cęse»i net menesį laiko ir 
tarpe tų dviejų mūšių yra 
gana daug panašumo.

ninku.

REKVIZICIJA iIaUM- 
JOS DVARUOSE.

“Pael. Tea” rašiį^tad Re
gelio miestas užpilkįs Rusi
joj daugiau 100 tūkstančių 
pūdų rugių, tačiais dar vis 
nesulaukia jų. ųiigi, kad 
atsigynus nuo bad),šiuo rei
kalu miesto valdyba kreipės 
įlgaunijos dvarimnkus.Dva- 
rininkai reikalauja 2 rb. 50 
k. už pūdą. į

DIDELI DŪMAI RUSU
FRON’I r. ' 1

Petrogradas, oficiali 
pranešimai. — Apiclinkese

unkiosios artilerijos bom

gaunsenų kaimus. . Palei 
Dvinską, ties llliukstu, išil-

VOKIEČIAI 1 1
NUO DVINSKON

Ties Dvinsku rusai netik 
atstūmė visas vokiečių ata
kas, bet ir priėjo prie jų ap- 

jsigynimo linijų. Vokiečių
Poincare aplanke I kontratakos nieko jiems ne-

POINCARE APLANKĖ 
VERDUN A.

K'ius, norinčius ke-U'no karės reikalų ministerio 
ant apsiginklavusių jSiimanymą sumažinti karės 
Švedija, kaip žino-(metui tinkamo kariumenėje 
^piliečiams davė to-'tarnauti augumo mąstą lig 

D verško, by tik 
i būtų sveiki ir 
Tas pats mastas 

priešin- bus taikinamas ir j paliuo- 
suotuosius nuo kariumenės.

■'urną. i2 ars. J.1 n L a t»• i , ■ .i- Wilsonas, ku- šiaip jau

L'cln v UAU'll U.i ..i • r- • lino išpildymui. Jisai nene< 
sergėti amerikiečius, , , 
šie nekeliautų ant

per- šaukiant juos patikrinti jų 
~ ’ 1 . A - A — •

lilVHnlŲ IdIVIL ' į

Dėlei to vili kihi BALKANUOSE.
karė. VokietįV sub- - ^‘^UI1kminkų kariumenės 
marinos vėl nuskambi1 , i B labas Salonikuose gavo ži" 

; D’ią, kad vokiečiai su aust* 
'c“— ’ *

Kon- 
Dau-

m vo-Upi įr prigirdytų 
Amerikos iUieiį.

į Suvienytų v J
'V. . •« . 1 .. t 1 - I 1 1 V I• i v ^’ių grest, kilo triukšmas, 
gelis demokratų eina 
Wilsona ir stoja už tai, kad 
amerikiečiai būtų persergė
ti. Demokratai sako, kad

buka ros žygius ne ilgiau 
les. in per šešias savai- 

1 \A'b.)nĮ y"3 J*U žygis būsią 
geležinkeliais, . , . ;ta miestą. At^udoJan

gai Panevėžio gelžkelį ir pa-'Wilsonas savo 
lei Šventėnų ežerą, taip-pat 
priešas pradėjo bombarduo-

Įima esą laukti jau
. . . : Senatai! buvo įnešta se" < „-.musiomis dienomis,
ti rusų pozicijas. Kulkos, .latol.iau8 Gore k--- ln,,ausl011‘ -- -• x
atlekiančios į rusų pozicijas, amerikiečiai 
sveria 150 svarų.

Tuo pačiu laiku vokiečių 
orlaiviai tankiai pradėjo 
mėtyti bombas ir sykiu pri- 
gelbsti savo artilerijai, duo
dami signalus, kur reikia

rezoliucija, 
nevažinė

tu ant apginkluotų laivų. 
Didžiuma naisų 
ia atmesta.

vokiečių lakiotojai per
dėm sukasi po Graikų že- 
m 9.

konfiskavus Vokietijos lai
vų. Dabar vėl gauta žinių 
iš Bombėjaus, Indijos, kad 
Portugalijos valdžia vėl 
konfiskavo vokiečių laivą, 
visą komandą paėmė į ne
laisvę, o ant laivo iškabino 
savo vėliavą.

Iš Amsterdamo telegra
mos praneša, kad tarpe Vo
kietijos ir Portugalijos karė 
neišvengiama. Portugalija 

’ jau paliepus savo pasiunti
niui ir konsulams apleisti 
Vokietiją.

KAREIVIAI PAKĖLĖ 
MAIŠTĄ.

Penkiolika tūkstančiu ka
reivių ties Sydney, Australi
joj, pakėlė maištą. Pirm, 
negu įvyko tvarka 1 karei
vis tapo užmuštas, o 6 su
žeisti.

mus, bet jie Kaszm ko netaip 
gyvi, kaip seniaus būdavo, 
kubindamiesi su įvairiais 

reikalais. Dabar, jei kas ir

metęs. Daugumas magazi
nų užkalta didelėmis lenti
nėmis langenyčiomis, arba 
jei atsidaro, tai keliatą va
landų vidurdieny. Daugu
mas magazinų dabar minta 
tiktai iš kariškų. Valgo
muosius daiktus reikia be
veik su policijos pagelba at
iminėti iš krautuvninkų, vi
sai nuskurdusių, nes kas
kart mažiaus gauna tavoro. 
Blogiausiai, tai sutemas. 
Netik gatvėse nebežibinama 
žibintuvai, bet ir langai visi 
užtaisyti, kad nei spindulėlis 
Šviesos neprasiveržtų oran. 
Neblogas “šeftes” daro už
silikę kinematografai ir lat
vių teatras, gaivindami pri
degtų ir suvargusių rygie- 
čių ir iš kitur atvykstančių
vočių ūpą. Ryga seniaus 

buvo garsi savo švarumu. 
Dabar—vidurmiestyje - dar

lu Joffre apžiūrėjo apsigy- į 
nimo linijas. Prezidentas 
dėkavojo kareiviams už he-j 
roiškuma.

Ministerių kabinetas taip- 
oat nusiuntė padėkavonę 
kareiviams.

N A11J A .5 UODK ALN UOS 
VALDŽIA.

Iš Viennos praneša, kad 
Juodkalnijoj įsikūrė nauja 
valdžia, kurios galva yra 
karalaitis Mirko, antrasai 
sūnus karaliaus Mikalojaus. 
Pirmuoju ministerių esąs 
paskirtas generolas Vukoti- 
čius.

Deklaracija naujos val
džios skelbia, kad Juodkal
nijai nėra jokio išrokavimo

atsako priešui ir ties Novo- 
aleksandrovsku 
džiausi mūšiai.

eina

Stri
bai!-oą, kelis sykius priešai 

dė atakuoti rusų pozicijas,

DIDELĖ AUDRA.
Didelė audra, kuri siautė 

\tlantiko pajūry pereitos 
avaitės pabaigoj, atnešė 

daug nuostolių. Daug lai
veliu sudužo, v

. ................. idĮįl

KIEK NUSKENDO ANT 
“PROVENCE”?

Pereitame “Laisvės” nu
meryje rašėme, kad vokie
čiu submarina nuskandino 
Viduržemio jūroje francū- 
zų laivą “La Provence”? kariauti. Jeigu Juodkalni- 
Tuomet manyta, kad ant to ja imtųsi ir vėl už ginklo, 
laivo nuskendo tik 1,000, tuomet ji galutinai būtų su

naikinta.
Galimas daiktas, kad ka

ralaitis Mirko bus apšauk
tas Juodkalnijos karalium, 
tuo būdu aplenkdamas savo

žmonių. Pasirodo, dabar, 
kad žuvusiųjų skaičius sie
kia 3,130 ypatų.

mušti, kaip tik priėjo prie 
d ra tinęs tvoros.

EGIPTE.
Anglai skubinasi ir atsi

dėję tvirtiną Suezo perkasą. 
Kasdien į Egiptą esanti ve
žama vis nauja kariumenė, 
daugiausia iš Australijos ir 
Kanados. Anglai sustiprinę, 
lauksią turkų užpuolant. Il
gai, tu r būti, laukti nereikė
sią, nes turkai per Sinajaus 
pusiausalį jau baigią statyti

VARšAVOJE AUGA GY
VENTOJŲ SKAIČIUS.
Varšavos gyventojų skai

čius labai smarkiai auga,! geležinkelį. Beturį padirbti 
kadangi provincijos bėdžiai , tik 40 kilometrų.

GENEROLAS GALIENI 
UŽGANĖDINTAS.

Generolas Galieni, karės 
ministeris, pasakė, kad jisai 

pilnai užganėdintas si-

nurodė, kad žmonių ir am- 
municijos yra užtektinai.

20 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
EKSPLIOZIJOJ.

zijos La Courneuve, Pary
žiaus priemiesty, žuvo 20 
ypatų.

Ekspliozija buvo girdima 
visame Paryžiuje.

-čiuose nebėr kam gatvių 
žiūrėti, nes kaikuriose gat
vėse visai nebeliko gyvento
jų. Pagalios sunku užlai
kyti švarumą, kai nuolat 
gatvėmis varinėjama gyvu
lių bandos, važinėja arklių 
sukinkytų ilgiausios kirbi
nės... Gatvėse daug žydų.

(“Ryg. Garsas”.)

TEISINGAS UŽSIPUOLI
MAS.

Badeno (Vokietijoj) par
lamento narys, progresistas 
Hummel smarkiai užsipuolė 
ant vokiečių kariškos val
džios už orlaivių atakas ant 
tų Francijos ir Anglijos Verdunu tarpe vokiečių ge- 
rniestų, kurie nėra tvirtovė-j neralio štabo narių kilo įlo
mis. Atstovas pavadino tos1 sutikimų.
lūšies atakas nekaltų žmo-1 generolų priešingi tolymes- 
nių skerdimu. Po to atstovo ' niam mūšiui. Jie nurodo, 
pastabos kilo didelis sujudi-:kad žūsta daugybe kareivių, 
nias. Žinoma, patriotams ] Tačiaus viršininkas genera- 
buvo neskanu išgirsti tokius lio štabo, generolas von Fal-

NESUTIKIMAI TARPE 
NARIŲ GENERALIO 

ŠTABO.
Iš priežasties mūšių ties

Dalis

nurodo

Socialdemokratas Kolb mą Verduno.
pridirbo patriotams dar Sako, kad kronprincas 
—c, c. kuo- nuvyko Berlynan, o jo vietą
met pasakė, kad su naujais užima Wiurtembergo kuni- 
kareiviais tranšėjose labai gaikštis. Kaizeris taip-pat 
žiauriai apsieinanti vyriau- apleido Verduno frontą ir

daugiau nesmagumų,

sybė.

ibn-H-H*

parvyko Berlynan.



Amerikos lietuviu biznio- v

$5.000- 
pn $|0.

parda- 
įvairių 

pramonės bei prekybos įstaigų se
rus ir hondus.

Bendrovė turėtu būti Amerikoj in
korporuota, — reiškia — po valdžios 
priežiūra.” (“Vien. Liet.”).

įžangos
Straipsnis

jos yra liogftka pasekmė 
subrendimo tautiškos sąmo
nės; taip buvo pas latvius, 
pas cechus, pas finus — pas 
jų buržuaziją; Lietuvoj e,ka
lės išvakariuose, nesutari
mai pradėjo dygti “Vilijos”, 
“Žagrės”, dvarų supirkinėji-

į Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga ert ar
Rusijoj, kuomet įGERT AR NEGERT? (

Pakėlus klausimą gert ar vesta visuotina 
negert, veik visi išsireVskia, ■ Žmonės patys dirba 
kad negert. Bet, ištikrųjų,1 geria visokius nuodus 
kaipgi galima sakyti, kad daugiau papildo prasižengi- 
“gert”, kuomet gėrymas, tai inų. Męs matom, kas deda- 

i didžiausias darbininkų prie-■ si ir Amerikoj, 
'šas. Svaiginanti gėrymaivalstijose yra įvesta 
visur vartojami darbininkų !na blaivybė, ten gi 
sukvailinimui. Laike rinki- slaptai išsiplatinus, 
mų kapitalistai pavartoja to, žmonės vartoja 
svaiginančius gėrymus, kad ! nuodus. Beto, žmogus 
darbininkai už jų kandida- darbininkas ir negali apsi- 
tus balsuotų; iškilus strei-į eiti be svaiginančių gėrymų 
kui — darbdaviai pavarto-. Pareini vakare nuvargęs^ 
ja svaiginančius gėrymus, Įsinori ir valgyti. O kaip it 
kad suardžius darbininkui peri stiklą geros degtinės, 
vienybę. Svaiginanti gėry- tuomet atsiranda noras vai- 
mai priveda darbininką prie Į pyti, pradeda 
didžiausio skurdo. ž;;džiii,' < ?nau veikti 

agiau. 
jeigu

Scena šešta. — Tautos “iš
vaduotojai” muša į visas pu
ses telegramas, kad vieny
bės pumpurai skleidžiasi. A. 
Rimka gauna telegramą: i 
“Važiuok, tamsta, į Conti
nental Hotel, Phila.” A.Rim
ka stovi, kaip žaibo trenk
ias: “Kas čia? Iš kur? Je- 
zusėli tu mano! Tai Keme- 

‘ šis New Yorke, o aš misliau, 
kad ant So. Bostono Broad
way !!! Duokit čemodaną, aš 
lekiu.

O vienybe, vienybe šven

daktorius, padavė į Supe
rior Court bylą prieš 
“Draugas’Tublishing Co., 
reikalaudamas $20,000 at
lyginimo už šmeižimą jo 
ir jo žmonos, Dr. Elenos

“Bepartyviškoji” “Tėvy
nes” red. šiuomi tarpu užsi
ėmusi išgarsinimu tautinin
ku Sandoros veikimo. Išsi- 

visoj Amerikoj 
nieko neįvyksta, 

žydų fabrikantų, Į kaip tik blokai, sandoros,de

mo bendrovės ir kitokios 
biznio įstaigos. Tai natūra
lia procesas ekonominių 
santikių plėtojimosi. Vieton Į daugiau 
lenku ir

grinoriškumo dvasia.4 Juos 
pradeda pagauti bizniavas 
šišas, bizniavas įkvėpimas, 
jie mėgina įvykinti stam
bius, toli siekiančius pie
nus. Privatiškų bankų, lai
vakorčių agentūrų ir saliū- 
nu aukso laikai jau, turbūt, 
bus praslink?. Dabar atėjo m visiems žinomi faktaL 
laikai commercial prepa
redness” ir “foreign invest
ments”. Mūsiškiai “tautos 
šulai” seka amerikiečius, ku- 
iie jau organizavo Ameri
can International Corpora-Į 
tion”, kapitalizuotą ant 50,- 
000,000. Minėtoji amerikie
čių kompanija skins kelius 
Amerikos prekybai ir finan
sams užsieniuose. Ji steng
sis išmušti iš pozicijų Angli-

>> 
vis mažiau ir mažiau rašo
ma.

ki Yčai, Laukaičiai ir Vaito- Įbininkų reikalus “Tėvynėje 
kaičiai. Tauta, jos garbė ir 
geras procentas—buvo obal- 
sis tautiškos buržuazijos. 
Nėra ko slėpti to visko, nes

rai, kad mums, socialistams,
1 > •

Męs, socialistai, žinojo- op 
me, kad tai nepanaikina kle- vi? 
su kovos mūsų visuomenėje, A. 
gal dar paaštrina tą kovą. nėra beparty 

čiu. Ji v i si io
gas saldainių dirbtuvėjeImot
“'Birutėje”, girdėjome apie puč»- .-.uu ylojiu z.i

n inkus

darbininkai negauna 
procentu iŠ tautiško

Ka anie tai mano Sus. Lie- V 4 
tuvių Amevil;
Nainiai ir j'.i

nai

Žinoma, ta biznio karė bus

riotizmo vėliavos, po pri

žiu”.
Sužiniai sekdami ameri

kiečius, o gal instinktyviš- 
kai, ir mūsų biznio ideoh“

riausio bizniavo r^mcipo- 
doleris ir tautos .

Klausykite:
-Kaipo karės pasekmė Eun»po> P 

n’gai puola i? . A. ; .’i m e
Šiandien galime Kauti.uz gę Ka. 
rublius. 1'ai- už kiek Iplnigai vėl 
Kaut už doleiį kel»’’il>o, jr j 
re’ užsibaigus. >?,.Paut (ji- 
uradės kili ' ‘ f'nla- l;ad n- .-gasjiraues Kiyvą (uoj. (n>. nR(u_ 
metusudii dvigubai pasL’ins keliu 
duiogyjo, nekalbant jau apie pa pi 

ią is apyvartos pelną.
Taigi, ar Iu-.ra fjon iif.)uviams a_ 

nifnk^nams aiškaus pamokinimo? 
Vietoj laikyti savo sutaupintus pini
gus kitataučių bankoso -- dekime 
juos j tokias įstaigas, kurios verstų
si Lietuvoje. Kiekvienas doleris da
bar pietas į tokias įstaigas, trumpą- 
me aikc dvigubai pasididins, ir apart 
to dar—neš nepaprastą pelną.

Ręikia mums lietuviams 
ktėčiams sutverti milžinišką bendro
vę. kuri iš mažų sumū drauge suda
rytų milioninj kapitalą, ir su tuo ka
pitalu padėt verstis Lietuvoje, kaip 
lik užsibaigs karė ir bus tam tikslui 
tinkama proga, 
čiaus, reikia tuoj pradėti, 
karei užsibaigus, būti pilnai pasiren
gusiem.

Žeminus yra paduodamas tokiai 
bendrovei plana.- ir jos veikimo pro
gramas.

Bendroves vardas galėtu būti: 
“Lietuvių Bendrove dėl Prekybos bei 
Pramonės”. (Lithuanian Commercial 
ard Industrial Co.).

Kapitalas — dalei, kiro 
(100. padalintas į šorus 

Bendroves tikslas — pirkti 
vinėti ir laikyti savo ižde

Rinkti kapitalus, ta
kai!,

laimės. Šalis nuteriota, 
žmonės išblaškyti. O jeigu 
įsikurtų tokia lietuvių ben
drovė, tuomet —

“Lietuva, nejuntant, — su “Lietu
vių Bendrovės” pagelba — uždėtų sa
viškai prekybai ir pramonei tvirtus 
pamatus, — kas tūkstančiams lietu
vių reikštų pelningą užsiėmimą na
muose ir drauge neštu milžiniškus 
pelnus lietuviams amerikiečiams.

“Lietuviu Bendrovė” dėtų surinktus 
čionai kapitalus i Lietuvos prekybos 
bei pramones įstaigas. Kad tame, ta- 
Čiaus, nedaryt apsirikimų ir kad ka
pitalai būtų dedami tiktai į rimtus 
ir pilnai atsakančius reikalus. — 
“Lietuvixj Bendrovė” turėtų užlaikyti 
Lietuvoje — Vilniuje — savo agentū
rą. ir šaka, — kuri dabotu, kad in- 
dedamieji kapitalai legališku ir eko
nominiu žvilgsniu būtu užtikrinti”.

(“Vien. Lietuv.”.)

Gana santimentalizmo, 
gana verkimo, atėjo laikas 
pasirūpinti dideliais procen
tais, kuodidžimisiais procen
tais ir... New York o Wal
dorf o hotely keli žymus tau
tininkai ir kunigai užmez
gė tinklą milioninės bendro
vės.

Dabar mes, socialistai, pa- 
I'pihėmme. Męs. socialistai, 
nenorim ekonomiško skur
do. Męs žinom, kad socializ
mas bus pasekmė aukštai iš
sivysčiusių kapitalistišku 
santikių. Mes žinom, kad 
kilimas tautiškos buržuazi-

ii?

Kuriose

• () ^gerinimą.
•Alku klesos

,jyKiu ir pačios o e roves via , 1. , i Amas, nes k as gi v- tautos ke . ... J,.i i mnkai, leigu ne pati ra dark .. iyVn);asioji, pati produkty- 
vįautusia dalis tautos.

