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Pirmos Svečio Prakalbos. Pradžia kares
su Mexika

Surinkta 440 dot
Kasžin ar kuomet nors čia granata ar kulka paklo- 

Brooklyne susirinkdavo tiek jo vieną arklį 
daug svieto ant prakalbų, klys dar gyvas ir kelionė tę- 
kiek suėjo į New Plaza Hail i sias tolyn. Pripranta, mat, 
12 d.kovo. Penki šimtai žmo-: prie nelaimiu, i 1 c-

Su virš 7,000 Suvienytų 
Vastijų kariumenės,. vado
vai! jan t gene ral - ma j o ru i
Funstonui, įsiveržė jau į

Bet kitas ar-

du rų namo, nes vietos nebu-!V;
ant 

mūsų 
žmonių obalsis ir A. Bulota

vos Šelpimo Fondui ir apie 
70 dolerių “Žiburėliui”. V iš
tik, tai rekordinė rinkliava j

sriovės: apgyventų vietų, nors kares 
linija buvo dar labai toli.

Apie šnipus žodelis. A. 
Bulota tvirtina, kad nei žy
dai, nei lietuviai šnipinėji- 

ir 
cę vienas kitas retas at- 
kimas šnipinėjimo, tai 

.ei to jokiu būdu negalima 
rui, sudainavo kelias daine-, ()ai. kaitint vjsos tautos. Tū- 
les. į-

Žemaitė nupiešė keliolika - 
karės vaizdelių—kaip ėjo’., 
mobilizacija, kaip vėliaus Jp:ąis’ j,;-Hįav'c kaltį. 
pradėjo gabenti sužeistuo- , ' 
sius, kaip į Vilnių pradėjo ant']iūuviu mesti di 
plaukti minios pabėgėlių, 
kaip jai pačiai, Žemaitei, pe- 
ivitą vasarą reikėjo bėgti iš 
sodžiaus į Vilnių ir taip to
liaus. Jos naturalė, širdin-

Prooklyne.
dar niekuomet tokios sumos 
nesurinkdavo. Reikia dar ir 
tai pažymėti, kad žmonės 

g su ti
ri nkti

dar būsiąs užklausimas, ko 
dėl rusų kariumenės vyriau

ku buvo ir atiKos i-uiku. niais neužsiėmė 
Prakalbose pirmininkavo į

J. Neviackas. “Aido” cho-g

ii rusų karės viršininkai ty
ma versdavo bėdą kad ir 
ant tų pačių žydui, nors jie

vėliaus jau buvo norėta ii’

jie, esą, pritaria vokiečiams 
;r šnipinėja jiems, bet vis-

mu pasakytoji prakalba bu-

Gerb. A. Bulotienė, “Žibu- 
lio” atstovė, pasakė savo

neseniai esanti

ten, nes vokiečiai jau buvo 
užėmę I ietuvą.

Kaslink šelpimo nuken
tėjusių nuo karės. Klerikalų 
(baugi j a, kurios centras 
Petrograde, anot oficialių 
žinių tos pačios draugijos, 
Šelpianti tik 70,000 žmonių.

ir
ti jai darbuotu

jų šelpimu. Jei ne vai
tai privatiškos organi-

išsvKio pasisa 
pasi lemdamas

žmonių girdėjęs.
kosi atvažiavęs 
ne barti lietuvių 
čių, nei daryti jiems

■ kalbėsiąs, i zucijo ; turi ate’ti pagelbon. 
faktais—ką'Bet pagelbės reikės ir po ka- 
,o ištikimą! rei, kuomet tie tūkstančiai 

Bulota sa-’ lietuviii reikės grąžinti na- 
Amerikon mo į tėvynę. Pasiskleisda- 
amerikie- 

prie
mi svetur, tie lietuviai nei 
sau, nei kitiems nebus nau

meilės, bet atvažiavo kaipo | Gerb. A. Bulota gana pla- 
pas darbo žmones, kuiie ėiai papasakojo, kaip Vil- 
sunkiai pelno sau duoną, o j juje buvo organizuota dar

ryH. |ti. Išsykio buvo suorgani-
—Faktai, karės tikrenybė zuota Vilniaus komitetas, 

—sako A. Bulota—yra bai- kuiiame veikė A. Bulota, <lu 
sesni, negu poetiškiausia nu- kunigai—Juzukevičius 
piešti vaizdai. | y * *__ '