GrAtame Amerikon. Eu
ropos nelaimės Europos 
v. age^’J06 liko didžiausių

. Tame ir yra kapi-
'*■ Mistiškos sistemos traeiš- 

ku.mas, o sykiu 1’’ (,imšku- 
mas, kad ir bėd^-p
Vienna. Miionių dalmi yra 
-uKsu ir balzamu Ritai žino
mų daliai. Ir kokia karti li
kimo ironija! AmerikosJie-

puikius, puikius procentus

Žinoma, tai nėra ypatiška tu 
lobininkų. kaltė. Jie taip 
šneka, kaip šneka ir visi ka
pitalistai :

"Ram po balų kritikuoti 
valdžias, kam kovoti su ka
pitalistiška sistema? Taip 
buvo ir taip bus. Po šiai ka-

taigi, pelnykimės,kalkini ge-

Ir šita sausą, nuogą, pini
gu ir tik pinigu kvepiančią

‘’eikalą—jie stengiasi pri
dengti blizgančia skraiste 
tautiškos dorybės, tautiškos 
meilės ir taip toliau.
Ot šitame protavimo punk

te męs, socialistai, supranta
me tautininkus, bet skiria
mės pažiūrose. Mums neiš
rado tinkamu pūsti taip di
delį muilo burbulą, visuo
menišką burbulą, kuomet 
reikalas eina apie grynai e- 
goistišką biznio aprokavi- 
mą. Biznis tegul būna biz
niu ir tegul j an dedasi tie, 
kurie sumanymui simpati
zuoja. Kam čia dar dekla
muoti apie tautos meilę ir 
pasišventimą? '

Tautininkai nemato ir ne
nori matyti šios karės prie
žasčių. Tautininkai, kaip

piasti, kad kares gali panai
kinti tiktai tarptautiškas 
darbininkų solidariškumas. 
Męs gi, socialistai, manome, 
kad mums šiame momente 
savo vyriausią atydą reikia 
atkreipt ant darbininkų kle- 
sinės sąmonės kėlimo. Ant 
tos dirvos tiek čia, Ameri
koj, tiek Europoje, yra be
galės darbo. Įsisiūbavusi

tintas, šluoja patį papras
čiausi žmoniškumą. Prieš 
ta baisu siaubūną turi stoti 
susipratę darbininkui. Jie 
turi ginkluoties revoliucijos 
sąmone ir tai ne tuščia dek
lamacija tas mūsų tvirtini
mas.

K P
OU

?t ro-

batiuška Olšauskas gyvena

p. Yčo gimnazijos mo!

“Įsitaisė p’,A4 v;/i, po 
ra j i - komii arklių

Voroneže važinėja. Ir el
giasi jis taip, kaip tikras 
valdovas: nesuspės susiti
kęs jį mokinys trinkas su
silenkti, tuo jaus šaukia: 
‘Kepurę nusiimk! Žinai,

Ei jūs, tautiškos vienybės 
apaštalai, ponai iš “Atei
ties” ir “Darbininko”, ar ne
matot, kaip bjauriai išrodo 
ta vienybė Lietuvoj ir Rusijoj Y

cialistai meluoja, tvirtinda
mi, kad klerikalai, žodžiais

bais rūpinasi tik savo

Šalin amerikoniškos

ypa-
nau-

vie-

N EP ASIS E K ĘS ŪŽTA RI- 
MAS.

kos liet, socialistų laikraš
čius nuo “Rankpelnio” užsi-

“ ‘Laisvės’ redaktorius, 
kuris daugiausiai darbuo
jasi praplatinimui ‘Rank-

rė ir nemandagios kriti
kos iš ‘Rankpelnio’ redak
cijos pusės. Dabar ‘Rank- 
pelnis’ atsikreipė prieš vi
sus Amerikos liet, socia
listu laikraščius”. L

svės” redaktorius datyrė 
daugiausia nemandagios 
kritikos iš “Rankpelnio” pu
sės. Neteisybė ir tame,kad

jasi “Rankp.” praplatinime
“Rank.” praplatinime “L.”

ii remia tik L. S. D. P. biu- 
“Socialde- 
jeigu jaumokrata”.v

darbuotais)

lčių išreikšti savo nuomo
nės ap’e jam rūpiamuosius 
laiykus. Rėmimas pasilieka 

• ėmimu, o kritika—kritika.

“DRAUGAS” TRAUKIA
MAS TEISMAN.

“Naujienos” praneša:
.u-dnnZiln L

re-

“Tuoj p) pasirodymo
šmeižiančio straipsnio

> p u;..

parašė “D“iugut” laišką, 
klausdami, ar jisai keti
na ir jei t|ip,tai kokiu bū
du jisai lėtina pataisyti 
tą skriaulą, kurią jisai 
padarė Ė Grigaičiui savo 
š m e i ž i n u is. “ D ran go ” re -

to du k;rtu klausė per te
lefoną \ (Grigaičio, kokio

ja, bet“Naujienų” redak
torius atsisakė tai nuro
dyti. Ažuot raštu davus 
atsakyna Į P. Grigaičio 
laiška “Draugo” redakci- 
ja idqo į kitą savi) 
rašč.if numerį antra

m-*

vintui”,

Švėna Jackau, jeigu tu

nabiuinko Kaupo 
uitis.

KOMEDIJA.
Scent pirma.—E. Kemėšis, 

teleforuoja A. Rimkai, kad 
nevažiiotų i New Yorka ant c i k

klerikdu ir tautininku ne
būsią, girdi, tautos taryba 
tarties su sandoriečiais-tau- 
tininkais atsisako.

A. R’mka liekasi Bostone 
ir rašo ugninį straipsnį 
prieš klerikalus. Jisai šau
kia: “Mus apgavo!”

Scena anlrn Vamnaic- 
gaivumuKciais sėda karan ir 
važiuoja ant South Station. 
Iš ten lekia New Yorkan... 
ant tarybų. O Rimka sėdi 
namie ir rašo ugninius

Scena trečia. — New Yor
ko Waldorf.o hotely, anot J. 
Širvy do, susirinko tautos 
grietinėlė. Tarpe svečių: 
kunigai: žindžius, Bukavec-

kis. Visi dūsauja ir šaukia: 
“O šventoji vienybe, ateik, 
ateik! O Kemeščli, susimilk, 
susimilk”.

O A. Rimka sėdi namie, 
kadangi Kemėšis jam užte-

Waldorf o hotely pranešama, 
kad “Rimka nepribuvo dėl 
svarbių priežasčių”.

Scena ketvirta.— Dabu- 
žinskio klebonijoj Newark, 
N. J. sėdi Kemėšis, Biels
kis, Bartuška ir kiti.

—Ar ateis jie pas mus?—

piršlys — sako Šimkus. Su
skamba telefonas. Eina de
rybos. Tik atrūksta, atbil- 
da Sirvydas, Karuža, Vini-

Ku n i go St a k nevi či aus

kunigas Staknevičius!

ini nebus, šliupo nėra.
Scena penkta. —• Klebeni

Ga—vardan tautos labo! Ol
šausko dvasia iš Voronežo 
juos laimina. Yčo dvasia 
laimina. Laukaičio dvasia 
laimina. Šliupo ir Rimkos 
špuko nesimato.

Na, ačiū dievui—turgus 
padaryta.

'Scena septinta. — A. Rim-

New Yorke. Nėra tokio ho- darhininko priešą? 
m saugotis.

('on I i n

Apart

organizmas 
ir jautiesi

•k p’-i'cevoj-t dėl 
del šventos vieny- 
oko, d N koalici jos.

r 1 <>n • >■- 
:Ū”Vti.

sai negeria? It
kad labai mažai

i du mums į)i i.'i<
'tik su t.nis, ku.i

m rodosi, i 
vi u lai-i

męs mažiau 
: sime,bet daugiau protau
to, timmet nereikės ir su 

n: rainis gerymais ko

Oklabotuos Aitvaras.

pui ner- 
ra orlai- 

kommunikacijos. Rai-

geria, bet žino sai 
save kontroliuoti ir 
geria savo proto, 
Ltums nereikėtu

GERT.
Dauguma išreiškia 

nuomones, kad negert, 
aš sakau, kad reikia gert,
tik, suprantama, nepragert

Phila-

v ra gas. Be Rimkos be 
luipo. Kemėšis ant pirmo 
ciniko groja. O Olšausko 
vašia mušė- telegramą: 
Pas mus, Voroneže, vieny- 
e; visi 'poteriauja. Par-

mazonukus veju laukan. 
Bodlecus. Turiu puikią ka
linta, ba esu kanauninkas. 
Gaunu pinigu į valias. Ne
ką dauju. Siųskit pinigų 
gelbėti.... atsiprašau antrai 
porai žirgų”.

Laukaičio dvasia sako: aš 
plėšiau parmazono laiškus ir 
ką jūs man padarysit. Da
bar' vienybė. Nieks nedrįsta 
IX, t XI c p

Seen i devinta. — minką 
sėdi ir mislina, mislina,kaip 
tas Robinzonas Kruze.

Žemaitės šešėlis sako: 
“Vaikuti, kam derėjaisi su

šaukia ant viso
Aiijeri’-ns:bus procentų, bus 
procentu—tik įkūrkit mili- 
enipę kompaniją. Doleris 
mus suvienys. Kur doleris,

“KELEIVIO” NUOMONE.
Dėlei ginčų, kurie kilo iš 

priežasties L. S. S. IV rajo
no valdybos konferencijos 
“Keleivis” išreiškia sekančią 
nuomonę:

| “Nervų liga sergantį 
a s m e n j. m e n kia\si ašy su - 
šnibždėjimas išmtrša iš

ma manyti ir apie tūlus 
mūsų L. S. S. centro na
rius. Kokios tai kūdikiš
kos baimės apimti tūli jų 
mato didelius pavojus ta
me, kad kokiame ten mie
ste iš kelių žmonių susi
tveria švietimosi ratelis, 
tartum socialistai žmonių 
švietimosi bijotų. Vienam 
kenksmingu pasirodo, kad

prakalbas laiko, kitam 
pasirodo baisiu, kad laik

trečiam rodosi, kad priva- 
tiški laikraščiai nuolatos

nas nusišypsojimą

N.AUJAS DIENRAŠTIS.

gid” pastaruo 
linai nesisekė

toriaus organas nutarė 
dienraščiu pavirst. “Katali
kui” tai peilis po kaklu.

nepra
li nt tu

didelės blėdies nepadaro.

Gėrymas, tai papuošimas
Kada 

męs susieiname ir prade
kime gerti, tai linksmina-, 
mė'. linkime vieni kitiems 
laimės ir tam panašiai. Ge
rvinąs nėra jau taip pavo
jingas kūnui, kaip kad dau
guma sau įsivaizdina. Štai 
jums pavyzdys. Lietuvoj 
mūsų seneliai gerokai geib
davo ir buvo sveiki, stiprus 
ir gyveno devynesdešimts 
ir daugiau metų. Tuom

; įžmogaus gyvenimo.

MAŽIAU GERT, BET 
DAUGIAU PROTAUT.
“Dabai’ “Laisvėje” eina

smai kurnu

issi-
No

deliai visai negeria, bet į ką 
jie panašus? Nuskurę, su
džiūvę, silpni, vos kojas gali 
pavilkti. Jeigu svaiginaiti

vietose negaliu su Fritzo
nuomone sutikti, bet toli _
gražu negalima sutikti ir su'gerymai būtų jau taip pa- 
Juliaus bei Mažosios Var- vėjingi, tai žydeliai būtų 
guolės išvedžiojimais. J. sveiki, dikti ir stiprus, o mū

sų seneliai nuskurę, sumen-
guolės išvedžiojimais.
Julius sako: girtuoklystė-
tai didžiausia darbininkų kę ir liguisti.

tuoklystės darbininkai pri
valo gyventi skurde, kęsti 
alkį ir šaltį. Laike rinki
mu darbininkai už stiklą a- 
laus parduoda savo balsus 
ir tam panašiai.

Bet paimkime męs 
darbininkus, kurie

tuos 
gyvena 

;u šeimynomis ir uždirba 6 
ir 8 dolerius i savaite, ar
jie nekenčia alkio ir 
ar jie gali apsieiti b< kur-

Ar čia girtuoklystė

ninkai negeria ir už stiklą

su, tai pasiūlyk jiems doleri 
ir tuomet nupirksi nuo jų

sako, kad skriaudos, apga
vystės, merginų suvilioji
mas—tai girtuoklystės pa
sekmes. Čia vėl neteisybė. 
Skriaudos, apgavystės, mer
ginų suviliojimai ir kitokie 
nešvarus darbai paeina ne 
nuo girtuklystės, bet nuo ne
tikusio kapitalistiško surė
dymo. Visų tų blogumų yra 
pamatu ne girtuoklystė, bet 
privatiška nuosavybė. Jeigu 
būtų aprūpintas darbininkų 
rytojus, tuomet išnyktų vi
si t:e blogumai, kurie dabar 
pri/kaitomi prie girtuoklys-

terįs ir kiti gali sakyti, kad 
nereikia gerti, bet sunkiai 
dirbantis darbininkas nieka
dos taip nesakys. Aš nuėjau 
dirbt į geležies liejyklos 
dirbtuvę. Karštis neapsa

komas, žmogų taip ir troš
kina. Išsyk pradėjau gerti 
vandenį. Senesnieji darbi
ninkai pastebėjo, kad aš 
gerčiau alų, bet ne vandenį. 
Aš gi jų nepaklausiau. Iš
dirbus tris savaites laiko su
sirgau ir sirgau du mėnesių. 
Daktarai pasakė, kad aš sr* 
sirgau nuo gėrymo šaltr 
vandens. Kada pasveikau xr 
sugrįžau prie darbo, pradė
jau gerti alų, tuomet išdir
bau du metu ir nieko man 
nekenkė.

Įstaigos, kuriose randasi 
svaiginanti gėrymai, irgi y- 
ra naudingos, nes ten grei
čiausiai susirenka darbinin
kai, galima jiems pranešti 
apie prakalbas, balius, mi
tingus, išdalinti visokius ap
garsinimus ir t. t.

Per tai aš ir sakau, kad 
privalom gerti, tik turim ap
sisaugoti, kad proto nepra-

VI. Domaševičius.

Pirmiau kovokime

vatiška nuosavybe.

ne su
aisves” ždministra 
cijos pranešimai.
lisvčs” ofisas būnaSU pn-

JeigU dienomis nuo 8 vai. ryto iki 
, i v: kar.». Nedėliomis—nuo 10 iki

ką nuosavybę, tai girtuokly-

atdaras dar
yto iki 9 vaL

“Laisvės" spaustuve padaro 
kill's spaudos

kiančiai. Turėdami kok| 
<’;vb;j kreipkitės pas mus, o 
u;.i užganėdinti.

Norit permainyti adresą, 
reikia paduoti seną ir naują

Kurių prenumerata jau 
malonėkite pasiskubinti

įvesime visuotiną prievarti- piakąins ir 1.1 .—greitai,

skurdą •, skriaudos, apgavy
ste, paleistuvystė, merginų 
suvedžiojimas ir tam pana
šiai neišnyks ir net nesuma
žės. Męs matom, kas dabar

gražiai ir ne- 
;ok| spaudai 
s, o būsit pik

pa si bait
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Vyčio” redaktorius p. Al. Račkus 
prirodymų neturi ir teisinasi.

LAISVE

darbininkų pinigais. Kas-'Voji meilė. Laisvosios mei- 
žin ar jisai ne vagis?” Tai-. lės šiandien nėra ir būti ne- 
gi, kasžin? Ir tamsta pats 
nežinai. Atsakymas trum
pas: Ponas Kaitis, kokis jis 
nebūtų, socialistas, klerika
las ar tautietis—nebuvo ir

2) Džian Bambos spyčiai. nėra vagis. Vagim skaitosi
1 nėra joki į tik tas, kuris, niekam nema- 

’ ta n t, įlenda per langą ar per 
, ir ten pavagia pini-

Laisvės” skaitytojams y- 1
ra žinoma, kad aš rašiau at- ir ,Orakulas, tai i
virą laišką “Vyčio” redakto- laikraščiai, o tik juokų kas- ; "
riui, p. Al. Račkui, reikalau-! imliai, kokius galima išgirsti; duris, ir ten pavagia pini- 

\ damas, ^k a d jis atsakytų į į by kokiam teatrėly. Ir jeigu gus ar kitką. Tik tokį žmo- 
tūlus klausimus ir prirodytų j tamstai juokas nepatinka, gų galima vadinti vagim. O 
savo tvirtinimus. Ir štai Jai nesijuok. “Šakė” taipgi ; p. Kaitis buvo savos rūšies 
dabar p. Račkus “Laisvės”. yea tik humoro bei satyros biznierius ir su stambesniais 
No. 13 rašo man atsakymą! žurnalas. Juk visos tautos ’ v ....... ...................
arba geriau sakant pasitei-ibei srovės turi panašius sa- 
sinimą, ir ant mano nekuriu ' tyros žurnalus. Jeigu “Ša- 
klausimų mėgina atsakyti ir kė” pajuokia kunigų gobšu- 
“prirodyti”. Ką pirmiau mą, meilinimąsi prie gaspa-' 
buvo išliejęs savo tulžį ant dinių, tai pasakyk tamsta,!
Detroito pirmeiviškų žmo- į ar kunigų gobšumas kam 
tlių ir abelnai ant socialistų, i dar sekretas? Kas didžiau-!pitalistiškos bankus ir 
tai dabar, prie sienos pri- si gobšiai tarpe lietuvių, ar 
spirtas, teisinas ir nori pasi- ;ne kunigai? Pasižiūrėk, 
rodyti save “nekaltu avinė- tamsta, kaip garsi rašytoja 

Žemaitė aprašo kunigų gob- 
susikrauna sau

1 gali tokioj kapitalistiškoj 
sistemoj. Ar tamsta žinai, 
kad dabar prie apsivedimo 
ne meilė, bet doleris lošia di
džiausią rolę!

8) Apie tą Eastono sve
tainėje kabantį plakatą 
tamstai atsakys vietos žmo
nės, kurie buvo toje svetai
nėje. (Taip, atsakys. “L.”

Ka €

liu”. Bet veltui. Netik aš
bet šimtai žmonių, buvusių Sumą! Kas

į tūkstančius, jei ne lietuviai 
O jau 

•ue gaspadines, šiltus van- 
visą I denius, nereikia nė minėti. 
Da r 
man

tose “prakalbose”,
kaip p. Račkus, net susiries-1kunigai Amerikoj? 
damas, burnojo ir keikė so
cialistus ir abelnai 
pirmeivi šką j u < lė j i m ą. 
ir dabar, rašydamas 
atsakymą, visgi neiškentė ir

no.

sta žinai, kad L. S. S. 116

gališkos darbininkų orga
nizacijos ir labai tinkamai: 
su tamsta galėjo pasielgti.! 
Bet, kaipo kuopa, su tokios 1 
lūšies žmonėmis, nenori ki
tokių reikalų turėt. O dabar

“raudonu skuduru”, o manė 
“aklu” ir “kurčiu”.

Todėl aš, nesutikdamas su 
tokiais “atsakymais” ir išve
džiojimais, priverstas esu 
dar žodį kitą tarti. Tik 
vargas yra tame, kad su pa
našios rūšies žmonėmis,kaip 
p.* Račkus, sunku yra daly
kai išrišti. •

Pirmiausia turiu pasaky
ti, kad parašyti tamstai at-

'elia viršun
2,'ų gyveni-

ku ržuaziškais biznieriais ne
galėdamas konkurencijos iš
laikyti, subankrūtijo. Tuo- 
mi, žinoma, nuskriaudė ir 
kelintą žmonių. Ir tokių at
sitikimų yra daug. Suban- 
krūtija net tvirčiausios ka- 

• nu
skriaudžia tūkstančius žmo
nių. Ir tamsta jų vagimis 
dėlto nevadini,

Kaitis subankrūtino ir nu
skriaudė žmones visai ne to
dėl, kad buvo socialistas,bet 
todėl, kad buvo privatiškas, 
niekeno nekontroliuojamas, 

j bnnkiei’ius. Tokių bankierių 
H-'mig subankrūtija, pade- 
kim tautietis Valentinavi
čius Scrantone ir tūlas kleri
kalas Gary, Ind., tautietis

4 red).
9) Tamsta piktiniesi, kad 

“socializmo symbol i s yra 
kraujas, raudonas kraujas”.

Kurgi tamstos sarmata 
biaurėties raudonu krauju, 
kuomet žinai, kas dedasi

šia veidmainystė ir idiotiz
mas prikaišioti revoliucio
nieriams socialistams troš
kimą kraujo, kuomet krikš
čioniška 7
kraujo okeanuose. Ras at-i

Tamsta irgi meluoji, kad 
nei Vienas neatsirado, kuris 

;būtų galėjęs atsakyti ant 
tamstos klausimų. Netik 
vienas arba du, bet beveik 
pusė publikos kūlė rankas ir 
prašė balso, bet jūs nedavėt, 
o tik liepėt ant popieros pa
rašyti. O kada parašė, tai 
neatsakei. Antra, tai ir ne
buvo reikalo ant tokiu klau
simų atsakinėti. Juk tams
ta klausei net, kaip arklys 
fraricūziškai vadinas, ir no
rėjai, kad socialistai tamstai 

Pasirodo, kad 
i tas žmogus labai artymas

chalkevičius irgi su endekais 
eina.

17) “Katalikų 
inkvizicijos klausi 
indiferentiška.—Tarnu ta a-
pie inkviziciją nieko neži
nai”—sako man Račkus.

Pykti ant tokio Račkaus 
negalima, nes jei žmogus 
ant visų sutvėrimų pyktum, 
kurių galyukėse ne viskas 
“w požądku”, arba kuriems 
stoka paprasto elementariš-

Europa papluko; pasakytų. Pasirod 
v t . o rfV. . tas žmogus labai i 

ako uz tą kraują. I ik jau , (^ar]es Chaplin’ui!

me?
Pagalinus, mitariu pa-!Pe įr daugiau. Vadinasi, 

žvelgti kad ir į savajį kleri- Zmoens bankierius padarė 
kališkų “Žvirblį” ir j kitus j,itiems skriau<];} ne ta(K1) 
lokius k.lerikališku:i šlamš-; į ;1(] iHIV!) socialistas, tautie- 
tus. padėkime Škotijos “E- lis klerikalas, bet todėl,

ne socialistai, kurių buvo tik 
sau jalo, sulyginus su vier- 
nais krikščionimis. Nė vie
na valdžia nėra socialistu 
rinkose, bet visa valdžia 
1 r i k ščio n i u - k ji t ai ik u. bute
lių ir pravoslavų rankose.. 
Austru imperatorius — ka
talikas, Poincare — katali

tu išmintingam žmogui bū
ti visada piktam.

Bet tokiam “sociologijos 
studentui”, kuris gali tokias 
paikystes rašyti, aš patariu 
perskaityti Katalikų Ency- 
klopedijoj straipsnį apie in
kviziciją (Catholic Encyclo
pedia, 1913, Copyright, vol. 
VIII, pages 26—38, concer
ning “Inquisition”.), o ten 
o ’jnatysi, kad katalikų baž
nyčia nebuvo indiferentiška, 

bet aktyviškai inkviziciją

19. Apie rolę popiežiaus 
ir kunigų šioje karėje pasi- 

hažnyčia skaitykit, pone Račkau, 
i..j buvo straipsnį, kuris tilpo “Nau

jienose”:
“Ne pro šalį bus paduoti 

čionai ištrauką iš vieno 
straipsnio, tilpusio paskuti
niame “Chicago’ Sunday 
Tribune” (cirkuliacija dau
giau, kaip 600,000). Straips
nio autorius, Edward Gold- 
beck, nuolatinis to laikraš
čio bendradarbis, rašo apie 
tarptautinių jiegų silpnu
mą, apsireiškusį šioje karė
je. Jisai kritikuoja elgimą
si mokslininkų ir socialistų

tytojus prie “doros”, ir to
bulina “jų protą”, o tada ne
reikės taip tulžies lieti nei 
ant “šakes”, nei ant “Lais
vės” Orakulo. (Pagalinus

kas biznierėlis! Ir šito tai 
menko dalyko tamsta nesu
pranti. O dar, mat, “studen
tas.”

12) Tamsta matai ir ži
nai man visai nežinomas 
“cicilikų saikas”, nuo kurių 
žmonijai gresia pavojus. Tai 
kodėl tamsta nepraneši apie 
P’i policijai arba valdžiai? 
K ;(jū! tamsta tyli? Jeigu 
t mąstą žinai panašias “sai
kas”. ir nori nuo žmonių ir

< Mitri. tam tikras Imlias iš
davinėjo jos apgynime ir su
tvarkyme. Perskaityk, tai 
būsi išmintingesnis.

virą laišką jokia draugija nežinau, apie kokį Oraku- 
manęs neįgaliojo. Rašiau ir lą tamsta kalbi, mažu apie 
rašau, tik iš savo liueso no- j Olszewskio?).
ro, nes mačiau reikalą pri-1 Kaip matyt, tai tamsta, 
spirti tamstą prie sienos,kad kaipo “sociologijos” studen- 
nuėmus nuo tamstos veido 
kaukę (^naską), ir kad tam- 

_ - ota atšauktum tuos visus 
šmeižimus ir pliovones. 
Tamsta pyksti, kad aš pa
vadinau tamstą vyčių gene
rolu, kunigų klapčiuku ir tt. 
taigi nevertėtų, nes tamstai 
panašus titulai labai pritin
ka. Tą aš vėliaus prirody
siu.

tas, nesupranti, kas tai yra

3) Tamsta sakai, kurie 
netiki į dievą ir dūšią, tai 
esti šalininkais viso blogo. 
Na, o kaipgi bus su gerb. 
dvasiškais vadovais? Juk

6)’ Tiesa, tamsta jokio 
laikraščio neįvardinai moki
nime vogti ir tt. (išskyrus 
“Šakę”), bet pliovojai, kad 
visi socialistų laikraščiai 
mokina žmones vogti, palei
stuvauti ir žmogžudžiauti. 
Aš tuomet atsiliepiau: O 
kaip tamsta manai apie“ Ko
va”, tada tamsta atsakei:

dabar žmonės žinos, kad ne

o atlieka bjauriausius
temsta sakysi, kad tai netei-

kas. Belgijos karalius — ka
talikas, o Mikė ir Williamas 
—krikščionys. Kiek tie
žmogžudžiai kraujo pralie
jo—tai revoliucionieriai į 
amžių amžius nepralies. Ir 
tamsta, vyčių oratoriau, drį
sti išmėtinėt socialistams 
“kraugeriškumą”, užmiršda
mas, kad tavo bažnyčia per 
2.000 metu mokina valdovus 
ir žmones. Tai matai, ko 
juos išmokino. Išmokino 
kraugerystes. Ar tamstos 
ausįs nėsvįla dabar?

Revoliucija yra prakilnus 
dalykas. Ar ne tapo Rusi
joj liuosiau po 1905 ‘ metų 
revoliucijos? Ar nepager- 
bū atsistojimu visos Lietu
vos atstovai Vilniaus seime 
ž u v u siu j ų re vol i nei j 6 n i c i ‘i ų. 
'Piktai ilgaskvernis Laukai-

žinok gerai, kad

mus.
13) Keista ir tai,’ 

t: i m sta sava į i ž m ogu, 
tent, Mikolą Petrikonį, 
orimesti kokiems ten “ 
kams”. Juk jis pats

, nori 
cicili-

ganizacijos nepnguiejęs, o 
tik buvęs geras katalikas ir 
“Kataliko” skaitytojas. Vis- 
tlek, gėda tamstai su tokiais 
tvirtinimais. (Žmonės, bu
vę Petrikonio teisme, liūdy- 
ja, kad Petrikonis prisipaži
no skaitąs “Saulę” ir “Kata

M

lo visai nė neminėjai, 
buvo “cicilikai” ir 

.“laisvamaniai”. Ir visi tikė-

tokie laikraščiai ir
VllviA »z» < i . -l'i.iftrL

o tik tarnauja kapita 
stengiasi darbininkams i!

į ir nūs' 
išnau 
tiko i’

tėti p aki usnių 
minimą prieš f

žmones

a v 
n >

si ū mb > | 
žmone -

Bet kodėl 
i to laiki us

m.'> 
I: d a. ti- 
p';i no* 
tamsta 

\ ar
šius

•onepasal 
dą ir kokia srovė p 
laikraščius išleidinej 
žinau tik tris srovi 
tent, socialistu, klerikalu ir 
tautiečių. Juk tamsta, bū
damas Detroite, pliauškei, 
kad “cicilikų” laikraščiai y- j 
ra pornografiški. Tuo tar
pu, mano nuomone, porno- , 
grafiškais laikraščiais yral( 
kaip tik klerikalų laikraš-|-j 
Čiai. Juk klerikalai ir jų !, 
spauda užgiria principus!, 
kapitalistiškos 
tvirtina, kad “ 
santi šventa”,
gimties įstatymas. Bet, mel
džiamieji, jeigu 
nuosavybes teisės yra šven 
tos, ar jūs žinote, kad mu- nu ųUV() kataliku ir mirė ka

1

tuos dievą mylinčius Maco- 
chus, Richesonus, Schmid-

11 panašius jagamasčius?
;i juos tokiais padarė?

i raštu r.c-Juk jie bediev 
kaito. Taiti 

tvi (tindamas 
muši. Vadint t ;KŪjim

i <
u 
1\

17

lęv- 
ra- 
bu- 

nariu, 
us ‘ Lais

vo men.,

j,

ve; num. uz
1915 m., ir ten neradau api

1 n i 'Zni. '.c ( rod___ I .‘lie

ai nebuvo

Bernarda Montvida turiu

lą mm

hi

ba inums

ir liežuvį, kuri 
irtyti. Aš gi

vo! iuci j a.
10) Taip-pat

vycu s,

priroUyt 
laikrašti 
/ oi: m žiu

•.V Į

i vogti cu
ir palev-t: 

nepri rodi.

k

bocia-

|;i sen n y mis, ar nėra tai at- 
/ira paleistuvyste?” Keis- 
ai išrodo,kad “sociologijos” 
tudentas tik tiek tesuoran-

kū dikis.

t .‘■m? t. ; pripažįsti, kad šian

hirtmti, kad šiandien mer- 
g:n > ar vaikinas apsiveda iš 
tikros laisvosios meilės? Ne, 
šiandien’ mergina ištekėda
ma už vvro irai neturi nei

Ia

vra ram 
Klysti, ] 
a nenori

rę.u ai 
j >1;i n

uųmi nenoriu daug ko r 
■akyti. Pasakysiu trum 
i: socializmo simbolis yra'

j : '■ tam ta vi n manęs nona- « I

stu-

mi -ko nepralaimėsite, tik re-ij i^j^ 
težins”. Socialistu raudona'’-;..

n i “i •audonu skuduru,” ženk 
jog’ visu žmonių, kokio?

kriaudžiamuju.! tiihnu

kau?
Apie vadinimą socialistų 

“c.lęilikais”, taipgi nieko ne
kalbėsiu, nes tamsta pasa-

puo-
dyne”.

16. Tamsta vadiniesi mo-
I

jlivtu vyru, o apie lenku su- 
,......... is nieko nežinai. Aš
palių viešai sugėdini, tamstą

i draugijai 
-1 

. — - — - 

privatinės _ ‘u
* I J.

In v

nuosavybės,v iešp a tai i j a ve r- 
gija, skurdas, moterų ir vai-. 
kų darbas! Užvirdami nuo-! 
savybę, jūs užgiriai ir visas 
šunybes iš jos paeinančias, 
ir tokiu būdu nevedat savo 
skaitytojų prie doros, neto- 
bulinat jų proto, kuris bręs
ta tik kovoje už savo teises. 
Pripažindami šių dienų ver
giją ir jos pamatus, jūs, kle
rikalai, noroms ar neno- 
roms, vistik palaikote gyvu- 
lišlfus, žemus jausmus. O 
lfk>not tamstos, kaip tik ir

” red.). Tolinus 
“Jiedu su Kiaulė-

žmogžu dystę bu v o

Reiškia, jiedu gimė, užaugo, 
buvo ir mirė katalikais, bet

je pat minutoje pasivertė į 
socialistus. Čia tai jau ir 
pasirodo, kad tamstos gal
voje “gaidžiukai gieda”. Jau 
ir kvailiausias sutvėrimas 
supras, kad tamsta niekus 
pliauški.

5) Dar tamsta priduri: 
“Socialistas Kaitis, bankie- 
rius Chicagoje, pabėgo su

Ir taip, be laisvosios meilės 
nusivedus, aišku, kad nebus 
laimingas > 
i: Imas, k 
ji meile!? 
su dar n

’ięilikrd”. Bet tik noriu 
ddnu^ti, kodėl tamsta bū-

Įnikus, tuoj po Lenkijos iš
dalinimui, pabaigoj aštuo
niolikto junž’aiis. Tamsta 
mr-nk.ai net 17 mot u. Tai,

i

prostitucijos? Kas šiandien 
griau.ja šeimynas!? Nueik, 
p. Račkau, ant “court’o”, 
nors ir Chicagoje, ir pasi-

skyrimų ir pabėgimų,—kiek 
sugriautų šeimynų! Tas vis
kas dedasi kapitalizmo tvar
koj, kurių jūs, klerikalai,pri
pažįstate, ir su kuria socia
listai kariauja. Ir tamsta 
drįsti pliovoti, kad laisvoji 
meilė, tai “atvira paleistu
vystė”. Tamsta visai nieko 
nesupranti, kas tai yra lais-

”;ū9 Kode! temsta tada, 
kada buvai užklaustas, ne- 
‘ ‘'•koi, kad t‘įsai, kuris “iš- 
olėše” svirną Lietuvoje, yra 
“cicilikų” vadas, o ne socia- 
Pstfi? Juk aš tamstos klau
siau. Pasirodo, kad tams
ta dar esi ir didelis veidmai
nys.

11) Kad L. S. S. 116 kuo- 
na Detroite pavadinai “cici- 
liku šaika”, tai ne aš vienas 
girdėjau, bet ir visa publika. 
Juk tamsta paminėjai net ir 
kuopos numerį. Tam tiks
lui socialistų vietinė kuopa 
6 d.vasario pabengė net pra
kalbas, kaipo atsakymą vi: 
šiems tų “šventų” pi 
rengėjams ir tamstai.

•i?t, štili jums ir studentas, 
oris nežino net metų pir- 

•u>jo lenkų sukilimo. Pui-

z: uo\
yra, 
lenkų sukilimo nebuvo. Kal-

francūznmčiii.

akalbų
Tara

sta ir apie inkviziciją nieko 
nežinai ir nežinai net ką ra
šo katalikų enciklopedija. 
Visgi, gerai, kad tamsta vie
šai, prieš visą svietą demon
stravai savo ncžinystę net

‘Bet dar labiau užvylė 
žmones bažnyčios elgimąsi. 
Katalikų kunigai ir protes
tin’! klebonai laimino gink
lus ir vėliavas teutonų ir 
talkininkų ir siuntė karštas 
maldas Viešpačiui, kad jisai 
būtų prielankus tai arba 
antrai pusei. Išrodo, kad 
jie nejautė atstumiančio to
kių maldą juokingumo. Nė 
vienas kunigas arba klebo
nas, katalikiškas arba pro- 
testoniškas, neatsiminė a- 
p‘-e Kristų, apie jo mokslą 
ir pavyzdi nesipriešinimo. 
Naikurie net mėgino beveik

įnytojo žodžius, idant jie

vvciu kuo-
• ' vPimp -on’e, 

pos nėra, 
roite nėra, o vienok laike j 
“spyčiaus”, tamsta, rodyda-! 
mas į mane net pirštu, paša- j 
kei: “Nutilk tu, cicilike, ir 
nemanyk, kad aš čia esu ne- 
upsiginklavęs”. Reiškia, ta- 
mista turėjai su savim atsi
vežęs vyčių “lietučij otriad”.

Simpsono bjaurybėmis bu
vo sufanatizuoti katalikai, 
tai yra, tos pačios vieros 
žmonės, prie kurių ir pats, i 
pone Račkau, priguli. Ir' 
klerikalų spauda užgynė jų 
darbą. Klausyk, pone Rač-

kam jų tikslui.’
Beto viso pasaulio laik- 

laščiuose buvo pereitais me
tais rašyta apie tai, kad 
pats popiežius davė palai
minimą tiems savo gvardi-

mo eiti į karę, kada prie jos 
prisidėjo Italija”.

“Keleivio” N6 paduota 
žinia iš anglu laikraščių,kad

gu į Amerikos ammunicijos 
fabrikus.

Taigi, $50 priguli man,bet 
aš tamstai juos dovanoju, 
pasilaikyk sau." * -

M. J. Masys.

Svarbus pra 
nešimas

<” aprašo

‘Mūsų misijonicrius (su 
i.sk kun. Mickevičius.) š 

ingai ib’s. kaiV «•' K

z’o Billy Sunday, nei 
Su jrmni 6 pagelbinb 
do į karą. Karas pri

avo.

pilioriai, ant tų pėdų prasi 
d“Įo suirutė. Akmcnvs, laz

Biimbizui rymišką kr.Inicrių 
nuplėšė, nusmaukė kelnes ir. 
ka:p ‘Scranton Republican’

miles run’
iou r

kur nuo mi
mos pasislėpė. Dievotos 
maldininkes paskolino bam- 
bizui andnroką, kad ramiai 
virio sugrįžtu.

likta nemažos karės. Bet
i‘svita,’ kaipo netiek skaitlin
ga. neišlaiko. Dabar atro
do. kaip iŠ ‘Germany’ būtų

Argi čia nopasidžiaugi- 
mas iš sumušimo 
artvnio kraujo? Čia nei žo- 

Židikus—• 
katalikus—mušeikas, o tik

bpaudos Bendroves meiinia- 
i! e susirinkime nutarta bū- 
Pnai įgyti nuosavą namą, 
šiam nutarimui turčių pri
tarti kick\ ienas socialistas 
iv ji paremi’, nes prie L. K. 
S. B.

I kurie 
! nors 
ei jų.
racija įgyja nuosavą namą, 
tai jau l is namas faktiškai 
yra socialistų n imas. Kad 

Igreičiau tą sumanymą įvyk
džius gyveniman, visi sočia-

pv'M >u > prie kokių 
oc ■ n T s < > k ų organiza- 
BeKkia. jeigu Koope-

operacijos serus.
Męs neabejojame, kad 

draugai socialistai pritars 
Kooperacijos metiniam susi
rinkimo nutarimui ir pa
rems jį nusipirkdami Šerus.

Šerų kaina 5 doleriai, iš
syk neparduodama mažiau 
? Šerų. t. y., už 10 dolerių. 
Viršaus driojų Šerų, galima 
pirkti ir po vieną, t. y., už 
15, 20, 25 del. ir tt.

has nori susipažinti su 
Kooperacijos konstitucija ir

lai kreipiasi pas Kooperaci 
jos kasteriu šiuo adresu:

V. Paukštys,

kunigai jame dalyvavo. Mat, 
tada dalyvavo ir daugelis 
ponų. Pasakyk, tamsta, ko
dėl kunigai nedalyvavo 1905 
metų revoliucijoj. Mat, ta
da ponai nedalyvavo. Pasi
rodo, kad kunigai vis eina 
no ponų puse. O kas dedasi 
Vilniaus gub.? Ponai ir tur
čiai ten lenkai—tai ir dau
guma kunigų prieš juos šun- 
uodegauja. Pralotas Mi

čiaus nelaimės. O kas gi 
“Draugas”, jeigu ne vyčių

Ei, pone Račkau, pone

t i prie srovūs, kuri net 20 
amžyje persekioja žmones 
dėl religiškų skirtumų!

Aš dar čia ne viską sura
šiau, kas buvo
minėta. “Draugas” ir 
giau' buvo pripliovojęs 
Mickevičiaus.

Drauge 
dau- 
ant

Brooklyn, N. Y.

vieniai nariai, bet ir kuopos. 
Taigi, draugai, prie darbo!

LAISVftS” PERSONALO UYVENl- 
MO VIETOS:

L. Pruseika, 152 So. 9th St.
J. Neviackas, 152 So. 9th St.
J. Naudžius, 152 So. 9th St.
J. UndŽiua, 878 Driggs Ava.
J Valatka, 868 Rodney St
V. Paukšty., 188 So. 2nd St
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Rockford, III. — 19 d. va
sario apsivedė draugas Jur-

kurį pabals gal Belgijos ir 
Prancūzijos baisybės.

Tos moterįs, pabuvusios 
kareivių rankose, jei pabėg
davo miestan, įnešdavo su

rinio puvimo. Gi, ir dorosLaisvės” redakcija gavo

M h
. L y

-• r*'!?.','

MOTEfiJ&lS NAUJIEMS
SUAREŠTUOTAS “GYVO- pavardės nėra — po 25c. ;vi- 

JO TAVORO AGENTAS J sn $3.50. Aukos buvo ski-
Šiomis dienomis New,riamos L. s. K

Yorke tapo suareštuotas Naujai porai linkime lai- 
Vicenzo Neapolitan, agentas ^ungiausio^gyvenimo.
“gyvojo tavoro”. Kaip “gy- i 
vojo tavoro” agentai drąsiai 
darbuojasi ir ant kiek jie : 
pavojingi, parodo šis atsiti-

puolė bomai. iuojaus jai į 
pagelbą pribuvo Neapolitan 
ir apgynė nuo užpuolikų.To-1

ro protaujanti žmonės. Lin- 
<ketina naujai porai laimin- 
1 go gyvenimo. Jau matos, 

ir Neapolitano užsimezgė a(^ šliūbai įeina į
ryšiai.

“Išgelbėtojas” pradėjo 
lankytis pas kunigą į namus ’ 
ir vieną gražų rytą panelė 
Klein dingo. Dabar ją po
licija rado Bronx neapgy-i 
ventame name. Pirmiausiai 
Neapolitanas pagriebė ją ir 
atvežė į Brooklyną, o pas
kui išvežė į Bronx ir ten va
rė biznį, atvesdamas pas ją
vyrus.

kitus sielą,tankiai negali su
tikti su kunigais ir net kar
tais niekina dievą, bet sielos 
gilumoj jo neišsižada. (Gau
sme delnų plojimas).

Pasidaro judėjimu Ke- 
LAWRENCE, MASS. pavadinti dievo namais? i batas vyrų pradeda šaukti: 

23 d. vasario buvo prakal
bos L. S. S. 64 kuopos. Kal
bėjo Sąjungos sekretorius 
drg. J. Stasiulevičius. Ka-

KORESPONDENCIJOS

ge ii- parapijonai prakalbas
mokinimo apie tai vargiai publikos atsilankė 
galima duot tikrą nuospren
dį.