Toliaus bendrais ruožais' rių pavardžių “Laisvės . _ 
seka pasakojimas, kaip mo- tpOrteris neįsitėmijo. Jie vei- 
derniškoji karė naikina^ vis-, sutartingai, nevesdami 
ką, ^paljkdamatik griuvėsius g j n^ų dėlei partijų. Padi

dėjus karės nelaimėms, su
manyta praplėsti veikimas 
ant visos Lietuvos ir štai ta
me momente išeina ant sce
nos klerikalai, prisiveda į 
pirmąjį susirinkimą davat-

ir
Į Kukta ir dar du asmens, ku-

VI Metas

Vokietija kariauja su Portugalija
Portugalija provokatoriš- bar išsijuosę drūtina Trebi- 

;ku būdu įsivėlė į šią karę, zondo tvirtove ir mano te- 
I Portugalija užgriebė dauge- 

Mexika tuo^ tikslu, kad su-i b vokiečių laivų ir atsisakė 
imti razbaininką generolą '.H'ios grąžinti.
Villą gyvą ar užmuštą. Su
vienytų Valstijų! kavalerija 
perėjo Mexikos rubežių šio
se vietose: El Paso, Nogales 
ii Du rylas. Prezidentas 
Wilsonas, siusdamas ameri-

Vilią, sakosi neužpuoląs ir 
nekariaująs su Mexika, bet

kuris su savo goveda užpuo
lė ant tūlo Amerikos mieste
lio ir nužudė apie 20 ameri
kiečiu.

Kaip žinoma, pereitą čet- 
vergą, razbaininkas genero
las Villa ir 1,000 jo kareiviu

tolio Columbus. Tarpe Me
xikos razbaininkų ir Suv. 
valstiją! kariumenės kilo tik- 
rasai mūšys. Iš Amerikos

pe 6 kareiviai, o daugelis bu
vo sužeista. Mexikos raz- 
baininkai per pusantros .va
landos laikė savo • rankose 
Columbus ir terorizavo gy
ventojus. Daug namų su-

Suvienytų Valstijų karės 
ministeris Baker irgi prane
ša, kad Amoniu ; kariiimn- 
i ės i žiams Me -.ikon nė

Ii mas ant Columbus mieste- kareivius. Nepaklausius ši-

v oKietija, apskelbdama 
Portugalijai karę, pasakė, 
kad Portugalija esanti ver
gas Angli jos ir jau ne vieną 
karta sulaužė neutralitetą. V 4-

jo anglams AtriKoje. Ji a- 
i mtAvč savo uostus naudoties 
anglams. Ant Madeiros sa
los anglai visuomet rasdavo 
sau prkmlauku.

Vokimij >s aihbasadorius 
jau išvažiavo iš Lisbo'no.

ISPAN1JA GAL IR
KARIAUS?

uomet Vokieti ja apskel

SU ZJ U 1’0

ir degėsius. Daug maž mo
derniškosios kares charakte
ris visiems yra žinomas, to
dėl apie tai plačiai nerašysi
me.

Ši karė, tvirtino A. Bulo-
ta, galima nebent prilygint. kų ir tais davatkų balsais 
prie totorių ar švedų ant- ];aimama draugija į klerika- 

* 1 I 1 1 a 1 1 ZN 4- t a T T V-\ » 1 Ir ZN 4 t /"V • . « -w—*puolių. Lietuva nukentėjo 
ne ant milionų, bet ant mili- 
ardų. Susikirtus didžio
sioms valstybėms, Lietuvos 
žmonės atsidūrė padėjime 
mažiukų, kurie pasipynė po 
kojų didžiausiom galybėm.

Lietuvos žmonės yra pri
sirišę prie savo žemės. Tik
tai varomi, jie apleisdavo

būdavęs atsitikimas, kad 
Lietuvos artojas ardavęs 
lauką ar sėdavęs javus, 
nors kulkos iš dviejų pusių 
švilpė. Arba vėlei vaizdas— 
važiuoja žmogus keleliu, o

lu rankas. Davatkos Bulo
tos neišrenka, nors jisai bu
vo draugijos įkūrėjas. Cha
rakteringa, kad net bešalį 
kunigą Kuktą išrinkta ko- 
mitetan tik kairiųjų balsais. 
Tuo būdu klerikalai suardė 
vienybę Lietuvos šelpimo 
icikale. Ponas A. Bulota 
plačiai kalbėjo apie tą drau
giją ir apie jos politikieria- 
vimą, bet apie tai “Laisvėje” 
tilps skyrium žinia. Jisai

Iš Petrogrado praneša, 
kad rusi! kariumenė pasek
mingai eina linkui Trebizon
do. IŠ paties Konstantino
polio rašo, kad Trebizondo 
paėmimas esąs neišvengia-

POPIEžIAUS PROJEK-

kapitalistų pinigais.