Jeigu dabar Kristus ateitų:“Kas tave įšventino į kuni- 
į mūsų bažnyčias, tai tuo-į gus? Kunigas su vilko uo- y 
jaus griebtų lazdą ir vytų 'dega!” — Kiti pusbalsiai p 
laukan tuos žmones, kurie! murma. Kunigas atsisėda>z 
vieton dievo žodžių skleidi-1 Publikoj pradeda rodyt vie- 
mo, keikia sau nepatinka
mų pažiūrų žmones. Ar 
taip Kristus liepė mylėti ar
timą savo, kaip pats save?

Bet vargiai ką ir Kristus 
galėtų padaryti. Ar tik ir 
jis neatsidurtų policijos ran- 

. Greičiausiai ir Kris
tų paskaitytų anarchistu, 
betvarkės kėliku ir pasodin- 

11 *11 111* ••
nėšio - kito.

Kun. Dūdos žentas.

ni kitiems kūmščias. Pasi
rodo policija ir publika ap
rimsta. Kunigas išlėto kal
ba: “Kuriems netinka dievo 
žodžiai, nes mano lūpoms 
kalba dievas, išeikite ir 
triukšmo nekelkite... (čia 
kalba lotyniškai). Praside
da aukų rinkimas. Dauge
lis kolektorius vaišina ne
mandagiais komplimentais.. 
Tačiaus aukų surinkta 11 
dol. su centais. Prasideda, 
viešos diskusijos. Be jokio" 
triukšmo išreiškia savo 
nuomones J. Balionis, P.

i ne- 
perdaugiausiai. Drg. Sta
siulevičius kalbėjo nuosek
liai ir publiką užganėdino. 
Prie kuopos prisirašė 4 nau- 

Stravinskiūtė irmerginoms gauti ligas nuo k . .-
išrodė J1 nariahSt. Zablaskiūtė puikiai pa- koše, 

deklamavo.
vyro, kuris tikrai 
sveiku ir buvo ilgai žinomas, 
kaip gali tikėtis likt sveiko
mis tos merginos, kurios lei
džiasi į draugiškumą su bi
le kokiu vyru ir kurios turi 
artimus ryšius su daugeliu 
vyrų? Jos tiesiog negali iš
vengt užkrečiamų ligų, o tos 

. Daktarai

gę į miestus, ir susipažinę 
su miesto “gatvės gyveni
mu”, nustoję paprasto savo 
darbo ir pasilikę be arti
mesnės savųjų ir giminių 
priežiūros, tapdavo paleis- 
tuvybės aukomis. Nedova-{ligos yra baisios, 
nai “Vaire”—vienam perei- paprastai sako, kad kas ži- 
tos vasaros numeriu—buvo no, kas yraNsyfilis, tas žino 
nurodyta, iš kur. gręsia lie-'visas ligas. Ta liga yra prie
tikiams dar naujas pavojus, žastimi didelio kankinimosi 
Šitas dorinis pabėgėlių puo- ir daugelio kitų ligų. Mer- 
limas ypačiai eina tolimos- gina turi nebranginti savo 

kūno ir gyvasties, jei ji rizi- 
Jei

DRG. S. MICHELSONAS !tn į belangę ant kokio mė-
KALBĖS ILLINOIS

VALSTIJOJ.
Prakalbas rengia X-tas

Senas Kareivis.
B ra dock, Pa. — 9 d. vasa

rio įvyko vestuvės K. Lapin-
įsko su panele Tamuliniute. niuose Rusijos ir Sibiro mie-
■ Susirinko daug apšviestos- stuose, j kur nemaža nutol- kuoja tokią ligą gaut.
' nių žmonių ir labai švariai sta ir lietuvių merginų pa- taip, tai ji nėra ir gero sku- 

} raleido laiką. Neužmiršta j bėgėlių. Teko matyti Sibi-■ duro verta. Vistiek ilgai ne
parinkti aukų ir nukentėju-: ro mieste kelintas jaunutė-j ims, kaip ji bus ligos išstum-
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11 kovo Westville.
12 kovo Springfield.
13 kovo Benld.
14 kovo Livingston.
15 kovo E. St. Louis.
16 kovo St. Louis, Mo.
17 kovo
18 kovo
19

Benton, Ill. 
Christopher. 
\V. Krankto] 
Buckner.

22

Vaikų darbas.
Paprastai įstatymais 

drausta vaikams dirbti 
dirbtuvėse, nesulaukus 141 
metų amžiaus. Bet tas už- Į

už

MONTREAL, CANADA.
“Laisvės” NU J. Abudau

skas pasiaiškindamas sako, šaulis ir pirmininkas. Pra- 
Į būk jis vietos socialistų ne-; dėjus kitiems kalbėti, vėl kj- 
Ipeikęs, bet tik paraginęs{la įvairus šauksmai. Tūlas ‘ 
iprie veikimo. Man rodosi Šerne ta, sukdamas rąžančių,.. 
"Laisvės” skaitytojai gerai šaukia: “Pirmininke, ar tu 
pi Limena, kai}) Abudauskas' žinai, ką daro kunigas su ta- 
“I aisvės” N1 sakė, štai jo vo pačia, kad tu išeini į dar- 
žodžiai: “Vieni sako,kad nė-( - • 1 1 • 1 • . • v v v*kovo

kovo
kovo Johnston City.
kovo Herrin.
i,r 21 kovo Dorrisville.

Collinsville.

Aš užlaikau smuklę ir ta-ra kam veikti, kiti sako-, kadį
'negalima veikti, o treti tvir- vo pati per dieną neša kelio- 
tma, kad nėra ka veikti”. lika dinerkiu alaus dėl kuni-

Reiškia Abudauskas pa- go”. — Triukšmas. Pirmi- 
sako, kad socialistai negali ninku moteris grūmoja Še- 

iir neturi ką veikti. Bet da- metą teismu už garbės įžei- 
leiskime, kad ir paragino (’imą...

siems nuo karės broliams irjių po 16, 17 ir 20 metų lie-1’ta iš visko to, kas pasaulyj 
seserims. Išviso surinkta tuvaičių, kurios parode tik-'vadinasi smagiu ir geru.

a-' Be to da, nei vienas pilnai 
ir protingas ir sveikas vyras 

neatkreipia ir akies į tokią 
merginą, nes jis bijo ligos.A- 
belnai, vyrai turi šalintis 
nuo šen ir ten besiblaškan
čios, prie vieno ir kito besi
glaudžiančios merginos, nes 
jie saugoja sveikatą, jei yra i 
da sveiki. Ji gali būt da {susirinkimus tie, kurie ne 

sveika, bet visi abejoja ir ji h»oka mėnesinių duoklių . . . AV >
pati abejoja, kas bus su ja parapijos iždą. Po didelių jp.opa, apie kurią Abudaus-

Išviso kovo

Puiku, kad jaunoji pora 
taip gražiai pradeda savo 
gyvenimą. Svečias.

EMMOS GOLDMAN 
TEISMAS.

Emma Goldman, žinoma 
draudimas pasilieka tik ant anarchiste, neseniai sakė 
popieros. Praktika gi paro- prakalba New Yorko Star 
do, kad daugybė vaikų dir-: Casino, kur agitavo už gim- 
ba neturinčių pilnų septynių dymo kontrolę. Du detek- 
metų. 1:------“ ■ * *
JA Notan paskelbė, kad New1 receptus apsisaugojimui

į ra dorinio supuvimo 
džią. Negeriau dedasi 
su pabėgusiais paaug 
vaikinais ir net brendusiais 
žmonėmis. Ir jie, suėmus 
jaunuosius vyrus, randa Ru
sijoje greitos ištvirkimo 
progos.

A. M. Metelionis

NEWARK, N. J.

sorkės.
(Pabaiga).

Pabaigoj vienas trustisų I 
užklausė, ar gali lankytis į;

Publika ima skirs- 
Prie rezultato nepri-

turėti mums pragaištinges- 
ries pasekmes, kaip visos ki
tos karės nelaimės. Me- 

i nuostiolai gali 
anksčiau vėliau būti patai-

jis, nieko nežinodamas apie 
vietos socialistu veikimą, 
juos ragina ir dar tvirtina, 
įnik jie tik vieną sykį per 
mėnesi dara susirinkimus. 
Pagalinus aš visai nesu- c -

Šiomis dienomis p. įtyvai girdėjo, kaip ji davė džiaginiai 
bA,iwA...i______ , apsisaugojimui

Yorke daugybė vaikų dirba p,uo gimdymo. Emma Gold- syti, by-tik atliktų kiek su- 
tarpe 7 ir 12 metų amžiaus ■ r,ian tapo patraukta teis- ‘ ’.................   ‘ •
ir jų jokie įstatymai nepa-'nian. Ji sulaikyta ant $500

ima iš dirbtuvių darbus į i 
namus ir ten priverčia savo 
vaikus dirbti nuo 6 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro.

Notan sako, kad ji vienoj 
vietoj užėjo, kur motina su 
7 metų amžiaus mergaite,

manių, veiklių žmonių, o do
riniai nuostoliai—vargu be- 

ipataisomi. Kam vertas y- 
Emma Goldman į a žmogus su bjauriomis li- 

. buvo pati advokatu. Ji nu gomis, nudėvėtu kūnu, su
griauta valia, atpratintas 

1 sisaugojimąi nuo didelių fa-{mio doro darbo, o įpratęs 
milijų vis auga ir auga; kad

rytoj.
Merginos, p r adė j tįsios

“lengvą gyvenimą”,pasilieka 
su girtuokliais, puspročais, 
valkatomis, ligoniais. Pro
tingi ir savo sveikatą bran
ginanti vyrai tokių merginų 
šalinasi. Jos gali išsipuošti

Ii ir jeigu dabar tokie ran
dasi, tai tuojaus prašalinti 
iš svetainės. Na, ką daryti, 
prisieina nurodyti tokias y- 
patas. Pirmiausiai pasta
toma prie “g 
vargonininkas
mis, kaipo nemokanti mene-j 

Irnnių duoklių, tai meskite;
ą komitetą ir patį linui-' 

, nes kaip komitetas, taip 
kunigas nemoka duoklių.; 
r tai}) per visą susirinki-■

Tolinus J. A. sako, būk aš 
i rašę:; visokių nesąmonių, 
ki’i nesąmonių nerašau, 
s buvo rašvta, tai tikra 
‘■y bū. Abudauskas sako,

onoimskm

po

pienines kvietk: FARM EI

pašalpomi 
venti? K

me f

manyt, jog joms gerai, bet i 
tegul .jos neužmiršta, kad Į 
gyvena ir draugaują tik su j

Taip nera- 
kad Abu-

buvo priešių

Antras mitingas vas. 22 d. 
Šis mitingas ramus. Pradė
ta tverti neprigulmingą pa
rapija; prisirašė 98 ypatos. 
Kunigas nori “nors pusant
ro šimto”.

Ai’ pasiseks susukti nepri
gulmingą parapiją, ar ne, ne
mano dalykas. Aš tik per- • 
sergsčiu L. S. S. 17 kp. na
rius, kad naujos parapijos 
klausime neslmalšytų su sa
vo spyčiais. Dabargi paste
bėjau keliat ą, kurie mėgina 
duoti patarimus, išreiškia 
dviveidės nuomones ir t. t. 
Parapijų klausimas nieko- 
i emiro neturi su socializmu

tuo- ir męs, draugai, būkim nuo- 
Ši;>u : šaliai. Męs turim begalę sa-

1 i g( m i a i girtuok- i

NAUJOS POROS.
Collinsville, III. - > 

sausio apsivedė Kazimi

3 d. įvyko u va 
moterų fnrmeiki

Ale
MERGINOMS.

rginai apsimok
(ioro:

mvo ];>0. mo ; puses ir
dturos srityje mo- žvilgio.
nrubežiuotos. Joms. Daugelis m

liai

bū t

i jeigu kas įneša rimti 
dalvka ir naudinga i

Jiiškevičians su nanele AI.

niūkė. Šliūbą ėmė civilišką.1 
Linkėtina naujai porai lai- ( 
mingo gyvenimo.

Serbentą, i
Montello, Mass. — 13 d. { 

vasario įvyko labai gražios j 
vestuvės Antano Šukio su [ 
panele Ona Lukošaite. Su
rinkta ir atiku Lietuvos Šel
pimo Fondan $9.00. Linkė
tina naujai porai I 
kiaušio gyvenimo.

Harrison, N. J. — Apsi- x . . . ....
vedė drg. Kazys Kuzmic-j V0.a^.s11,.n!n,I\lus aPlc 
kas su panele Mare Obedan- j P‘letIkius Europos karalių 
kiute. Vestuvėse buvo sve-! 1mAaraisiais me
čių iš artymųjų giminių ir J/'1’1 b/t;in’en kylya įkūri! rūpina jas pinigais, 
draugų, kurie labai links- . "ei_c,£Va.llHes!a P’lin}’nij(’j! Jaunos merginos, aš 
mai praleido laiką.

Elizabeth. N. j.

turtingos, sunkiui dirba ir 
negali dailiai pasipuošti, pa- 
s’smaginirno vietų atlankyt,

i, protu, idėjomis ir 
u linksmumu joms 

:os duris ant visados, 
vvimio ir gražumo

u m n... 
ava. lt;

.)

i

MIRe karaliene
— POETĖ.

Buchareste mirė Rumuni
jos karalienė Elzbieta, kuri! 
žinoma visame pasaulyje,' 
kaipo ( armen Sylva. Tuo taurautuose valgant, auto-

nemato geresnes ateities ir 
i tuo pačiu laiku mato kitas 
merginas dailiai besipuo-

kad neva kur delis. Jos 
draugijoj pasigailėjimo, lip
šnumo, žmoniškumo neran
da— lai draugijos išmatos

kuopui- l'>seu(l()njrnu ji rašinėjo oi- mobiliuose 
l<-Q IrilVUVJ fllVnin rli rlr»l i I T . 1.les, kurios turėjo didelį pa bais,puspročiais ir panašiais, 

turi dalytis su jais jausmais

kimu.

nusprendė nepaisyt ant taip

yra nas yra tik skuduras.

.me,
ci a 
ku-

išverstos is rumunų kalbos s nenoriu sakyti pamokslo a- 
į daugelį kitų kalbų. pie dorą, nes

------------- limo lytišku susinėsimų yra
PAVOJUS LIETUVAIČIŲ tik kunigu dora, kurios jie 

DORAI.
Mokytojas p. Šalčius, ku- tik kitus mokina, 

ris neperseniai atvyko Ame
rikon, rašo “Ateityje”:

“Tiek rusu, tiek vokiečiuV z

susilaikymas

patįs nedrįsta
. Bet atsi

menat, kad apie 80 procen
tas vyrų yra turėję arba tū
li lytiškas ligas, tiesiog da

Ateities i 
merginos

gera ne del kūniškos doros, 
(' del savo laimes.

KEARNEY, N. J.svetainėj. Svečiams besi
linksminant, buvo užmany
ta parinkti aukų nukentėju
siems nuo karės lietuviams. 
Visi sutiko, išskirus vieną 
alkoholio naikintoją. Per
ėjus per publiką panelėms
J. Griškiutei ir Z. Stasanau-‘ kariumenė, žmonių ir pačių 
bkiutei, tapo surinkta $3.50, j kareivių liūdyjimais, atėjusi 
už ką aukautojams tariama Lietuvos sodžiun,gėdino mo- 
ačiu. Aukavo šios ypatos teris ir mergaites, kur tik 
T. Griška —$1.00; P. Juške- progos buvo. Po karės, kuo- 
viČia ir A. Ambrazienė — po met galima bus ramiai su-

J. Juškevičia, V. Pli- rinkti ir pertikrinti tąs ži- 
fe JP* J- 2u< nias, męs gal gausime neiš-

draugauti su mažai žinomu 
vyru, netik turėt artimes
nius reikalus. Žinot ligo
tus vyrus yra sunku ir rei
kia atydžiai juos dabot per 
ilgą laiką, jei nori įgyt su
pratimą, ar jis gali būt svei-

Vienok ir tai be pasi-

K Ii ubo. Merginos vaikinus 
turėjo vesti šokti. Buvo ski
nama dovanos tai porai,'ku
ri geriausia pašoks lietuviš
ką šokį. Geriausia pašoko 
Antanas Gavėnas su Mari
jona Gavėniute. Vaikinas 
gavo “Vien. Liet.”, o mergi
na “Muziką”.

Žmonių buvo daug. Liks 
ir pelno.

•»

-'jį

Kliubietįs.

mu e

Titru
i»,

ir. t!i<

J. Svyrūnėlis.

11

ims.

Judošius.

■>?

)

■ )

i apie ini lūs, 
( \m. • tai mū

lupie susivienyjimą. tai re 
. i,liausi didžiumų.; balsų nu 
įtarimu, kad susivienyti.

ea'.ė-; linksminim 
i ip.. besilinksmi 

netik niaukanti 
i ,1,.,. 1 ■■ n < i“ 111 •' i ’ i

farmos. paei-j
J:.u hmm 

iit sumanyta’ 
išelnimui nu i

kalbas. Kal- 
asiulevičius,. 
sekretorius, 

g i lomiu da- 
muitus ir 
s laikraš-

kalbu)- Publikos 
Įauginusia, (apie 
įžanga 10 centų. 

e'eji užsiganėdino

t mi 
ne ’i,

A ’ tusi

A. Prušis ir A
pusės, tai pirmininkas ati 
traukia, kūjuką nuo nosie: 
suduoda j staląi ir sušunka 
“Sėskis, nes tamsta 
neturi!”

Tai matot, kokia 
tarpe mūsų parapijonų ir 
kas jais valdo. Parapijonai, 
sunkiai dirbdami, pastato 
bažnyčią, įgyja turtą, moka 
mėnesines duokles ir štai, 
m'ž'nla iš kur 
koks no r:

;a pažymėti, kad 
mandagiai atšaki- 

klausimu.
pirmas kalbėtojas, 

kuris su mumis taip rimtai 
rokavos” — sako ex-socia-

balso sekretoriui T. Dunduliui.
Visiems aukavusiems ta

A. M. Balčiūnas.

MONTELLO, MASS. 
Nauja parapija.

Iš kur tai atsirado
ergam

lis, paima 
ą parapijo-

pim-
gaiš ir paskui patiems para
ph jonams net balso neduoda.

gudresnių parapijonų, kurie 
nori padaryti parapijoj at- 
sakantesnę tvarką, pradeda 
kontroliuoti bosą, kur 
jis deda kruvinai uždirbtus 
parapijonų pinigus, tai tuo- 
jaus tokius parapijomis da
vatkos pradeda bombarduo
ti, o kunigėlis išvadina bjau
riausiais žodžiais.

Tai matot, mieli parapijo
nai, į ką pavirto mūsų baž
nyčios. Ar tai galima jas 
z-.13-.iM J1 "-.i-LT''. ■ T ■i > .t

Izuoti naują neprigulmingą , į, r,i 
| parapiją. 20 d. vasario 1-u 
I . v r)* 1 H 1 1 t \ 1 » 1 •» 1 1 •

.<• vetainė.

bintas;..”— Niekas neatsa
ko. Kunigas lyg susigėsta 
ir neužganėdintas valandą 
tyli. Paskui pradeda kalbė
ti: “Matydamas tą puikų 
namą jūs išbudavotą garbei 
dievo ir tautos...” — Rėžia 
ilgą pamokslą. Svetainėj 
tyla. Pradeda girti socialis
tus—“Socialistai daugiau ti
ki dievu ir geresni už pap
rastus tamsius katalikus;

(T ne AGO, ILL.
12 d. vakario buvo disku

sijos, kurias surengė kelia- 
tas draugų L. S. S. 81 kuo-

Di - kilsuota klausimas: 
moterįs gali turėti ly- 
su vyrais tęises?” Mo

ri'valu; gynė A. Vasi- 
>•', prieš—A. J. Kara- 
Di.-kusi j os buvo labai 

zengeidzios. Po diskusijų 
buvo duodami klausimai, bet 
dėlei stokos laiko,vienas dis- 
kusantų apleido svetainę,tai 
publika pati išrišo tuos 
klausimus.

JERSEY CITY, N. J.
27 d. vasario buvo prakal

bos L. S. S. 59 kuopos. Kal
bėjo drg. J. Šukys. Publikos 
buvo pusėtinai, užsilaikft 
pavyzdingai. Kalbėtojas toft
kino apie netikumą kapita---------- -------- r ----------------- —- — — — — - —— ■ ■ ■■ M

jie kovoja už šviesesnę atei- listiško surėdymo,kajpi



LAISV®

p»-■. • '^SKIKMOHh

agituojama už ginklavimąsi 
ir tt. Kalbėtojas publiką 
užganėdino. Prie kuopos 
prisirašė pora naujų drau
gų. Aukų padengimui lė
šų surinkta apie 3 doleriai.

Klausytojas.

Aukų surinkta $35.32.
Buvęs.

MINERSVILLE, PA.

čių Tarybos susirinkimo ir, L. S. draugystę. Norintie- tykia ir nebus įsteigta?
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HAZLETON, PA.
25 d. vasario buvo prakal

bos L. S. S. 80 kuopos. Pir
miausiai kalbėjo V. Andriu- 
levičius, paskui kunigas 
Mockus.

Buvo kviestas į viešas dis
kusijas ir vietos klebonas, 
bet jis atsisakė jose daly
vauti, nurodydamas, kad 
neturįs iškalbos. Aukų pa
dengimui lėšų surinkta 
$6.56. Laike aukų rinkimo 
mažas vaikas, Pempė, dek
lamavo. Žmonių buvo ne
mažai ir veik visi likosi už
ganėdinti.

kus laikė misijas. 20 ir 22 
d. vasario kalbėjo ir publi
kos buvo abudu vakaru pil
na svetainė. Buvo pagar
sinta, kad kalbės ir 23 d. va
sario, bet tą vakarą atėjo 

.policija ir uždraudė kalbėti. 
Mat, vietos klerikalai pasi
darbavo, kad kun. Mockui 
nedavus kalbėti.

Pasirodo, kad ir Amerikos 
valdžia mažai kuo skiriasi 
nuo Rusijos, nors čia vadi
nasi laisva šalis.

Senas Singelis.

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Neprigulmingas 

Kliubas nutarė ant 29 d. va
sario parengti prakalbas ir

ROCKFORD, ILL.
Pastaruoju laiku ir vietos 

lietuviai subruzdo darbuo
tis. Iki šiol neturėjom jo
kios unijos, bet dabar susi-

reikalingumą tapti šios ša-

r.oj susirinko tik 10 ypatų 
ir prakalbos neįvyko. Tai 
matot, kaip mūsų lietuviai

zapo unija” ir I. W. W. uni
ja. Kadangi randas net 
dvi unijos, tai vienos dirbtu
vės darbininkai buvo išėję į

lais. Jie visai nepaiso, kad 
jau dabar daugely vietų ne-

,). Banis.
14 streikierių tapo suareš
tuota ir nuteista nuo 1 iki 
5 mėnesių į kalėjimą. Tai 
matot, kaip kapitalistų ber
nai elgiasi šu darbininkais. 
Jeigu darbininkai išdrįsta 
pareikalauti didesnio duo
nos kąsnio, tai juos į kalėji
mą pasodina.

20 d. vasario buvo prakal
bos I. W. W. unijos. Kalbė

*
* ♦

L. S. S. 75 kuopos knygy
nas randasi 319 E. State St. 
Knygyne galima gauti įvai
rių knygų. Knygynas atda
ras kiekvieną nedėldienį nuo 
1 iki 3 vai. po pietų. Kny-

NEW HAVEN, CONN.
Jau buvo “Laisvėj” minė

ta, kad “Lietuvių Dienoj” 
tapo surinkta sušelpimui 
nuo karės nukentėjusiems 
$255.70. Tie pinigai padėta 
į banką ant vardo D. L. K. 
Vytauto draugystės ir tapo 
išrinkta iš 15 ypatų komisi
ja, kad tėmytų laikraščiuose 
ar nebus nurodoma Lietuvoj 
kokia nors komisija, kūnai

CHESTER, PA.
26 d. vasario buvo prakal

moj daly savo kalbos aiški
no, kaip lietuviai važiavo A-

pinigus. Praslinko mėnuo 
laiko, bet komisija nieko ne
sužinojo. Tuomet tapo iš
rinkta antra komisija, kad 
susinešus su visų trijų fon
dų sekretoriais, ar jie kar
tais nenurodys, kam galima 
būtų nusiųsti tuos pinigus. 
I komisiją įėjo sekančios y- 
patos: J. Latvys susinešti 
su L. Š. F., M. Vokietaitis— 
su Tautos Fondu ir F. Pal
šis—L. G. Fondu.

26 d. sausio buvo susirin
kimai ir minėtos komisijos 
nariai turėjo išduoti rupor

ge re r n į p ragy v u n imą 
loj daly—apie karę, 
deklamacijų ir dainų, 
lamavo S. Dukevlčii 
metų amžiaus mergaite M. 
Pobiliukė. Tris mažos mer
gaitės: M. Bobiliukū, S. 
Marksaičiūtė ir M. Muraus- 
kiūtė sudainavo marselietę 
ir viena tautiška dainelę.

C C v

Buvo Į a įsakymo

avęs laišką nuo L. G. ir A. 
ondo sekretoriaus, kuris 
mž-daug sekančiai skam-

“Pinigu

užganėdino. Deklamacijos 
ir dainos taipgi patiko. Rei
kia pažymėti, kad publikos 
susirinko mažai. Mat, mū
sų žmonės yra labai užsi
ėmę, nes vieni kortomis lo
šia, kiti bačkutes tuština, 
treti pešasi, per tai ir pra
kalbų paklausyti neateina.

daug geriau, kad siųstumėt 
L. G. ir A. Fondui, nes jis 
tari išsidirbęs tam tikrus 
kulius ir tuojaus pasiunčia 
į Lietuvą. Pinigų pas save 
nelaiko. Trečio komisijos 
nario nebuvo.

Nors pirmiau buvo tarta, 
kad minėtų pinigų nesiųsti

tas nutarimas 
tas, nes nutari 
siųsti L. G. ir

DU BOIS, PA tie pinigai nebūtų priskai-

30 d. sausio buvo prakal
bos. Kalbėjo T. J. Kučins
kas apie lietuvius ir Lietu
vos istoriją. Žmonių susi
rinko apie šimtą. Buvo at
ėjęs ir vietos kunigėlis, bet 
pasiklausęs išėjo. Aukų su
rinkta padengimui lėšų $5. 
Taipgi parduota už kelis do
lerius knygų.
v 4 d. vasario buvo antros 
prakalbos. Kalbėjo kun. 
Maliauckas. Pasakojo apie 
Lietuvą, jos vargus, kvietė 
šelpti nukentėjusiems nuo 
karės, bet aukas rinko ne 
gųšelpimui nukentėjusių nuo III., Ząnemunčiko, kurioj pa

laikymui kleri-! rašyta neteisinga žinia iš 
WSA .©raugys-

kaipo atskira auka. , 
Jau mėnuo laiko praslin

ko, bet apie tuos pinigus

būtų žinoti, ar tie pinigai 
pasiųsta į Lietuvą, ar jie 
dar randasi pas ką nors? 
Juk tuomet buvo nutarta 
apie pasiuntimą pranešti 
per “Laisvę” ir “Tėvynę”.

, J. Latvys.

ROCKFORD, ILL.
Teisybės dėlei.

“Laisvės” N15 tilpo ko
respondencija iš Rockforo,

bet
Draugys

apie šv. Juozapo Sąjungos ji prisirašyti, gali nueiti į 
kuopos delegatus. Ten pa- j lietuvišką aptieką,N165 Elm 
sakyta, kad Juozapo Sąjun-ir Short Sts ir pas drg. P. 
gos kuopa atsiuntė delega-j Jatulevičių gauti blankų ir 
tus, kad Taryba ir juos pri- * *“:1J 
imtų į savo tarpą. Delega
tai išreiškė savo nuomones, 
kad minėta Sąjunga susi
tvėrė ne tikslu, kad page
rinus darbininkams būvį, 
bet kad kovojus su progre- 
syviškomis draugijomis ir'o 26 d. vasario buvo laidotu- 
(hirbininkų judėjimu”, ir tą 
klausimą atidėjo iki sekan
čiam susirinkimui. Ir į se
kantį susirinkimą atėjo ku
nigas, susiorganizavęs at- 
ža ga rei viškėsn i us delegatu s 
ir pranešė, kad jeigu Juoza
po Sąjungos kuopa nebus

M. M. S. Našlaitis.

COLLINSVILLE, ILL. 
Laidotuvės.

su šiuo pasauliu A. šliteris,

vės. Velionis paliko dide
liam skurde moterį su 7 ar 
8 vaikais. Viena duktė jau 
ženota ir vienas sūnus,nors 
dar visai jaunas, bet vargo

siskirsią. . Bet kadangi “at
žagareiviai buvo susiorgani
zavę, o progresyviški dele
gatai nežinojo, tai pirminin
kas neleido tą klausimą ap-

čiam susirinkimui”.
Pasakyta grynas melas.

Velionis sirgo džiova ir pri
gulėjo prie dviejų draugys
čių, būtent švento Mykolo 
Arkaniuolo ir Susivienyjimo 
Lietuvių Collinsvillėj. Rei
kia pažymėti, kad šliteris 
prieš mirsiant paliepė laido
ti JĮ baltam grabe. Mote
lis išpildė jo reikalavimą, 
het už tai nuo klebono gavo

Parapijos reikalai vis dar »įj 
nesusitvarko. Pasirodo,jng ,!v 
vienas buvęs parapijos ko-!J; 
miteto narys G. Kokalas ne- $ 
nori pasirašyti pavedimu i jį 
parapijos loto vyskupui. Ko
vo 1 d. Kokalas sušaukė vi
suomeniška susirinkimą, ku- 
riame diskusuota ar verta 
užrašyti parapijos lota vys
kupui? Didžiuma disku- 
santų išsireiškė, kad never
ia. Bet “tikrieji” (vyskupi
niai) pampi jonai mažai šne
kėjo ir sakė, jog jie priver
siu Kokaią pasirašyti, kad 
jis ir nenorėtų. Be to “tik
rieji” parapijonai norėjo su
ardyti susirinkimą ir vienas 
jų sumušė bonkutę ir išliejo

darė baisi smarvė. Atida-t 
rius svetainės langus, smar
ve išgaravo ir publiką. 
Disčdo, nors nekurie ir 
vaikščiojo. Tai matot

iš-!
, ko-į 

pipirų, kad apysenį žmogų knj priemonių musų vyskū-|

“Laisvės”
Ka-

pročio, kuris, atėjęs tokion 
vieton (Tarybon), panašiai 
apie save kalbėtų; todėl aiš-

jų n gos delegatai taip nesa
kė. Tai viena. Antra, ne 
pirmininkas viršminėtos Są
jungos kuopos priėmimo 
klausimą atidėjo sekančiam 
susirinkimui, bet patįs dele
gatai dauguma balsų nubal
savo atidėti. Taigi aišku, 
kad susirinkimas atidėjo, 
kuomet buvo balsavimas, o 
ne pirmininkas.

Taigi, teisingas žmogus 
visuomet kalbės arba rašys 
teisybę, nežiūrint apie kokią 
pusę rašytų, atžagareivis gi

jis meluos. Tad, matomai, 
korespondentas kaip tik ir 
yra atžagareivis.

P. A. Deltuva, 
Rockf. Liet. Dr-ščiu 

Delegatas.

MERIDEN, CONN.
• d. vasario ant Pratt

ujo iš Kauno gub., Vilkmer- 
ges pi ., Subačių valsčiau

metu, k

mažai nusiuntė

lur pusnuogis

v o nelaimingą gyvenimą.
Lai luina jam lengva šios 

šalies žemelė.

LAWRENCE, MASS.
13 d. vasario buvo susi- 

mkimas Lietuvos Sūnų 
rauevstės. • Pirmininkas

sausio

Šiame gi mi-

riai. Dabar naujų nariu 
skaitlius viršija ir senųjų 
skaitlių, nes pastarųjų yra 
lik 67. Nauji nariai turi 
sprendžiamą balsą, tik pe

i jas ir per 6 men. negauna

yra bepartyviška ir prie jos 
gali priklausyti įvairių pa
žiūrų žmonės. Dabar įstoji
mo mokestis sumažinta — 
tik $1.00 ir tas tęsis iki ge
gužės mėnesio; paskui įsto
jimas vėl bus nuo metų, kaip 
kad konstitucijoj pasakyta.

Taigi, kurie dar neprigu
li t prie pašelpimų draugys
čių, pasiskubinkite įstoti į

•A*’ >.■ < / ’5i
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Atychi Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER 

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbėti gavo giminėm• bei pe 

U*'*ruienjn uZunlOb* vietoje vokiečiai* turim*

SU i AK H SU VOKIETIJOS KANKA

H»r>tn* todėl galime ponduetl n!nl?u» j ta« riete* ant iibm 
aeaugičlau 800 markių (apie 625 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIB
UNKA, TODftL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami Kauti daugiau Inform h»-*!pklri* y pati i 
jU »r rašykit* 'aiM'» pat

HENRIKAS C. ZARO, Bank,erių.
Metropolitan Saving Bank Building

N*o. I Third Ave., cor. 7th St.. New York City

pa gyvuoja kabai gerai. Na-1 KIEKVIENAS GALI BŪTI 
rių turi 42. Centrui apmo- ■ FOTOGRAFISTU.
kūjo ir dar kasoj randasi. tk iš<4o spaudos knyga lie-
eič'TK ' tėviškoje kalboje, iš kurios galima

« lengvai išmokti daryti fotografijas.
* ■ I’risiųskite $1.00 o apturėsite tą

* * nnygų apmokėta ant jūsų pačtos.
Adresuokite; - J

NORTH END PHOTO CO.
Ave., Winnipeg, Man.
CANADA.

27 d. vasario buvo koncer
tas šviesos draugystės. Vis- 376 Selkirk 
kas pavyk

4ai nori išardyti. Ir toji į programas
•iemonė atsikartojo jau

piniai griebiasi. Jeigu susi-| 
rinkimas ne pagal m dūdą,

dviejų draugijų, tai, supran- D-ntrii kartu, 
lama, abiejų draugijų na
riai ir laidotuvėse dalyvavo.

Liet, narių iškilo kova. S 
L. A. narys užklausė šv. M

Pastarasis, negalėdamas at
sakyti, drožė kūmščia už-

klausėjas, nenorėdamas pa
silikti skolingu, važiavo My-

neriu ir norėjo viską nura
minti. Bet kur tau, juk šv. 
Mykolas Arkaniuolas su vel
niais kariavo, tai jo susai- 
dės nariai taip narsus ir ne
paisydami perskyrėjų, pra
dėjo peštis. Tuomet vienas 
karčiamninkų pagriebė ma

griebė vieną S. L. A. narį 
taipgi papūrtė, pasistato 
l.rie bačkutės ir drožė pei

prasišalinti.

istai juos sumušę. Mat

karčiam-

k kuiso.

BINGHAMTON. i
Margumynai.

me
koneevtą, kuria- 
auevbes dekla-

vo “Aušros” choras ir man
dolinų orchestra. Geriau-

uos, orchestros skambini
mas ir juokingas dialogas

Kuopiečiai noriai rašosi 
adamąjj išleisti S 
urnala

* *
Jau nuo seniai manomas

mių. Buvo manyta Įkurti ir

viski laikraščiai. Tam tiks-

buvo įvairus.!

Publikos prisirinko pil- j 
i-uvo per kun. Mickevičiaus ri‘l svetainė. Tik tas reikia

suvėlinama programą pra
dėti. Kurie Į pagarsintą 
laiką ateina, tai nusibosta

rT"

Persitikrinti, kur daugiau 
liniuku—už vyskupą, ar

ti parašus einant per stu-

KEMPTON, MD.
Iškilus maininiu dulkiu 

ekspliozijai, 29 vasario, 6:47 
vai. ryte, mainose N42, liko
si užmušta ant vietos 14 
žmonių ir 6 išnešta dar pus
gyviai, užtroškę nuo dū
mų; iš tų 1 mirė po daktarų 
apžiūrėjimo, 2 likosi nuvež
ti ligonbutin,o kiti palikti na
mie. Lietuvių tarpe nuken
tėjusių nėra. Laike eksplio- 
zijos jau buvo susileidę į 
mainas 87 angliakasiai ir 31 
dieniniu darbininku. Kiti 
dar buvo nusileidę.

Spėjama, jog nelaimės 
priežastis, tai sustabdymas

Jūrių Lain

FITCHBURG, MASS.

tus
mo

per jį galima užsiprenume
ruoti visus social istišk 
laikraščius, pirkti knygas u

Bobos Vaikas.

GRAND RAPIDS. MIC.
27 d. vasario buvo vaku

miausiai draugystės pir
mininkas P. Rausius trum
pai kalbėjo apie draugystės 
tikslą. Paskui buvo sulošta 
komedija “Mulkynė ir mul-; 
kintojai”. Po lošimui sekė! 
monologai, dialogai, Džian 
Bambos spyčiai ir tt. L. S. S. 
51 kuopos choras sudainavo 
keliatą dainelių. Buvo pa
garsinta ir T. M. D. 58 kuo-'

nežinia kodėl nedalyvavo 
Viskas pavyko labai gerai.

PATARMES MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

t ■o.aĄC M SANGLR

I.W.O \At nis«;\ d: pamokinanti 
Kaina SOc.

i- ir pu :r’‘> Aiuo *<trv«u.
J. STROPUS, ;

6 Loring St., So. Boston, Masa.
_ ....MCMBI

Pinigu* g<-n.iur;.u «in«r money orderiu, bet
Į k.im tas neparanku, galt - umrkfimis.

NEWARKO
AKUėE^KĄ

Pabaigusi Jmperatrici Mari j A- 
ktišetkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomtiofa New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie vimdymo, taip- ! 
gi t»<»r •> r’'«ipa/i’'’is su simpto- J

Sekr. G. Mariukas.
Ižd. VI. šiinananskas.

SCRANTON, PA.
Aukos drg. Br. Vargšui.

pimui B r. Vargšo.

)

c.; Adomas Urbšis — 50c.
Smulkiu aukų surinkta 80c.

susirinkime

komisiją, kuri renka aukas H 
sušeloimiii Br. Vargšo. Kaip Į-j 
girdėjau, tai jau virš dešini- ’S

RED. ATSAKYMAI.
špitolninkni, Springfield 

U).—Tamsta neparašot, ke

Epilogui, Scranton, Pa.

(bango atsakymo nctalpina 
uie.

J. Svyrūnėliui, Montello, i 
Ma ;s. — Apie vaikui koncer
to po ta biine. m kito kores-

maiM moteriškų IigtJ ir rci* || 
kalni esant, galite gaut! pa tar
navusi;}.

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

319 Walnut SL.NEWAR, N.J.

Telefonas i'T’-“ Market
\ I o«J

MUZIKANTŲ.

zik \\ n.
helių
i kaiur

•Uuii vijoms draugi- 
] < : uv ių visuomenei, 
NO LIETI V1Ų MU- 
l.l \ sutaiso kuogra- 
orke-oą už prieina- 
del t<atrų, koncertų, 
ve.-ihjų ir dėl šiaip

pasiimk-m iltinų. Taigi visos lietu
viui (Iraugijos ir Šaip visi rengėjai 
pairi i pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis j L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand St.. Brooklyn, N. Y.

@eln* tilliuauiau Hlitniripal ffluBkal 
Vrutrrliur lliuuu

Of MOOUUt. n. t

Mr..........
U a oarmbcr it» 

APRIL 1

I Męs i'kiniės, kad draugystes, reng- 
i .lamos įvairius pasilinksminimus, 
’ san'dys J>. Ų. Muzikantus, todėl at- 
k i l ipiame at y la. kad nuo muzikantų 
r< ikalnutumėt L. M. Unijos kortų, 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan- 

ita: neturi virsmimos kortos—tie mu- 
i zikantai ne uni.iistai. Viršminėtos 
kurios yra išjudamos kas trįs mene- 

A. Arbačauskui. Aliners-: S>ai naujos, todėl samdytojai tnalonS- 
Oa I>.» „I.O.a ...a .>»!• > pažiūrėti, kad kortos būtų tel-le, I a.—I atalpmom ankb-isinR0J Męs (;| padnr-m tod^ kad 
UI gautą. i pradėjo atsirasti tokių muzikantų,

i kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan* 
N. N., Arnold, ra. — Jei- tų t”niio<. bet pasivadina unijistaia 

tfiiu norite žtmvtis — i" imuina po vardu L. M. u.
Liet. Muzikantų Unijos praktikos 

bei repeticijos būna kiekvieną sere- 
dos vakarų po N73 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tam pačiam, Montello, 
Mass. — Apie neprigulmin- 
gą parapiją ir socialistų 
prakalbas talpinau! anks-

jums padėk.
Lošėjui, Rumford, Me

žai pelnius, tai apie skaityk
lą jau nei nešnekama, vien 
tik buvusieji šv. Juozapo 
ir L. S. S. kuopos knygynė
liai suvienijami ir nekurie 
draugai dar pasižadėjo pa
aukauti po keliatą knygų. 
Tai ir visas knygynas. Ar
gi tokiu knygynu męs turė
tume pasiganėdinti, kuria
me randasi knygos jąu dau- Pruseiką, “Laisvės” redak- 
gumo skaitytos? Argi skai- torių, jeigu tik apsiims.Kuo-

' "■ : ■' '■> T'1!■ ■ . ■. • '-'p: •

A. J. Antanaitis.

WATERBURY, CONN.
27 d. vasario buvo susirin

kimas L. D. L. D. 26 kuopos. 
Nutarta surengti prakalbas 
ir užkviesti kalbėtoją L.

Mylėtojams Muzikos <r Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

Instrumentų arba dainuoti be moky
tojaus: lietuviškoj kalbn] visokios no
tos, kokios tik yra sudėtos j R lek
cijas. mokytojas ima po $1 už lekci
ją. 8 lekcijos—knyga $1.50, parduo
du ui $1.