RUSIJOJ.
Baltabiliečių antrą sykį 

žiūrės, bet kuomet—dar ne
žinia. Baltabiliečiai galėsią

nenusakytame laike, t. y., 
laida patįs norės, kada netu
rės svarbaus darbo. Pir-
niausia turėsią

kiau 1915 m., 1914 m. ir t. t 
:ki 1910 m. šešiol’ktų

Popiežius trokštą.-;, kad. bū 
kančioje taikos konferenci
joje dalyvautų visų religijų baltabiliečiams reikės 
atstovai. Įrodyti šaukimo vietoj

‘ŠVENTOJI” KARĖ PER- | 
SIJOJ.

Jeigu Ispanija stos ir anglu

sijos emirų Ibnalskir apskel
bė šventąjąi karę prieš rusus 

Shamir tautelė

vokiečiais, rašo

metu

neuz-

e

turki; SOSTO ĮPĖDINIO 
JUSUFA-IZEDIN NUSI

ŽUDYMAS.
Laikraščiai praneša, būk

dęs dėlei sunkios neišgydo
mos ligos; kiti spėja būtent 
Jaunaturkių darbai Jusufo 
nužudyme, nes Jusufas-Ize- 
din buvę; prielankus ang-
I; .m

Iš LIETUVOS.

stos po vokiečių puse. Nuo 
pat karės pradžios vokiečių 
agitatoriai uoliai darbuoja
si Ispanijoj. Daugelis ispa-1 
nu laikraščių stoja vokiečių' įlinkai dar trijose vietose į-
pusėje. siveržė į Suv. Valstijas. 200

jos, vokiečiai gi su austrais

\ e k i e či ąi 1 a i k ra š ty j e ‘‘Berli- 
i.cr Tageblatt”, buvo ilgas 
straipsnis apie Šiaulius. 
Daugiau- ia jame aprašinė- 
jmna, kaip atrodė Šiaulių 
apskritis pirm karės. Ko- 
iespondentas laiko jį der
lingiausiu iš visų Kauno 
tub. apskričiu. Nežiūrint

NAUJI MEXIKIEČIŲ 
UŽPUOLIMAI.

EI Paso.—Mexikos razbai-

Balkanų gilumon, jeigu ne
būtu žinoję, kad jiems nie- sia nukentėjęs, kad visa že

mė išrausta, visa duobėta ir

tuomet francūzams būtų 
gana sunku, nes daugelį ka
reivių ____________
ti nuo vakarų f r mito ir 
siųsti i Pirinėjų frontą.

reikėtų **atitrauk- 
pa-

TURKIJOJ.
Turkai sakosi neprašę 

neturi
Turkai

u r

i n u i1 k* i r

kiečiai.

ston turi pilną valią veikti,

llkitn

p

dviejų šalių. Villa sako, kad 
jam padėsią japonai ir vo-

iizpuole aut lihicrikos pai u- 
bežio miestelio Columbus,

čiams uždrausta paduoti ka
riškas žinias, kad apie Fun- 
stono kariumenės veikimai 
nieko negalėtų sužinoti Vil
la, kuris turi šnipus visuose 
parubežio miesteliuose.

dentas Carranza turi 5,000 
kareivių. Tik nežinia dar

prezidentas Carranza pasi
priešins Mexikon įplūdusiai 
kariu menei, tuomet gali kil
ti karė. Suvienytų Valstijų 
laivynui taip-pat liepta būti 
prisirengusiam.

Socialistų kongresmanas 
Meyer London priešingas 
tam, kad S. V. kariu menė į- 
siveržė Mexikon. Jisai sa-

S»>.ę 
. V Az

la

'■ .a

T

Oi -;žA, 
•c

PB
t'

ja negalėjo apsaugoti Co
lumbus miestelio, tai Texas 
turėjo šauktis Amerikos pa
gelbės, bet ne užpulti ant 
Mexikos.