G. A. BARONAS
MbKBHR rocu pa.

P*

DAINOS
Mišriems kvartetams arba ch»- 

ramp, III sąsiuvinys.
Knyrufė 2Se

Telpa Šios dainos: 1) Gavdo- 
amus; 2) Darbininku Marselie
tė; 8) Suktinis: 4) Kad dievu
liai duotu; 5) Bijūnėli: 6)Dera 
ugnį. Chorams atiduodama 80 
knygų už $5

Išleido 
liftttvtska MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS, m BROADWAY.
SO. BOSTON.

iv.,.



L A T S V fi

JUOKU KĄSNELIAI
■siųsti Vokietijai daugybę 
j “notų”, tai Berlyne ketina-1 
ina uždėti tam tikrą minis-

Iteriia Suv. Valstijų' “no- i

Vilnius. — Čia gauta ži
nių, jogei vokiečiai pradėjo 
mobilizuoti moteris, kurios 
šaudys į nisus akimis. Vo
kiečių valdžia tiki, jogei

resnį pasisekimą turės, negu 
Kruppo kanuolės.

Ternykite LIETUVIAI!
KURIE TUPĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJŲ- 

SEį UŽIMTOSE VOKIEČIAIS.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS i giluma RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. Taipogi per maao BANKAS galit siųst pinigus savo 
ųaumėms gubernijose, užimto, e vokiečiais ir j VISAS DALIS 
SVIETO. ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AK VOKIETIJOJ.
- RĖMU PINIGUS TAUPINIMUIant 4% metams nuo šimto. 

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
BTEITO NEW YORK, užtat Jūb pinigai gvarantuojami

PARDUODU farmas, lotus Ir namus. PADARAU ir UŽ- 
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IšJIEšKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug 
ntes, ligos Ir tt. IšRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GKOMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ftlPKORCIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Krsipkilės šiuo adresu;

BANKER JOHN KOVACS
_ , J 4 FBia: 155 CLINTON AVE.,3(5 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.
NEW YORK, Borough of Brooklyn.

LiETUVIŠKA aptieka.
šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

.-‘•zonui.. Piikdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptinku, galimr 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. • Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir did* 
iiems, bunka 25c. ORRAPH’AS, Lininientaa dėl reumatizmo. Bon 
ka 25 ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 Ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DCL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. «. 
KVEPIAMŲJŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumos it 
visokių i REAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bunka 50 c. Kraujo Valytojas — bunka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunč’ant laišku* 
galima siųsti [>inigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptivkurius
410 So. 2nd Street, kampas Union Ava

Skyrių”; 745 Driggn Ava., kampa* tnd St.,, Brooklyn, N. Y
- , ——m —mriiiui i ui » w aMaBMaaaB-r-UMflaHMM

JUS GAIETE ISAUGITI
PLAUKUS

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALU-
tu-

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimai:—
Daug žinąs Orakule! Ka

dangi tu išekspleinini viso
kias fony kvestijas labai 
perfect, todėl aš laikyčiu, 
kad ir man paekspleinytum 
biskį apie nekuriuos kores
pondentus, o ypač apie tuos

ninkas” praneša, jogei per
eitam nedėldieny iš kelių 
šimtu Amerikos lietuviškų 
kunigų per savo pamokslus 
keikė socialistus tik trįs ku
nigai. Tai baisi naujiena. 
Keno nors rudis tikrai stips.

Mislvs.
4.

39. Du broliu po 
kepure sėdi.

•10) Eina

Aptieks
Teisingai sutaisomi vaistai 

prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo drautą, c būsite už
ganėdinti.
N. MOSKOWITZ

Aptiekorius ir Chsmlstad
211 Roebling St., Car. tk. 3 nil 

BROOKLYN, N. ¥.

Plėšikai

miškan,

viena

namo
žiuri.

41)
example, kad ir “Laisves” 
N7 koks tai Gardnerio Dži- 
mis rašo apie “klaidas” ir 
“melus” Fanatiko Vaiko.

Miške 
parėjo 
Pilnas

gimė, miške 
namo verkti.
kiemas trupi-

314

Iki po

.“Fanatiko

ko, kad ne kuopa pa rengė 
koncertą, bet tik du kuopos 
nariai”. Maniau sau: bai
gas, tai tas Fanatiko Vaik
palaikis pamelavo. Bet to
jaus radau sekantį paaiški
nimą: i

2) ....“Dplykas buvo taip: 
kuopos komisijos tarpe sa
vęs neilsi tarę viena diena 

‘parengė koncertą ir prakal
bas ir abidvi, išduodamos
raportus, praneša (kam?), 
kad ji (kas “ji”?) turi iš
ėmus leidimą (kokį?), už 
kurį parėjo mokėti 6 dol....” 

'raist! Frakai- 
rtas, komi* ijos, 
leidiniai, iškaš-

čiai... tik trejų-devynerių 
trūksta. Ir dar: 

«TZ,, __ i.. _ Z.

bos,

ihete, nes perdulde-; išlai
dos. Kadangi koniisij is no
riai jau turėjo išlaidu, tai 
jie ne kuopos vardu, bet y-

gė”.
Dabar, Orakule, man p: 

sakyk, kas ta kone?’ ta rei

šjos narin

certu

Džimio maišalienė 
bulvės su kopų lai 
ganai ru morkom?

e

vartus žiuri.

taiciu.

per

baltu

KIEKVIENAI MOTERE1 ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas Moteriškų Ligų
E. 501 h St......... New York, N. Y.

OE1SO VALANDOS:
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai.

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedčliomis paga1 sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

DR. 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. Tu nežinai, 
gal rytoj tau tas pats atsitikti, jeigu 
nebūsi apsisaugojęs. Geriausia apsau
ga—tai geras revolveris. Turi rastis 

kožnoj stuboj savo 
apsigynimui.

tN. Didelis išpardavimas 
tik ant trumpo laiko

Dctektyviškas automatiš- q jį 
kas Revel veria, 32 ar 3Sjk j
kalibrų vertas $15 tik už • *

Dctektyviškas dubeltavas —
7-nių šūvių revolveris ver-vk f Za H 
tės $8, tik už

Didelė vertė už mažą sumą, tad 
nelaukdamas indčk 20c. stampomis j 
laišką, paminėk kurį revolverį nori, 
prisiųsiu! tau tuojaus tiesiok į šlu
bą. likusiąją sumą užmokėsi kuo 
met tau priciuos. Dctekryviški re vol 
vėrini yra geriausi pilnai gvarantuo 

'. Jeigu butum neužganėdintas, męs 
.->ugrąžm.-um fiinigus. Pasiskubink pri
siųsti užsakymą tuojaus. Adresas

HAMMOND SALE CO.,
DEP. K 31, ST. LOUIS, MO

25.000 KATAL1OGŲ DYKAI!
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOM H REKORDAI TIK 65 CENTAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai pri lusk irz 3c. partinę markę, o 
rčsi didelį ir puiku katalogą, kuriam rasi visokiu geriasių ARMONIKŲ
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę k tokių M I ZI K A Ll.šK Ų INSTRU
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR M M,OU hWGU. kokių lik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5x61 su 310 paveik.-lėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 
tikrą lietuvį, o gausite teisingu- tavoms. .Agentams parduodu pigiau. 
Škaplieriai 60 c. tuzinas. Sapnininko.- •'■(.k., agentams duodame 60%.

We nr -j i- 'U c RAN D ST.,. b. WairfellS, BROOKLYN, N. Y.

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

lietuvių kalboje veikalų:

“MOTERIS IR SOCIALIZMAS”
Jeigu kada skaitei 

knygą ir iš jos nei 
apsišvietei, tai pen 
Socializmas” pamaty

i-kitą storesnę 
pasimokinai ir 
. "Moteris 
šaulį visai ki 

atidarys 'Jau

ir

akis ir parodys, kas gero ir 
šių dienų draugijinėj tvarkoj

Bobelis.filosofas-soci< dogas Augustas 
kurio raštai yra išversti j visų kultūrin
gųjų tautų kalbas. Vertimas puikus, 
kalba lengva. Knyga atspausdinta am 
gražios popieros ir turi išviso 43(1 pusi

kiečių kalboje “Moteris ir Soeializ- 
tapo išparduota net 50 laidų (viso 

1 milioną ckz.).

Ar Nori
Kauti DYKAI dvi £errjs įtakas Jonas MATHUS

Kas šias mislis įspės, tam 
Orakulas suteiks 300 dienu 
atlaidų, v

toris, o vienok moterįs 
suomet gaudo vyrus.

Moteris

Moteris—s i h > n a s s u t v ė»• i - 
is. Jai reikalinga |)a‘<pir-

jeigu

Ii

i, o koki
<u-

biai žodžiai buvo apie mane

i “Mp.gdute, paduok man nuo 
į-talu butelį vyno”...

Orakulas manu, kad buvo 
puikus “koncertas”, kuomet 
tos komisijos susikibo bar
tis. Tu komisijų nariai pa- 
tvs surengė ta “koncertą” 
ir patys atliko.

Toj maišai ienoj yra visko: 
ir bulvių, ir kopūstų, ir svo
gūnų, ir ridikų ir taip to
liau. Kad gauti tokią košę ^('dirl 
—chemijos ne.“eiki 
ka to, kad kazyrų 
ris geirins yra nik:

Bet, vyručiai, daugiau tos 
košės man ne liūskit. Orą-

Teisme.
Miuzia:—Jeigu tai teisy- 
', ką šis žmogus pasakoja,

mi.
Kaltiniii! Taip, ponas

4-

bia ją tie, kurie išsivirė.

TELEGRAMOS.
(Svirplių Agentūros).

Vienna. — Kadangi prie
šų laikraščiai jau šimtą sy
kių paskelbė Austrijos im
peratoriaus mirtį, tai jisai 
žada laikraščių norą užga
nėdinti ir vieną sykį ištįk-

gt

išmokino: jisai saue, Kad 
jeigu žmogų.; vieną dieną 
___ ba, tai jau kitą neturi

Atsisveikinimas.

Į 6centussleinpų džį uždengime 
Į piis.tmtirnu kaštų, o męs tuojaus 

ta Katai.oga ir štukas tau nušilt
um DYKA*. Adresuok
JUOZAS J. SZL.IKAS, 

(MAGIKA3)
3261$ Halsled SI Gliicigu. III

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS § 
IR SVARIAUSIAS SALIO- $ 

N AS VISAME SO. 
BOSTONE.

Sveiki geriausios rūšie* gšry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvi* Savininkas)

mas
apie

Si knyga bus papuošimu 
nes išlei ‘ 1 ' '
popieros. 
pati sveria.
“MOTERIS IR SOCIALIZMAS” rašo:

Apie moterų gyvenimą praeityje; išaiškina senovės graikų, romėnų 
ir kitų tautų moterų politišką ir social) padėjimą ir išdėsto senovės 
mokslininkų pažvalgas Į moteriškę.

Rašo apie moterį dabartyje ir praeityje
Visa knyga yra padalyta j skyrius, kurie skirstosi šitaip:
Moteris, kaipo lytiška esybė. Jugtuvės. įvairus jungtuvių varžymai 

ir aprubežiavimai. Skaitlinis lyčių skirtumas. Prostitucija, kaipo reika
linga socialč buržuazijos draugijos įstaiga. Moterų uždarbis. Jų pro
tiškas gabumas. Darvino mokslas ir draugijos stovis. Valstybė ir vi
suomene. Visuomenės socializacija. Tarptautiškumas. Gyventojų skait- 
lingumas ir jų persidauginimas. Socializmo įkūnijimas, kaipo 
kai-istoriškas žmonijos atgimimas.

namų 
ta labai gražiai ir ant gero
ji yra- verta tiek aukso, kiek

ganitiš-

TEISI NI 11.Vt \M A IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

S So. Boston, xVIass.
£ (Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
$ Libdarystės Draugijos namo

apdaruose $1.50. Pinigams siųsti

KOVA” 229 N. 6-th St

gražiuose aud< kb-

'•'utse au rei f didžiausi* ;
•■•.y.>. mi, jo receptai <
!..( •; uvok Airit-t’kok daktarų * 
z/l ; .5 if'.uviškpi Aptiekė )

> L.i'ohi ir Tru,’not-el:& •*■<; ;tl„'oj. (
■ } j į;.i ‘ gft.it Isokloe tik pa- }

Kily i i s ;•; ujamos. Galit risi- ( 
r *-i : e* i». * tt prlvlųt-lu \

. ■ -.•'■.ęi-- 4- i
(

r.'t,; t.- f

t. m Telephone Yards 55! or 155

TIKRA LIETUVIŠKA APTIEKTA’ CHXAGOJE O-Llin

1 >ViU*
•n y, irtu.p. C Street 

t BOSTON. MASS. 
Ort Oii ?D?11 Ir •1013.

ų85 Greenpoint,

M

Męs užlaikome kuogeriausius vaisius. Su didele afyda išpildom 
receptus kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimus per 
laiškus suteikiam dykai.

Savin nkas ir Provisorius
F. A. JOZAVA1TIS

CHICAGO. ILL.3(,<»| SO II AI.STED SI KLI-.l, 
.oinimo Vclopaone Droier 7781.

I d)

fi GERA PRO'’A!dl,L
Gramatika angliškos kal

bos mokintis be mokyto
jo (apdaryta) ............ $1.00

Vaikų Draugas
mokintis skai
šyli be mokytojo ...

Naujas Būdas mokintis 
šyli be mokytojo . . .

Ari!me<ika mokinimuisi
paveikslais

•T!

arba kaip
,-ti ir ra-

15c
ra-

ro-
10c

savo pačiai
ako:

—Na, lik sveika,

sakiau ?
—Atmenu, atmenu!
—Tu tokia lengvatikė. 

Neužmiršk, kad tu man pri
siekei būti ištikima.

—Neužmiršiu, ne! Ot, 
tuoj užrišiu mazgą ant nosi
nės.

—Na tai gerai. Bet tik 
nepamesk tos nosines.

kūndų, su 
apdaryta) . . .

Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitų ap

garsinimą iš "Laisvės” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus visas 
4 knygas 60c. pigiau.

F. MIlvOLAlNiS
R. I’. D., Route 2

Hudson, N. Y?

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašys 
pas mane 

dienraštį 
"Naujienas”, 
tasai gaus se- 
laneias dova
nas: “Laisvę” 
r.r "Keleivf’ar 
"Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
"Lietuvą”, ar 

"Amerikos 
arba knygų ver-Lietuvį” ar "šakę

tės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” 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.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue,

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

41UPSKI
mus galite gauti ska- 
alnu.-t, puikios degtines 

Patarnavimas 
ateikite, o persi

niausiu 
ir skanaus vyno, 
puikiausias,

nd s U Brooklyn
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PobaiguiU kuri«4 Woman* Medics* « 
College Baltimore, Md. gPsBekmlnpsI atlieka navo darbą prtt C 

idmdVmo, taipgi nuteikia viuokU* rods* ir 5 
pagelbą Invalrioie motom ligos*. E

F. Stropiene,“".i 
įo, BOSTQN,/MA««. jį

L.oJe * ’$.4 i.<r.

i
p y s
o 6 S
V 9 c ų

\V lU h <7.

Puikios <’o 
itn lėtiniai ;

iunt'i, nu

Ar -liuką Juin-< niunkai?
Ar Į.i.iz.b, iii: u plaukai nuo metu? AT 
iimsti kolitas nors ne sveikumais ir • 
lipa;.') Ji v?
Ar r..),.jas pi aiškiuos, niežas odos galvos? 
At plinki. l><-i piaU.-.ii plikti?

otk-.'1:111 pasakytu Ilgu, 
alien >tI jos. I'žsakyketė

>t.- jusu prigimtu kalbat
!•: APIE rLAEKUS,”

g iismgo spoclallsto,
.las l\ litios žinios:
plauku.—sii<i<- jimas plauko ir 

l’ri. ž.i-tis slinkimo plauku
Kaip užlaikyti s\< ikittą ir ifnu- 
is. -ir k. ip lai i penktus sava- 
tazius plaukus —žili plaukual 
ir tl.-kavom s nuo užganeoititu.' 

kiiyt U.
GYDYMAS DYKAI.

s g:t|.-me p.-i t ik t ciiil kiekviena, kad 
o|< s CALVAt l l:.\ sulaiko s.iiikijn*.

lo <■< ntu urba kriūsos
.< j-rislurtu- s-, kiu su Jusu a n tratu. 
Išsim.-m, kiekvi. num dolerine dėžutę

ir knygute “Teisybe 
te žemiau atspau- 
ši indvii.

tat Htcnklt. s i| 
iluosli <>t.i knye

• Tl'.ISYl’.l
J'araš.ta <all"p H

kiiri'J'

plaiiku nciAalhia į-1 >isk<>t*-H ir augina gra
žinti plauk us I £ 
ma I I
Alę- ........ ...
Calvacura os
Apie Plaukus.
tuj kuponą ir siur-kel
Union Laboratory. Box 645, Union, N. V. 
UNION LABORATORY,

Box 645, Union, N. Y.
nas 10 centu del aprno- 
I>iuilua», ir:»-l<1žlu ISniUKti 
ilnb i r,. >t< ž,it< Caivacura 
••Teisybe Apie Plauku, ”

i i.in to, 
N. 1 iri

DAKTARAS

Matulaitis.
ll» BOYLSTON ST., HOSTON.1MH* 

Netoli didžiojo tnlset* knygyno 

vs’andos: nuo 16—-lt

FARMOS.
Norint pirkt ūkę, tai ne

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

M. WALENČIUS
State Saving Bank,

Scottville, Michigan.

Tel. Green point '1907.DENTISTAS
i mat o darbu užganėdinti 

Dari ax gvarantuotss

Jniun buvimas

ran

BU

kepuraitės 22 k. |f>.0€ 
ėOc ir augščluu 

................... 50c 
a.ik -u ...... $1.0$ 

į duok tuojaus ii- 
t e jokio skau*-■ t ja'

FRIEDMAN
. ST.. BROOKLYN.

YORK CITY.

Ut

CORK T*P
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Lietuvių patarlė sako: 
WKas nebuvo ant vainos, tas 

vargo nematė”. Bet aš 
pasakysiu: “Kas nebuvo ve- 
selijoj broliu, tas irgi ne- 

. mate vargo”. Ar tai ma
not, kad mano pasakymas 
yra neteisingas? Aš sakau 
tikrą teisybę. .Jeigu netiki
te, galiu jums papasakoti, 
kiek vargo turėjau pereitą

' savaitę.
Mano draugas Džiovas 

sumanė vesti ir gana. Kodėl 
jam į galvą, atėjo tokia pa
dūkusi mintis, tai alš jums 
nei neaiškinsiu, nes ne ma
no biznis, bet tik paaiškin
siu tas bėdas ir vargus, ką 
aš laike vestuvių turėjau 
pergyventi.

Subatos vakaras ir nedė
lios rytas praėjo be jokių kitokius tinksus. 
trubelių. Mat. rengėmės va-nusėdo aplink stalą, 
žiuoti į bažnyčią, kad Džio-'gerti ir jaunuol ius 
««« rrn.On IrtUKnin i . {< n ({;] J) g į <) S 1

■ bai sm inervavės,tai noi ūd I v 7
mas nervus nuraminti, pa

dŽiu visi pasiuto, tik viena 
jaunoji ramiai stovėjo ir 
žiūrėjo į mane.

Išsyk dar norėjau teisin
tis, bet paskui pamačiau,kad 
bus blogai, nes gaįi man

ir

prašytis, kad dovanotą ir 
prižadėjau už viską atlygin-

ta svetainė

Karčiamninkas mus įvedė 
į kitą svetainę. Ten vėl bu
vo užtektinai kėdžių, dideli 
stalas ir vidury svetaine 
stove j o u ž k ū r tas ru n di na 

kaipečius, 
čiamninką,

Pasišaukiau 
numečiau 
m tines ir 

piau visko pristatyti, 
užganėdinus svečius.

Karčiamninkas ėmė
visokius butelius, stiklu

kad

nešti
ir

vinimi

I' •' ‘S'* .pii’

Ar Jus Kosite?
Jei taip, tai sustabdykite 
Tni yri lengvų' padaryti, 
Jus imsite

ill žševera’s

415^' K'.'■ ii i<: f oilfeferf

.ii’-
jei

KtaIJo Nuolatos.
"AS pagavau dideli 

Kalti it jniwbitos koafl- 
jau, paraAA p, W. Wo- 
loszyn, Weirton, W. 
Va., Ir jelffu «A paimda
vau atiklii Kulto van- 
done, kosbjimuu pasida
rydavo labjuus trunk* 
diojunlle. Dirbdamas 
blokinių dirbtuvėje arti 
mllžinii ko kar'/io, a 6 
turėjau gerti vandonj. 
AK i>orskni<’iau apgarsi
nimų opiu Scveroa Bal
zamą I’laufintns, ir, iš- 
vartojus 25 centų bon- 
kūtę, kosiiliH austojo, Ir 
aš jaučiuos garai ir 
sveikai.''

IWfrtfhW J: Vwttb, ■ ' ■■ 1
11 Oak St., Ansonia, Conn. ■ 

Knygius O. Radzevičiūte, Į
264 N. State St., Ansonia, Conn.1 

Knygiaus pagelbininkas A. YakŠtys,
103 Liberty St, Ansonia, Conn. 

Knygiaus raštininkas P. Labanauskas 
491 Main St., Ansonia, Conn.

SUNŲ IK DUKTERŲ i 
Ė, WAUKEGAN, ILL. 
. vardai ir adresai:

ti septinto sakramento. Jūs•’nai sm inerviivę' 
žinot, kad yra septyni sak-....... .....................
ramentai ir visi valgomų tai i ūmiau buteli su

Įkimšau, prilaša
• smaginus ir u z 
valgyti septintą

rus, labai
manė su-

Nuvažiavom 
suklaupėm prie 
kunigėlis Džiovu i pavelijo 
naudotis septintu sakra
mentu.

Iš bažnyčios stačiai nu
važiavom j svetainę, kurią 
nusamdė m pas lietuvį kar- 
čiamninką. Svetainėj jau 
mūsų laukta. Pastatyta 
platus, ilgas stalas, apkrau
tas įvairiais valgiais ir bu-

iltoriu ii

Nervai mirimo ir pradė
jau jaustis gana gerai. Ka
di j.i.i vil kas įėjo į norma- 
;iškas vėžes, aš sumaniau 
jaunajai atiduoti skolą. Ma
nau sau, 
A' mane )‘mti i

pu:

te i

ne-

dury stalo didelis pyragas

dės, ant kurių turi sėstis 
Džiovas su savo pačia.

Kada jau visi svečiai su
sirinko ir reikėjo sėsti už 
stalo, tuomet jaunoji pribė
go prie manęs, apsikabino ir 
pradėjo bučiuoti.

Ir ką jūs manot, ar nepiF 
šėls Džiovas?! Pradėjo po 
svetainę bėgioti, šaukti, 
keikti, tartum aš arba ji bū
tų kuo nors prasikaltus. Tai 
dar laimė, kad jaunoji ne-

o ji apsikabinus mane laiko

Bet štai ir svečiai pradė

baisus sumišimas. Tuomet 
aš atsistojau prieš juos ir 
sakau: “Na, ir ko jūs dabar 
pašėlo t, kaip kokie bepro-

Balsam for Lungs
(Severoa Balzamų Plaučiams) laiku. Pamėginkite jį nuo 
peršalimų, užkimimo, bronchito, l-rnpo ir kokliušo. Suau
gusiems kaip ir vaikams. Kainoj L'5e ir 50c visose aptiekose.

Skaudį Imat EnitlnOJo,
Ir jvfilrųn Kili Hopč.iiinai ir sknudčjl- 
Inai vra i»v:<i»ini, trinant ge
rai ŠEVJE.iO.‘5 GOT-TARD ALIEJUM 
(Severa’a (.othnr'l 'Ei). Jisai j ra 
puiki'H r , . It!,: rntas. Kai-.os: 

u ;>.>« u?. \ įduso uptiekoso.

a t.-i. tukli.
Viiica- Kaunas

aią g\. veno
kur tai i-

Sevcroo MclikdUkan KoJendo/lOę.
J'ilfi metams yra dnb.-ir gatavas 
tinimui Jūsų apliekoj", arba tiealc.g 
tr.ii, musų, 'j ikrai gan kitu vienų kopi
jų ir lukyl.ito jų parankiojo vietojo 
per vimis uh tus.

CEDAR RAP2DS, IOWA

Mich.

•.ės Lukošaiėiūkčs, 
, Plii.'kiij kaimo, 
aibei b. N. ,1.. o rit
avus. 'Turiu svar- 

žinau-r-ikalą iš kiajaus, todėl
malonėkit e pranešt i,

M. Kiručienū
6tli Si., Brook'vn.

(17 20)

laukaičio

. S metui* atgal

Y.

ir 
po 
aš

, o
ihar nežinau, kur jie gyvena. Stan- 
litis dirba prie kriaučių. Maloni s 
•išpul'Ji arba kas žino pranešti.

Simonas š 
l 1 Bo\ 77 1*. ()., Herrin, III.

prie jaunosios, apsikabinau, 
prisispaudžiau prie savęs ir 
pabučiavau.

Bet tuoj pasijutau, kad aš 
apdegiau rankas ir 
F.lislinu sau: nejaugi jauno-

ji mane bučiavo, tai jokio 
karščio nejutau, o dabar ją 
bučiuodamas visas apde
giau. Nors ji man labai pa
tiko ir meili buvo, bet neiš
laikydamas karščio, stū
miau ją nuo sayęs. Ji par
virto, o aš ant jos užkritau 
ir pradėjau visiškai degti.

Pribėgo mano f rentas, pa
griebė mane už kojų, nutem
pė nuo jaunosios į kitą kam-
ĮJ<į II U Z. p J'Iv cUlu i lieti t y o

viedru šalto vandens.

met tik supratau, kad vietoj 
jaunosios, aš apsikabinau 
karštą pečių, pabučiavau jį 
ir paskui sykiu su juomi 
parkritau ant grindų ir

Pirminiiik.t - .L Bastis,
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas,

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų S< kli torius St. Peikus, 
721 ('ummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

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

166—10th St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: M. Rekis,
1329 N. Jackson St., North C^cago 
Hl

St. Bučis, 1408 So. Park Ave.
I Waukegan,
f Maršalka K. Navickas,

1420 Victoria St., Waukegan, Ill. 
Pagelbininkas J. Wcrdauskis.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 
dionį po 12— tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmų vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėj 10th gatvė, North Chicago,

m.
m.
m.
m.

III.

DR. V. K. DRAUGIJOS V1RŠININ

$
668 Northampton St., Easton, Pa. 
Kasos Globėjai:

Biga,
1021 Elin St., Easton, Pa- 

Meškiui: kas,
122? Pine St., Easton, Pa. 

Maršalka Juz. Tarvidaitč,
1019 Elm St., 

Susirinkimai būna kas
tiyei.i kiekvieno menesio 
i uinie, 4.">9 Northampton

ST E', ER. ILL.
Prezidentas A. Atkočiūnas 

Box 566, III.

Alex

liiii/.IOK)

tai.;

f.

11!

Parsiduoda klinikštoris geroj vietoj, 
biznis, eina gerai, nes lietuviais ir 
tankais apgyventa vieta. I’arsiduo- 

l’riežastis pardnvi- į 
mo--išvažiuoju i kitų miestų. Klaus
kite informacijų po num. 183 Roeb- 
ing St., Brooklyn, N. Y.-

!a labai pigiai.

REIKALAUJAME 
AGENTŲ.

Po visus miestus ir apygardas lie
tuvių apgyventas, turėdami kiek 
buoso laiko nuo savo kasdieninių dar
bų, galėtumėt dėl mūsų agentauti, 
sura.ti farmų pirkėjus, kur uždirb
site gerų commission ir padarysite 
gerą lietuviams, nurodydami apsigy
venti ant geni farmų, palei miestų 
Scottville, Mich. Tai yra didžiausia 
lietuvių farmerių kolionija Amerikoj, 
kur yra 360 lietuvių farmerių. Jie 
turi savo draugystes ir jau rengiasi 
išleisti lietuvišką ūkininkystes laik
raštį. Jie taipgi turi iš valdžios 
išsistoroje expertu— patarėją, kuris 
veltui duoda, pamokinimus del gores
nio ūkės vedimo. Taigi, kurie norite 
įgentauti ir pasidarbuoti del lietuvių 
ge roves, o sykiu ir savo pelno, kreip
kitės pas mus, lietuvi’! kolonizato
rius ant gerų ūkių. Adresuokit.

A. KIEDIS & CO.
People’s State Bank Building 

SCOTTVILLE, MICH.

K

K.

J

A T WA
DraafyatCma, Kaopeaa Ir KUabaa*!

Išdirbu visokiu
KUR ARDAS. “BADGES”, GUZI1U8 

IP ŽENKLELIUS
Vjtiokiem* piknikams, šermenims tr 
tt. Dni au visokius Medalius ir ri
boki At antspaudas drau<ysUu<«

Ant kiekvicm parcikalaThas ąrl- 
sumčlu sxirpslius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

123 berry Si., Dept. L. Ne*ark, N.i.

AR NORI ^^uYkus?

čiai ? Jeigu 
gali bučiuoti, 
nęs negali? 
vau bažnyčioj ir lygiai, kaip 
ir jis,, klūpojau prieš alto
rių ir pildžiau visas ceremo
nijas, išskiriant kišimo pirš
to į žiedo skylę. Tai kodėl 
Marė manęs negali pabu
čiuoti?”

Nespėjau tuos žodžius iš
tarti, kaip štai, jaunikis pa
griebia nuo stalo butelį, pri
bėga prie manęs ir, nieko 
nesakęs, dzin man į pakau
šį ir aš, kaip koks balnas, 
parvirtau ant žemės.

Galva pradėjo ūžti, akyse 
pasidarė tamsu ir visai ne- 
pasijutau, kaip atsidūriau 
po stalu. Kada truputį at
sipeikėjau ir norėjau pasi
kelti, tai svetainėj toks 
triukšmas iškilo, tartum bū
tų devyni perkūnai per ją 
pradėję važinėti. Mat, ma
no gulėta po stalu ir kada 
kėliaus, tai atsikėliau su vi
su stalu, 
daiktai

tai kodėl ma- 
Juk ir aš bu

pradėjau degti.
Tai matot, kiek vargo ir 

nelaimių turėjau iškentėti 
tose prakeiktose vestuvėse 
ir vis per tai, kad mano 
draugas Džiovas užsimanė 
paragauti septinto sakra
mento.

Profesorius Bevardis.

DRAUGIJOS 
kiurio# aiuwjnko “ 

tutvo organs *
davę”

PAJIESKOJIMA!
Pajieškau draugų Zenono Augulio 

ir Valerijos Auglni.tės, Kauno gub., 
Ukmergės pav., Vaikuško valsčiaus. 
Seniau gyveno Chester, Pa. Turiu 
labai svarbų reikalų, todėl malonės 
atsišaukti arba kas žino pranešti.

B. Gaidis
St., S. S. Pittsburgh,Pa.2914 Carson

Pajieškau 
Grinkevičių, 
kaimo. 
Turiu svarbų 
kit pranešti,

Box 260,

giminių Juozo ir Jono 
Suvalkų gub., Sodibų 

1913 m. gyveno Banning,Pa. 
reikalų, todėl malonė

je! kas žinote. 
M. Dickus

Divernon, III.

Pa j ieškau 
valku gub., 
kūniški u pa 
(i 'rdėjau, 
N. Y.

Antano Mikelaičio, Su- 
Vladi. lavovos pav., Dap- 
varko. Iš amato kalvis.

Brooklyn.būk

S.. Valentinas
.">70 Humbold St., Broi

Visi gi nuo stalo 
nubarškėj') ant 
Jaunųjų pyragas 
su stiklais, bute-susimaišė

liai sudužo, alus ir degtine

Pajieškau pusseseres O. Petrilyčios, 
iš Lokošničių kaimo. Taipgi ir pus
brolių Vincento ir Mikolo Storiu iš 
Kuzu miestuko, Kauno gub., meldžiu 
atsišaukti.

F. Gutauskis
549 Magnolia St., Detroit, Mich.

moterys ėmė klykti ir šauk
ti. kad aš pražudęs jaunųjų 
laimę, nes iš jų pyrago pa
daręs košę, svečiai kūmš- 
čias po nose pradėjo kaišio-

Pajieškau pažįstamos Agotos Ruz- 
gitės, Suvalkų gub., Naumiesčio pa
vieto arba Vladislavovo, Dobrovalos 
valsčiaus, Zopiškių parapijos arba 
Ltakičiu ir kaimo Lickičių; 3 ar 4 
metai kaip Amerikoj. Girdėjau,kad 
gyvena apie New York, N. Y,

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugis, 1840 S. Ilalsted St., 
Chicago, III.

Vice-Prezidentas S. Mankus, Cor.
13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 

Susinėsimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-IIerman, 140 E. 19lh St.,

New York, N. Y. 
Susinešimų Sekretorius 2) J. Ne- 
viackas, 18.3 Roebling St.,

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

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

Philadelpria, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J. J. Gerdauskas, 73 Welles St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 695 
East 189th 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 į knygas pasiųs

vilta, 111., 
S 1,000.00, . 
iždininkui, 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
tų nei pamislyti nenorėsite. Turė- 
viii draugijos ir šiaip visi rengėjai 
kortos yra išduodamos kas trįs mėne-

‘LAISVES”. EASTON. PA.
. VIRŠININKŲ ADRESAI:

taiuVJjk.L4 VC4 k

met eik į
J. MARTINAIČIO

(■E V ERIKŲ; KRAU

kur galėsi pasirinkti 
pa'pii <<-;vo norą.

RTLNAmSJ.

BROOKLYN, N. T
Box 435, Steger, 

Protok. rašlinink. . 1. Dambrausk 
. :» 1 . Box, Steger, Hi. 

Iždo raštininkas Sala-evič.a,
1 .ox 111, St<ger, III. 

•Iždininkas (.kasieriiib) 'T. šnekutis,
1, Steger, 111.
SI i i.T e,

Box 566, Sieg< r, III
Knygyno iždiniu!.as J. 1 >ami(i.'i\ičiu, 

Box 11)7, Steger, Hl.
Susirinkimai ai.ibūn.t po pinnan 

kiekvieno meneMo nedėlioj, P. A. Sa- 
l a s e v i č i a ’ i s svetainėj.

Easton, Pa
pirmą pet- ■ |<nygyno rušlinmkas 1 
anglų soc.

St., Easton,

NEW' YORK O LIETU- 
L'R AUGLIŲ S Ą.I ŪK
SI Eš U REIKALŲ

Nevim.kas, pirmininkas,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Deveiki.;, sekrelorius, 
288 Wythe Ave., Brooklyn,
Vikcrtas, iždininkas,
110 .Ainslie St., Brooklyn,

K la.Uauskas,

268-- 401 h 
1 dulkus,

N. Y.

N. Y.

Ave., Brooklyn, N. Y.

St., Brooklyn, N

St., Brooklyn, N.

183 Ro'-bling St., Brooklyn, N.

550 W. 52St., New York City.

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

mas tlumbčius:
Jonas Samulevieius, dirl> Bush

wick banke,’ 726 Grand Street. 
Gyvena: 398 So. list St., Brooklyn.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

Choro vedėjas L. Erėiifinas,
324 Berriman St., Brook'yn, N. Y.

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

Pa.

tULLINSS iLLE, ILL., VALDYBA. 
Pirmininkas J. ('obsns.UHkuc

420 S Uh'.sn'd Si., t<>”ta.;viita, 
Pirm, psyUbinii'X’• M. Iv'.žok**,

Vaniis1'-! ’k)» JG'.i, i’ollimivtlie, 
Nutarimų Rašt. A. Dzidolikan, 
368 E. Wrckliff A vo., Co! ‘nwllla, 
Fin. Rašt. J. Baronau,

500 S. Clinton St., ■'’o'lioaYllta, 
Iždiniukan J Willum»d

Iii

t"

1U

Organo už:Uūretoj*A V. R.-'-.'/donluc.
306 Strong z\v?., Collins vili k, U’ 

Susirinkiniii hunu kiekvieno mčn» 
-<o l-rnn Ir 3-čia nedėldienj, 1-iną 
landą po pietų, Saitai saiej,kampan E 

' Main ir N.Morrison A”*s., Ccdliruvil'a.
Iii molą.

LIETUVIŲ SAVIŠELPINK DRAU
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN

TINOJ E.
Valdybos vardai ir antrašai: 

Pirmininkas Vincas Opanskas, 
l*'. C. S. Berisso, Calle Montevideo 318 
Iždtninkas Simonas Čiapas,

!•'. C. S. Berisso alm. “La Flor”. 
SusineŠimų Sekretorius F. 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. Marseliu alm. “El Sol”. 
Knygininkas Jonas Bagociunas,
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”.

1113 Perry St., Easton, 
Pirmininko pagelb. B. Davidonis ,

1820 Pairow Ave., Easton, Pa. 
Protokolų Rast, ir organo užžiūreto- 
jas Alex Vyturis,

1116 Jackson St., Easton, Pa.
i Finansų Raštininkas F. Vvturis,
j 139 So. Bank St., Easton, Ta. 
' Kąsierius F. Malkaitis,

Bt

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ. 
MAHANOY CITY. PA.

Valdybos adreaai: 
Pirmininkai W. Žemaitis,

312 E. Centre
Pirmininko pagelbininkas P. Ysoda.

815 E. Centra St 
Protokolų raštinin. A. Ramanckag,

1025 E. Pina 
Finansų raštin. P, • Petčiulia,

1227 E. ‘ Pina 
Iždo trustisal: A. Račkauskas, 

Tenth St., J. Bankus, 1121 E. 
hanoy Avė., 

Mahanoy Avė.
Maršalka W. Svlntickaji,

515 W Pina 8t 
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa

gedėli kiekvieno mėnesio 7 vu.l. va
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N 
Main St.. Mahanoy City, Pa

St

St 
80 

Ma
W. Sim n iškili. 1227 E

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS. CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba:

Pirmininkas J. Skirmontas,
72 Hudson Ave., Brooklyn, 1

Sekretorius V. Žilinskas,
381 So. 1st St., Brooklyn, 

Iždininkas P. Jankauskas,
183 Roebling St., Brook’yn,

Kuopų Sekretorių adresat:
1 kuopos M. Vili rakiūte,

292 Manhattan Ave., B'klyn, N.Y. 
Kuopos Brooklyne — V. V'itkeviėin.

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

N.

N.

N.

Y

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA. CONN., VIRAL 

NINKU ADRESAI.
Pi] m ininkas A. Mūre ik a,

113 Liberty
Vice-pirmininkas

P. O. Box
Nutarimų raštin.

P. O.

Ar nori mokintis?
MUS HMOKINAMK ANGLIŠKAI 1'2 15 66.

•^ntoittikąC rokfthdit) ai iž. LletRvių kalbos gramatiką wft 14. Cr«l' 
M,ę UŽ 42.

'ir pirmu kar ta t?, tol.laa kaina# mokiname Ataliack iiandfos, 
lip? apgarsinimas gal daugiau napatirodyt—naudokis prx»ga. Vfai Uf

k nr. tils pagal nittaų metodą »okJr>acL Įdėk etarupą alzakyatai.
LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINK MOKYKLA

X/.7 N. Robey St., (žbfeaf* ML

N
JZ O> * 
Q 5 
’-m 09 2

LIE, T. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU- 
GYSTĖS, ROCKFORD. ILL., 

VIRŠININKŲ AMRESAI: 
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln Ava 
Vlce-Prezidcntas B. Čepaitė,

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

622 H ui in St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksvnas, 

I486--7th
Iždininkas S. Buzinskis,

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė,

So Winnebago St.; A. Rimšiuke,
So. Winnebago St.
Maršalka F. A l vikis.

Organo prižiūrėtojas A.
607

Avė.

Ave.
1109
1118

816 Wall 
Kelly, 
.Montague

St.

Si

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

RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J< M.Maskeliun*: 

2025 Colwell Si., 
Pittsburgh, Pa 

Pirmininko pagelbininkas .L A. Rūku*- 
3015 Stay ton St.,

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

Turtų Kontroles Komisija: 
Urlakis, 

813 Sixth St.,
Charleroi, Pa 

W. Urnežis, 1429 Reedsdale St.,

to.

W. Markūnas, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, Pa 

sekretorių adresai: 
1. Alexis, 
344 North Diamond Sta 

Pittsburgh. Pa
P. Frarcikevičius,

Kuopų 
kuopos J. 
P. O. Box

2 kuopos
222 Sagamore St., Esplein, 

Pittsburgh,
3 kuopos, J. Galginas, P. O.

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

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

Box

6

7

kuopos, J. Pūkas,
Box Lock 476, Export, 

kuopos, S. Kirmius,
2220 Tustin St., Pittsburgh, 

kuopos A. J. Normunas,

Pa.

Pa.
8 kuopos A. J. Normunas,

317 Cherry All., S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. St a inskas,

Pa

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS. 
Pirmininkas A. Pakšis.

462 Jenn<» 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

318 Jenne 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne 
Iždo globėjai: J. Šnicelis, 266 '
change St., .1. Bagdonas, 14 Congress 
St.. .1, Bagvilas, 358 Dayton St. Mar
šalkos: V. Raulinskis. 261 N. Chicago 
Si., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkus J. Žilius. 614 Market St.

Sūdžia A. Bobelis, 313 Quince St. 
Včlie.vų nešėjai: P. Miliauskas, 301 

(tnl-’den.a St. ir J. Jurevičia, 15.2

St.
St.

St

st.
Si.

Mam St.