Dalis kapitalistų laikraš
čių stačiai agituoja už karę.

pasakė, kad tos draugijos Vienas senatorius reikalau- 
šelpime yra perdaug kleri- ja, kad Mexikon būtų pa- 
kališkos dvasios ir tai yrą siųsta pusė milijono karei-Į

as®

didele teisybė.

venimas jau vėl imąs gautis 
ir valstiečiai jau net dabar 
esą pasiturį. Šiauliuos dabar 
esą apie 5 tūkst. gyventojų. 
Daugumas grįžta iš Vil
niaus ir kitų miestų, kur bu
vo išbėgioję, armotoms 
griaujant. Malūnai, kurių 
Šiaulių apskrityje esą labai

bee, Arizona, vėlei užmušė tus. Laikraštis persergsti 
kelis amerikiečius. 'netikėti perdaug ir Graiki-

Ei Paso Amerikos policija'jos neutralitetui. Ji nieko 
nedaro anglams ir francū
zams, kol jų bijo, kaip tik 
\ akiočių kariumenė prieis 

'a.'čiau Salonikų, kasžin dar 
J'.atron Įiusėn įiakryps Grai-jlaug, bot per karę daugu- 
l.'ja? Vokiečiai pradėjo ' mas buvę sugriauta ar sū- 

B raukti dideles savo spėkas gadinta, dabar jau vėl ėmę 
I ••‘umiinijos vakarų parube-'malti.
; an, būk dėlto, kad Rumunu--------------

areštuoja visus įtariamus 
mexikiecius.

BOMBOS ANT RUSU 
LAIVYNO.

bombų ant rusų laivy- 
kadrono, kuris pasiro-

Manoma, kad keli laivai bu 
žymiai nukentėję.

ė didinti savo k:i- SEINŲ VYSKOPIJOS AD-
jumenę. Isiiesų gi voKie- 

.•ia.i artinasi prie Rumunijos i J

ienos, kad nėr ia Greičiaus

MIMSTRATORIUS.
Pasirodo, jog laikinuoju 

Seinų vy kūpi jos administ
ratorium vokiečiai paskyrė 
\ ilkaviškio . džiakoną, žino
mą lenkininką, kunigą Dab-

nuo 18 —j žemaičių vyskupiją laiki
niai valdąs Varmijos vokie-

MINISTERIŲ KRIZAS 
ITALIJOJ.

A th e n a i.—Kada n gi 1 tali -
/ii šioje karėje labai nesise-

tai ministeriii tarpe vis ŠVEICARIJA GINKLUO- 
iiaugiau kįla įvairių nesusi-i JASI.
pi atimu.

Manoma organizuoti ko-40 metų kas tik turi supra-
iliciji-s ministeriją, kuri su- Emą apie šautuvą, t. y. šiau-jčių vyskūpas, d-ras Bludau. 

ridės iš įvairių partijų atsto- lių di augijų nariai, sporti-' Girdėjome, kad J. M. Žemai- 
vų. Iš socialistų - reformis-' pinkai ir t. t. netrukus bū-; čių vyskūpas Prancičkus 
ių koalicijos ministerijon šią pašaukti kariuinenėn: Karevičius, gyvenąs dabar 
mano įeti Bissolatti. . peržvalgai. Visi šveicarai Smolenske, rūpinasi gauti

— ---------,nuolatos Šveicarijoj gyve- ’leidimą grįžtai savo vyskū-
DĖL KAReS SU MEXIKA. ną kitataučiai būtinai turi pijon su kaikuriais kunigais, 

įdomią nuomonę išreiškia šveicarų valdžiai pasisakyti,! Iš 500 Žemaičių vyskupijos 
buvęs Amerikos ambasadų-; kokių ir kiek turi šaunamų-i kunigų, tėra pasitraukę Ru
pius Mexikoj p. John Lind. j.i ginklų. Peržiūrės taip-’sijos gilumon karės metu 80 
Jisai sako, kad Vilios užpuo- pat ir 1883—1892 m. senus kunigų.
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likim ^obcln. __ ______
Tie keturi paveikslai perstato karės aukas. Visi jie berankiai. Dviem iš jų dar pasiliko viena ranka, o du 

nei vienos rankos neturi. Kapitalistiškas žiaurumas padarė juos amžinais koliekomis, bet šios gadynės moks
las suteikė jiems galimybę dirbti. Pirmasai žemę kasa,antrasai— obliuoja, trečiasai—rašo, ketvirtasai-valgo* s
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Visųpirmiausia gerb.

vyko pirmosios prakalbos ir i-iuotų tenais, bet tas nepa-
— - — X. —. 1 _ 1 _ ~. - I Al « I ■ « 1 _ «• 1   1 •

sitęs iki vėlybo rudens.

vaisia neblogai

i ei iatstovai.

Agitaciją tiktai kleri-

i n i

m e n

AP U

visuomene

Veikiantis Komitetas nu-

Žemaitė mano atlaikyti

naujo, ko mes negirdėjom iš 
lūpų ponų Yčų, Tumo, Ol
šausko ir Gabrio.

į Lietuvos išeiviją Rusijoj. 
Ar jūs nematote, kaip juo
doji partija šeimininkauja

si rodė esant galimu dėlei 
tūlų praktiško pobūdžio ap-

liu 
po 
ius

I ietuvos 
sveči a i

kui
per

našai seimas. Męs visi pri
silaikome tos nuomonės,kad 
mūsų fondas yra beparty- 
viškas, tesirūpinąs tik sušel- 
piinu nukentėjusių nuo ka

savo darbo

Lietuvės oro g resist i1 o.

užima visados

Kas buvo dar prieš metus 
viso ko pertekęs, dabar yra 
dažnai patapęs vargšu, kas

sukrusti prie darbo. . 
ir tai sunkaus darbo bus

Atvažiavus A. Bulotai, Že- ir keliais kitais reikalais, 
rnaitei ir A. Bulotienei į šią Visųpirmiausia gerb. 
salį, Lietuvos Šelpimo Fon- Bulota darbuosis Didžiojo' Bulotienę

() kas be 
žmonių

.ėjimas. ‘'P'c 
laisvi žino-j ‘Tiki- 

listal ir nuo- jau s

) g rado ir Maskvos lie- 
i studentai atsisakė 

^priimti aukų nuo klerikalų

ii apie mus, vos atgimstan
čių tautą, kuriai visuomet

Męs, ameriliiečiai, turime' 
ją remti ta kairiąją Lietuvą,! 
kuriai gyva dvasia nori iš

, Kada reikės mums su
pūtasis gyvenimas išnau- 
o gal ir visai naujais pa-

nuo to laiko prasideda ii 
ginusioji prakalbų ir paskai 
tų virtinė, kuri, galbūt, nu- linkybių.

dar labiau, negu lig šiol. 
Todėl rūpestis mū rą priau- 

mūsų moks- 
jaunuomene

Ligišiol Lietuva atsiusda-^is skyrius, antras—L.M.P. 
vo Amerikon tik klerikališ-; S-mo 1 kuopa — taip-pat 
kos sriovės atstovų, ar tai Brooklyne. 
visiškai aiškių ar tai prisi

Naujieji Svečiai Amerikos Lietuvių 
Visuomenei.

At^ ' .' '■&<< x*' X.cL'l'^n /.-■{-V • *A’ikr‘^< '.w)* fz^T/^TČ \«J

LAISVĖ

Žibu- jis nepataiko viena ar kita
kos prie nosies galo. Jei

llio” draugijos valdyba auta-(Liepkime vaikui užsimerkti 
re pagaliaus kreiptis ir į A- ir greitai ištolo dėlioti pirš- 
merikos lietuvių jaunuome- tu galą vienos ir kitos ran-

Tuo tikslu neseniai “
Siųsdama Amerikon savo relio” valdyba įgaliojo rink- ranka, yra 

pirmininkę p. Aleksandrą1 ti aukas tarp Amerikos lie- j turi choreą.
i ir įgaliodama ją tuvių p. A. Rimką, o dabar L ’ į

i siunčia tuo pat tikslu ir sa-;ir žiūrėkitedo veikėjai ir rėmėjai turi New Yorko apygardose,kur,1 rinkti tarp Amerikos lietu-j siunčia tuo pat tikslu ir sa-j 
Darb0 ą.a|p spėjama, bus surengta1 vių aukas besimokinančios v o pirmininkę p. Aleksam!-1 
) bus mm 15 iki 18 nrakalbu. Bu-'lietuviu jaunuomenės nau- la Bulotienę. “Žiburėlio” i . * * i . ■ • ..... . ..

Iš p. St. Šimkaus 

prakalbų.
Subatoje, 4 d. kovo, buvo 

McCaddin Hali Tautos Fon-

mo nukentėjus'* i nuo kari 
Pagalios, kaip galima r 

rėti žmonię pritarimo, kada 
tiems žmonėms pasakojama 
tuščios frazos ir dar - taip 
grubi joniškai? -

Laikas būtu Amerikos He
ti rankas f priešakį ištiestas Į do koncertas, kui> parengė .tuviams visai atsukti nilfea-

1 tautininkai išvien su kleri-11 ą visiems tokiems “neapta*5® 
Lalais. Koncerte dalyvavo! šytiems” grubi jonams, kurie 
šie chorai: šv. Jurgio para- čia atvažiuoja ir sakosi nąrf

ne

-Ug. ! vo užkvietimas iš Chicagos, dai, “Žibiu ėiio” valdyba šiuo valdyba tikisi, jog Amerikos miai,
Pereitą nedėldienį jau į- (kad A. Bulota tuojautės va- kreipiasi į Amerikos lietuvių lietuviai, kurie visuomet laiko 

visuomenę karštai kviesda-, karštai atsiliepdavo į savo ' liejot apie turėjimą choreos. nij 
ma ją padėti ir paremti mū
sų įgaliotinės darbą.

Ligišiol tiktai A. Bulo
ta ir Žemaitė yra oficialiai 

________  Šj. Š. F. Su tais 
j dviem svečiais atvyko ir A- 

l 'ksandra Bulotienė, “Žibu
rėlio” įgaliotinė. L. Š. F.

mojo bepartyviškumo. Visi, ukviesti I 
tie svečiai su visomis jų j 
mintimis sutilpdavo klebo
nijų rūmuose. I.igišiol, nuo 
tų svečių, kurie atvykdavo|ccntra|$ valdyba turės dar 
pas mus, męs galėdavom. pa,;ita,.ti -‘žiburėlio” reika- 
iiaug nesmagių, daug ne*;C|lais, bet kolei pereis krivūlė, 
smgu, daug uzgaunancuĮl.,,,^ bus rcnkanlos h. <<ži. 
žodžių. Gal ivt, da lai męs būreliui”, tik skyrium nuo 
galėsim lengvinui atsidusti, t č- i?
nes smo zvgiu atvažiavo A- ‘ .
merikon ne klerikališkos,' y°,b-A; Bul?,t,1?ne A10'

tuvą ir yra sujungti su to- . v , : 1 .. -
mis darbo žmonių miniomis,! i1'111/11-1 draugijos,
kurios trokšta ' gražesnio, A'1' eA?1 kun.
šviesesnio gyvenimo. jųau. Oiukaicio pasielgimu su stu- 
joji Lietuva-tai ne ta RU.|«entu V Uogintu Atsisakę 
trunėjusi kler’kališku dūku kuniginės diaugijos j)a- 
persisunku Letuva, bet'1’'11'103- moksleiviai atsidūrę 
kentėjimuos ir l.o-oj mėgi-. bZ k^nio Juos au
nanti ir stiprinanti savo spė- '■‘ėmė šelpti n globoti Ži-

Mums išrodo, kad Mas- 
ikvos ir Petrogrado studenti- 

vieji patentuoti patriotai. Ir .>os isstojimas prieš galingą 
męs tikimės nuo A. Bulotos i klerikalų draugiją turi di- 
ir Žemaitės išgirsti daug ko’<’el9 reikšmę. Matyt, kad 

Jos draugijos hegemonija 
pradeda įkyrėti.

Kilus klausimui, kaip elg- 
ties, jeigu svečiai bus kvie
čiami kalbėti ir šiaip jau į- 
vairių draugijų, paaiškėjo, 
kad tuo žvilgsniu jie pasilie
ka sau teisę kalbėti kam no
ri. Gerb. A. Bulota, rodosi,

ici.'ii"., jeigu ant j>raKal- 
;us renkamos aukos nu- 

juslėms nuo karės lie- 
tikrinus sveikas, normales tuviams, tai jos eis Lietuvos 
sąlygas mūsų demnkrat 
jos pietoj i mos. Tegul są 
klerikalai pienuoja apžio
visa Lietuva ir visus Ameri c *

i- šelpimo Fondo iždan, bet ne 
u į kokius kitus fondus. ’ 

Svečiams buvo platokai 
paaiškinta apie visuotinąjį 
seimą, kuris ivyko 1914 m. 

na talkon nupuolę dvasioje Brookivne ir apie to seimo 
ir surambėję, užsiyylę taijti- nutarimus. M. M. Rice - 
rankai, tegul prie ju jierboga Herman teisingai nurodė ir 
ir tokie “socialistai”,kaip Ši-,vjsi su fuo sutiko, kad L. š. 
lingas ir Kuzma—-bet męs py laikėsi ir laikysis toje va- 
auklėkime savo spėkas, stip-igOje> i<urįa nustatė visuoti- 
rinkim savo energiją, kel- 
kim darbininku klesos šamo-; 
nę, švieskime liaudį, šviesi, 
susipratusioj i liaudis su
traukys klerikalizmo pan
čius.

Ant lietuviškos padangės lės ir atmetąs partijų politi- 
yra tokiu šviesių kibirkštė
lių, kap Žemaitė. Pagamin
kite mūsų liaudžiai žmoniš- 

; ko gyvenimo sąlygas, už
muškite mūsų žmonėse fa
natizmo žvėrį, išpančiokite ’ T-1 
jų dvasią ir jūs pamatysit, 
kaip šimtai tūkstančių švie
sių kibirkštėlių sužibės ant 
mūsų padangės!

Hermanus, New Yorke, įvy
ko pirmasai pasikalbėjimas 
Lietuvos Šelpimo Fondo rei
kaluose, "dalyvaujant gerb. 
A. Bulotai, Bulotienei, Že
maitei, trims nariams L. Š. 
F. valdybos, M. M. Rice - 
Herman, J. Neviackui, J.
Jukeliui ir keliems pašali-. dradarbiauti “Kovoje”.
niams asmenims.

Buvo pasidalinta nuomo- visą eilę paskaitų. Sakoma, 
pėmis maršruto surengimo ji esanti puiki skaitytoja.

ką. Tačiaus ir šelpimas nu
kentėjusių nuo karės gali 
apsireikšti įvairiuose pavi
daluose, padėkim, dvasinis 
’ i reikalų aprūpinimas, 
stengimasis grąžinti Lietu
von, kuomet tai bus galima 
ir tt. Žinoma, tokia inter
pretacija seimo nutarimo y- 
ra pilnai galima.

Paliesta dar ir daugiau 
smulkesnių reikalų, bet a- 
pie juos nėra taip jau dide-

tuvoje siaučia baisi karės 
audra, teriedama skersai ir 
išilgai visą kraštą. Sunku 
dabar, nors apčiupoms, pa
sakyti, kokių nuostolių yra 
pridariusi jau ir pridarys 
dar mūsų kraštui siaučianti 
karės nelaimė. Tik tėra aiš
ku višiems, kad didesnis vis 
kas kartas vargas plečiasi 
ir ima viešpatauti po mūsų

tėvynės reikalus, neatsisa-1 Yra ir danę 
kys šiuo kartu sušelpti lie-1 zaminavimui 
tuvių moksleivių, tos mūsų ■ teks.
tautos vilties ir ateities. Tėvai tu

llęs tikimės, kad Ameri- ii’ nebarti nei mušti vaikų, 
kos lietuviai nepaliks be pa
sekmes mūsų prašymo ir ne
apvils mūsų pasitikėjimo.

Padėkime kiek galėdami!
“Žiburėlio” valdybos

riai:

judėjimo nenu- pij^G Karalienės aniuolų, 
’, kad galima a- Apreiškimo p. šv. ir Harmo

nijos. Programas buvo ga
lan metodų eg-'na turtingas, bet aš čia vis

iko nesuminėsiu. Verta pa-siu u z- 
c

Lietuvą gelbėt... Tegul pir
ma pasimokina prie minios 
prieiti, jai Lietuvos darbo 
žmonių reikalus nušviesti.
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jog ant jo misijų visur at- žadama ateityje į-
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’(‘kimo i r čia nėra lietuviu
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žmonė.Km
mus

K rau

de gi m e
nomiją

bernijas pigiau atsieisiąs ir

ginti. tiesti neva vardan sušelpi- ‘ giaus įvežti

neral-gubernatoriaus Beze- 
lerio patvirtintas naujai į-

pabegelhis pripažino reika
linga taryba, svarstanti da-

Tūli ligoniai daug pabėgėliu, kad nebeuž-

Priminė ir apie dabar or
ganizuojamą milioninę biz
nio bendrovę. Tautininkams

teorijos fakultetas.
Universiteto rektorius ir

sunku!. . . .i A >. ■ i r taip 1

bai nepastovus prote.
A. Montvidas, 

Medicinos studentas.

• / • MdUI,J
P. Bugailiškis,
Jenas Vileišis.

liau atlikta ir dailės žvilgiu 
vakarą papuošė.

Visiems chorams bendrai
sudainuoti gerai pavyko

mus gyvenimas

irmienėš žiniai.
’selekcijos aiškinamos

Studentams gyvenimo 
I tvarką nustato šefas, kur 
;taip-pat nustato mokestį už 
Įmoksią. Jei bus nors trįs

Anginoje, anot žinių iš Pa
ryžiaus, laikraščius ketina
ma ilgai netrukus leisti su

turėtų .mažinto formato, nes val- 
nešvarios' džia nutarė sUmažint po

Kitos dainos sudainuo
ta negorinusia, nekokia bal-

Paprastai choreą turinti 
\aikai skaitomi nerviškais, 
išdykusiais, neramiais. Rei
kia nustot kaltint vaikų, o

i kurta universitetą. Tomis 
Ūmiomis ir norėčiau pasida
lyti su “Liet. B.” skaityto-

ramioj vietoj miega ir būna

j ja girtuoklių, Ameri 
'.veliantieji lietuviai 
< lietuvių tautai. Ra

save ar tik kokio 
".veiku m o kūne ženklu,

Švedijos parlamentas i 
rinko 12 atstovų į komisiją jieškoti po savo

irtus l:a:
Irma die

ir chorea veik užtik-

liutraukiant kas diena. Ne

ribos lietuviai ir nedau- 
giausia rūpinasi aukauti. 
Gal būt, kad jo misijai ir ne
daug kas pritaria, bet už tai

gauna, 
i akai-

l Į 
Albu, yra pavojinga tuomi, į J(

tėvynė, kad ten lietuviškos 
dainos skamba. Grįžti rei
kia todėl, kad pabučiuoti 
krauju aplaistytą Lietuvos

Gydyt ją reikia taip, kokį 
ligonį turi: jei jis turi reu
matizmą, arba kirmėlių vi
duriuose ar ką kitą, šituos

gą-čio, po dides- 
limo, subūrimo.

mažak naujuose

.lems 
turit!

1 asi° , kriti skaitomos.
I)C t i

l’etrogradan iš visų pusių,! didžiausias grubijonas 
jieškodami uždarbiu. Iskė- vadinti visus tuos Brooklyno

Jiuosuma 
-y i'a būti

i Jis neturi 
litai)) er 
uaistas, \ 
r gana t y 
m i roll-ai

kada nors neatsikartos.
Suaugę žmonės, turinti

savos general-gubernatori- 

(Iš “Liet. Balsas”).

'kada tie išmeta torielką ar
ka kita iš ranku, nes chorea U v 4 7 v
turintis vaikas visada taip 
daro. Barimas ir mušimas i’s”.

pauio. . :;ie oficialinio laikraš-
1 .ii, J ' 1 a * Utį o. 11! c \ čio “Verordnungs blatt”

ikai, v-1R- Ui!"rints ir J- Vidrins-1 (Tvarkos lakštas) įdėtas ge- 
ie tėvu i 
tengia-1

A ui ' .‘ , l .ietu\

balelių ant

serga daugiausiai vaikai i. n. guo
pradedant nuo 4 5 motų iki vj
15 metų amžiaus. Remiu-' r.)t._ -i

organizuoti su klerikalais 
atbudavojimui Lietuvos. 
Aiškus esąs reikalas sudėti 
dolerius, o tie doleriai at-

Atsitikimų yra, kada cho-

jti koktumą, arba ims vemt, 
j arba blakstienos išparps ar
ba greklėj darysis sausu
mas. Tuomet reikia vėl že-

\aikuose ji gana tanki. Net 
suaugę silpni ir mažkraujai 

i tankiai gauna, 
žmonės yra linkę

jos. Ir iš tų patyrimų jis tu-jp-ui)