AMALGAMATED CLOTHING 
W ORK Eld of A. PRGSER1Ų

.. <70 -3
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AUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUV8
ORAMAFONQ

BpecIJaHikaf neieadaierft* 
kaiiioe ant trumpa laika. 
•Iskubinklta įgyti Kitą ąT**«r • 
foną bu 6 iietavikki ČSbRf 
MB editą, kaituoja |11A<M 
Gvarantuotas ant 10 met>. t*« 
tą gramafoną siunčiame kteaSr- 
rlensm bu tiesa apii&rfJteB 

‘ ąrieš užmokėjimą pinigu. Jtf- 
gu nepatiktų, galite 
atgal. Reikalaudami, 
ta S 1.00, likusius listslMU 
aplaikų tarorą. Pasitiki*!*, 1*1 
Luomi gramafonu bffoita B*1**?, 
užganėdinti.

h’evski Phonotfrtpb C*.
4 Orchard Street, D.*, a

NEW YORK. H. ▼

St., Ansonia, Conn.
J. Mockaitis,
128, Ansonia, Conn.
S. Tiškevičius,

176, Ansonia, Conn,

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

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

Finansų raštininkas VI. J jočius,
67 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 

Iždininkas Kazimieras Šimkus,
538 Lorimer St., Brooklyn, N.Y.

SERGANTIEJI!
PRIEŽASTIES LIGOS.

ne
su-

MUJIW-jrffWII tWUJ.J

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš 
Diena po dienai, metas po metui 
užsiimu gydymu sergančių žmonių. 
Persist at y kito sau, kiek a.š išly
džiau, kiek palinksminau gyvenimų. 
Jeigu jumis gyvenimas jkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiatės 
nuolat blogiau, tuomet, nieko 
laukdamas, kreipkis pas gerai 
prantantj daktarų ir specialistų

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, -k;) 

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis, kaip tai: nusilpnėjimų, už
sikrėtimą kraujo, piho, širdies, plau
čių. jaknų ir tt.

Del gydymo nervų ir lytišku ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spinduliai. per kurią 
matyt kiaurai kimo. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl (o.

■»>

nuėjimas šlapumo. Neat įdėliokite 
ant rytojaus, bet tuoj ui atJkile pas 
gerai žinomų

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8

vai. vakare. švcnta<li< niais nuo 10 
vai. ryto iki 4 po pietų.
140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Av e.) ... . New York Citj
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Gimnastikos
Tuksiančiai Žmonių!

4>g«rmdlnti.
Bulei Wylha

nepriėmė kandidatūros, 
met buvo nominuojami

RMHKB ; 1 JŪMEKvl

Gražios vestuvės.
27 d. vasario Gimnastikos valdybą.

Kliubo name jvyko vestuvės 
draugo Antano Ankudavi- Šiuomi praešu, 
čiaus, Kliubo sekretoriaus, kančime “Laisves 
su panele Antose Draguniu- 
te. J vestuves susirinko 
daug draugų. Jaunikis tu
rėjo taip daug draugi], kad 
\estuvėse buvo net 37 bro-

kad se
nu mery 

ti.'ps pagarsinimas įvairių 
muzikaltšku - instrumentu. 
Reikalaudami kokia nors

Pniklaiala llatvvfatna vtate
PETRĄ DRAUGELį

Skanus aiva 
gardi arialka,

vynaw, kvep»>ri- 
b U c 1 garai 1 x- 
d^pulkui* užtan 

d“

žinoma,
vlai
savo 
ria.
nors kaip
pūsto la

biznieriai 
biznį ffi- 
Cigatas, 

kaip ko- 
apas, 

bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip ra u gal as, 
bet sako, kad 
skaniausias. (.) 
man rodos, 

tai nermkia gir

T«l«ph*fia SM 
Daktaras J. 

•<PVCUALISTAM 
PLAUČIŲ 

Valandos 
8—18 ryto 
Ii—2 po ple>

Misevičia 
iIRDIH II 
LIGŲ

N»«

Aim*
-.’V BERRY ST., BROOKLYN, «. v

daro labai malonų įspūdį ir 
parodo, kad drg. A. Anku- 
davičius turi labai puikų 
vardą, kaip
Kliube, taip ir visame Bro- 
oklyne.

Svečiai gražiai linksminos 
ir visi liko užganėdinti. Už
siminus p. Šihunauskui apie 
parinkimą aukų nukentėju- 
siems nuo karės, jaunikis 
maloniai sutiko ir pradėta 
rinkti aukos. Aukavo:

P. Wišniauskas $1.00; A. 
Ankudavičius, A. Ankudavi- 
čienė, J. Draugelis, D. Vens- 
kus, A. Budraitis — po 50c.; 
V. Ankudavičius, M. Ališau- 

■ skiūtė, A. Kazakevičius, M.

skas, V. Vvciron, r. r. inau 
gelis, J. Tomašau ka., J. 
Kazakevičių ^, P. Vėilchin;--

J. Masaitis, V. šibunauskas, 
J. A. Samulcvičius — po 25c. 
Smulkiu 15c. Viso S7.ii5.4-

Lietuviu atletu vakaras

ks nepa 
Paskutinių 

me savo mitinge Gimnasti
kos Kliubas nutarė pasam
dyti McCaddin svetainę ir 
parengti didžinusią atletui 
vakarą. Manoma sukvies
ti visus lietuvius atletus,ku
rie tik yra Amerikoj ir su
rengti generališkas imtynes, 
kumščiavimąsį ir 11.

visuomenė

p’ai), vieni iš žymiausių 
kumštininkų Amerikoj, jau 
pasižadėjo dalyvauti atletų

pakvietimai ir kitiems žy
mesniems drūtuoliams ir 
laukiama jų sutikimo. Vie
nas iš drūtuolių p. Kundro
tą, brooklynietis, yra siiren- 
•gimo komitete. Komitete

Lunauskas tmulevičiu

mui nukentėjusiu nuo ka-

nepainu 
laukiamtas “snow’ 1) 

skaitlingiausios publikos.
J. Samulevičius.

29 d. vasario Bronx’e bu
vo prakalbos Lietuvių Mo
te rų Progresyviško Susivie-

minėjimui “Moterų Die
nos”. Kalbėjo A. Leniun ie
tie ir. M. M. Račiūtė - Her
man. Kalbėtojos nupiešė 
moterų padėjimą ir vargus. 
Pertraukoj padeklamavo 
maža mergaitė M. Burdu- 
liūtė. Ant pabaigos tūlas 
žmogelis sušuko: “Męs ne
norime, kad mums iš Bro- 
oklyno moterįs viską pasa
kotų. Mūsų moterįs yra vi
sos “smart”. Pasakęs šiuos 
žodžius, apleido svetainę.

Publikos buvo nemažas 
būrelis. Prakalbos pavyko 
gana gerai, publika likosi 
užganėdinta. Literatūros 
taipgi nemažai išparduota, 
i A. V. Klimiutė.

Lietuvių Kooperatyviškos

vės”) ’sekantiems metams 
išrinkta sekanti valdyba: 
K. Liutkus pirmininku, J. 
Urbonas pagelbininku, A. 
Jurevičius sekretorium ir V. 
Paukštys kasierium. Spaus
tuvės gaspadorium išrinktas 
J. Undžius. Buvęs Koope
racijos pirmininkas J. Ne- 
yiackas ir sekretorius J.

J. GIRDĖS 
Grand Street, 

Brooklyn, N. Y.

9 d. kovo, Tautiško Namo 
svetainėj, bus mėnesinis 
susirinkimas Lietuvių Mo-

7:30 vai. vakare. Visos na
rės malonėkite pribūti į pa
skirtą laiką, nes turime

Klimin te.

2 d. kovo buvo vakara.- 
Lieluviu Moterų Progresy

A1?;-, L'?ino paniGH-.j’imu mo
terų Dienos”. Publikos su 
sirinko virš dviejų šimtu. 
Pirmiausiai L. Pruseika kal

m teisei, it Kui nuvo su
loštas juokingas veikalėlis 
“Brandus P a I) u č i a v i m a s ’ ’ 
Aktoriai savo užduotis atli-

ganėdinta. ' Deklamavo 
ižą mergaitė Elena Reti-

Kadangi Įžanga buvo 10c.,

leriai pelno.

Reikalingi darbininkai vy
rui ir moterįs prie dirbimo 
iiiasku. Uždarbis geras.

DESSARTBROTHERS

ATYDAI
DETROITO IR AP

popirias kaip tai 
is. (Contrakt) Ko

t. t.
Turint kokį nors rcil.nlą. aš |>ata- 

u vi.-uomet visiems lietuviams 
•eiptis jirie savųjų, ne.> visuomet 
.-ingai ir pigiai viską atlieka. 
Aš pats esu pirkęs kelis lotus 

, ir kiti, kurie pirko, visi liko 
i nčdinti.

už-

JOHN J. BAJORYNAS
*97--199 Cardoni Ave., Detroit, Mich.

Kampas • Westminister Avo. 
telephone Hemlock 31)50 J.

(19—20)

telefoną* 1490 Grecnpolnt

S. VITKUNAS.
LIETUVŠKAS MUVORIUS 

Mano vežimai ir karietoa po N24h 
Berry Si.

Ofiaaa: 126 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Kiekvieno Amerikos lietuvio doriniu 
privalumas sujieškoti šioje karėje «a- 
viškius ir gimines ir pagelbėti jiem*.

Vietiniai atvykite į mūsų Kontorą 
ypatiškai. Iš kitų miestų rašykite 
laiškus. Męs patarsime, kokiu būdu 
galima sujieškoti.

MAFFEI & STEPONAITIS
Metropolitan Avė., kampa*

Havemeyer St.
BROOKLYN. N. Y

385

RUIMAI ANT RANDOS
Išsirandavoja geri keturi ir 

kambariai, kurių randa $7.00, $8.00 
ir $y.()0 ant mėnesio. Mūrinis 
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti sakaunės, 
kur dirba 5,000 darbininkų. Su ran
da duodu štampas.

V. J. GI K N IS, superintendent 
518 Morgan Ave., Broklyn, N. Y.
Arti Neeker Ave. ir Nassau Ave. 

Reikale galite telefonuot 4560 W 
Greenpoint.

trį?

na

Reikalingos merginos.
Reikalingos merginos į fab-

siūlė t nosines ir jas p rosy t. 
Darbas lengvas ir čystas. 
Priimamos mokinės.

William Holland
145 Roebling St., Brooklyn 

Įėjimas iš jardo.

O’

Mu-
na pas daktarus 
skau-!v;imo, b< Į i<

GPTOMETRISTĄ 
iši-gzaiui,lavinto akių ir 

]>> i .iky m > ūki in. Tan

ikiiii - i,
Ojilom-I ris I as

i-- -"..' tmin i’. :mo ir 
itail.y i’io. ptip.tžin- 
šu\ i"u;. tą Valstijų.
(>das. i; i i K -as akių 
duoda l > ’1 K \ I.

Tarp • Lorimer ir Leonard Sts. 
Atsimink adresą: (ill Grand St., 
arti l.oi iiner St.

Juozas Garšva
GRABORIUS
(Undertaker)

> 4

0

Pagamina geriausius lietuviškus 
valgius. Pietus galima gauti po 15c, 
20c, ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
2 Hope St., Cor. Roebling

BROOKLYN. N Y.

kaip draugai 
lis, Žinoma, 
kelevingų. 
ranktūriais.
<. o būsit

JOHN
Wythe Ave., Corn. So. 1st 

BROOKLYN, N. Y.
Green (mint 273.

i kalba, 
, vieta atsakanti dėl 
Kambariai su visais

pa- 
jm 

vie-
užganėdinti.

K ULBOK Locnininkaa
<191

m,

st.

St. GERIAUSIOS FARMOS.

Parmos

“LAISVŽ” tik oŽ il.ZtttU
Kuria užeiraAya pa» mana “Lala 

vę” metami' ir prlsiųn $2.60, <»a ap
turės dovanu knvgij vertėu 80 cen
tu Rašykite* šiandien, nea naUga-i 
bu* duodamos tokios dovano*I

Kiekvienam atsi^aukupiam prlidųa'a 
katalioo- M kurio galėalt paalrinkti 
tinkamų knygų. Adresuokite.

J. P. CHIJPAS
P. O. Bo> 330. Anaonia. Cana.

kuris uMraiye 
k pas mane “Lala- 

vę” ,ant metų ir 
R užeimokes $2.09, 
t| tas gaus dovang 
J knygų vertžf1 
j 1 dolerio arba 
' “šakę” ant ma

tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus 

Kas iš neskaitančiu 
Keleivį” $1.50, gaut 

senas skaitytojai 
Kas prisius ui

$2.00, gaus knygų už 75c.;

i

LAlDO'i'IVlŲ DĮREKTOKI 1.8. g 
Išbalsamiinjų Jaldoju numirusius I 

nnt visokių kapinių. ir
Parsamdau Automobilius ir Karie- ? 

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip B 
pasivažinėjimams. t g

Ofisai: f
144 N. 5th ST., 261 FRONT Si’. Į 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. Y. 
lel. 2320 Greenpoint į

7867 Main

brookiano jr apieunkes
AT)DAL

I ietin iškas Kontraktoriua.
Padaromo visokį darbą prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
'>la:;tav()jan«, išcementuojam ir tt. E- 
ant reikalui, kreipkitės pas:

1’. GRAŽYS
99 So. 2nd St., -Brooklyn, N. Y

i ■ ■ 1'

■ i . .

..4 '

f į

. (IRAŽI IŠŽIŪRA 
RIALO M.

Moterįs turi fi pilt f is 
namai išrodytų gražus, 
jai pačiai, taip, kaip 
svečiui.

Ms turini*' <laiig
Pl'iSIlJ FORNICHJ, kurie pa
puoš jūsų namus pagal jūsų 

ai žema I;aitui. Ne
kali M \I.I \i 

ir VIDŽIŪNO išmokesčiu 
gos yra vienos

Du štoru, kreipkis bile į

1 RA

kad jos
ma 'onus

ir jos

v i.silkių

skoni

iš lengvinusių, 
katra

Puiki ir drūtu vnikumsd* j OQ 
lovuke verta $5.00 už*Pėz . -'O

Lovuką, kaiji imt pa
veikslo, stora ir gražUttZ OSs
Vertu $8.00 už.............

Supamosios 
kėdės

$1.98
$2.49
$2.08

Goriausių iš

$6.98
ir taip toliau

Sveikata
pajiegos

is Pirkite pas mus farmas didžiau- 
šioje Lietuvių Earmerių Kolionijoje 

L Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už 
S dėta 1905 metais, ir jau apgyv 

me su 360 lietuviais farineriai 
esam seniausi ir didžiausi farmų par

I jdi,vejai lietuviai Amerikoje.. Mę.» 
į f juirduodamo t< i. ingiaus’u būdu, ii’duo- 
i dam j)irk<‘ ian): warant uot iu- jiopieriu.s 

iktus be jokių 
turime šimtus

knygų už 50c. 
dar prisius už “ 
knygų už 50 c., 
gaus knygų už 25c. 
“Kovą
kas prisius už, “šakę” $1.00, tas gaus 
knygų už 35c., Menas skaitytojas ui 
25 centus.

Todėl visi užsirašykit tuos laik- 
rašičius per mane. Tiek pat moky
dami gausite gerų knygų pasiskai
tymui. Būtinai pasakyk apie tai sa
ve draugui ir pažįstamui. Knygas 
duosiu (ik “Laisvės” laidos.

Pinigus siuskit šiuo adresu: •

.L POCIUS
2 70 Margaret St., Philadelphia, Pa..

ir

dilbių, .-u už:.i tais javais, su :odai 
ir budinkais. Zenui derlin-'iausia 
l'/gi> su judž.i iniu ir moliu, ir moli, 
su gera .smielžerne, Cei ;iu ia žemi 

žovią. . <id j, jiic- 
liirinu d;uig ž<*ir dėl ganyklų.

. m-išdi ri d o.-, j> ei o:- 
visokio didumo p

i: mokėjimų.
.iii, ir 
ydamu.- 
na. Pa 
i .ices ji greit eina bran 
iuokite pas mus, męs už 

riiiame ju.;, kad surasit farmų pa 
gal savo įvarą, ir už. ką bū. ite įminu 

Kviečiame visus miestų dar 
ir bizni* rius apsigyvenu 

Iriažiaitie ir sveikame krašto, kur yra 
į p ina ajilink vaikams mokyklų, baž- 

’i\ėi(i, geležinkelių ir goru žvyruotų 
i..mu, apielinkeje j'irklybinio miesto 

' Sent t villo’ės ir pačtavo miesto Lu 
į hngton, Mieli. Nusipirkite mūsų ko 

l’onijose formas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamis'vti nenorėsite. Tūse-

y i (i< k ingi. 
h I bininkus

X. LA ’ S > h

Y pirki

\ > ..'i H

rorae

-» «

i-j if (< I‘a? »••■»<> <j 
g-eraa ir k».h:o« iairos

ge
rinsi

site ant fartnos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme- 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu 
\iu Kolionijos majią ir farmų kata- 

I logą dovanai. 'l ik įdėkite už 4c.
štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas;

A. K1EDIS & C0.
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

LIETUVIŠKA 

APTIEKA 
£»rniau paminėt** jrydu«»ičs 

..oš galima gauti per pcčtą. 
vuo Rvurn » • fzmo ., 
X/sujo Vaiytojau ... 
<Mūrių Rvguliaiorbi
Trojanka....................2fie. 50c Jr €1.0<

Ir vGnk'-t* Irdtok'a* gedimi** *>»»• 
'lankiu ’tjr ?. kurios Ma ūr.r n»r-ana1nK

|J4)t
. II.tg 

fel

P A URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avrnnr
PARSIDUODA K LI NT K STO R T S.

•C'.

S5TAS BRANGUS i
I SVEIKATA IVADAS

įmo aprašoma rnskiojc, paprastojo kalbom apm (ūktas 
kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 

nerviškas silpnu- 
nusilpnčjimas, spcrmotcrca, kvaitulys, pūslės, inkstu ir

seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos,
^ĮĮįįįffiįffi*^ m a s,

ligos lytDkai-šiaplniO organu ir kitos ligos, kurios tik kankina 
vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos taniistos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taipgi jinsakys apio musu pasekminga gy
dymą tokiu ligų, l^iip pilvo bei jaknu negales, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMSSTA KENTI
nuo skaudoj’.inn strėnose; 
liejinio; nuo apetito nust< 
nuo 
nuo

vi rnimo; nuo

i drum,

iki nusiminei-

Musu 1

. ...m x* p*

Gatvė ir Non

nuo skandžiu ir skaudančių 
linui; nuo apmigusio pilvo;
10 iižpoulimiĮ; nuo apdengto

nuo galvos skini- 
Higejimo maisto;

iiinlsys ir ii us 111 >n > ■ ■ i y t met \ jo .' A r 
u ust oji imi gc.l i n i m;,- i drnugijos ? Ar 
'ie s\ nipt omai nurudo, k:ul jusli hunas

meilikaIiška pi i<-
ma knyga

; imi-

brau-,u vadą į :■ lllu-

BROOKLYN, N.
(Ajrti Barry U t.)

'< .<»>*: mokykla r.matų, !•»
11 •'• >'-q 'vi.kiškoj kalboj. Rudo-

* -rDadr yra reiklaaujaiaa 
i? • *• A toil*, kam būti
U ■ darbo, <«<gu galima vi- 
J gerbti po Iki $3? 00 kaly

*<g*-r;« Ana išmokina
Ji ic.ru tk-f^riu p«-r keturias nadl- 

s i** Galima mokintis diena-
m M Ir vakarai*. Gvaranteaja- 
m*. jog laimiu* gausita.

K.a M no ja tik $15.00.
I N I ERN A I IONAL SCHOOL 

OP AUTOMOBILH
ENGINEERS

P H7 E. 40th st., New YorKN.T. 
k --------------------- .------------------ -

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

l’/plombavimas 5t)c ir augsčiau.
Išvalymas .......................................... 50c.
U; plombai imas auksu ................ $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vaVane ajižiūrėt.

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

1 -mos gat v ių. 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Geru patai
symu !

Macys & Marčia Furniture Co
VIS KAS, KĄ MES PARDUODAM, O VA RANTUOTA.
Tas Turi suteikti pilną užsiganėdinimą.

Duodama ant išmokesčio, ant 
lengviausio termino, mokant po 
$2 00 ar $1.00 į savaitę. Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt 

kelis ruimus nauju forniču.

198=200 Grand St.
Tarpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn, N.Y.
Sale “Comedy” teatro. Telephone 2372 Greenpoint.

Tik ką išėjo iš spaudos

JUSTINO TUMĖNO

LAISVĖS
KALINYS

šilas turi rastis kiekvieno

l'tayffos iuųtmią
CO., L. 2 (■. N. 51h Aw., Cbicm’o, HI 
•bu.i i iniiii f..,.j .; pasiųsti vysei dykai, 

’ ali.sk.-.' ; ny-.,,.

SaWuCil
U. S. A. 
.pmokėtą

BROOKLYN

imtų. Kreipkitės Į 
ROEBLING STR., 
Y.

4

'Ttrtt

ic.ru



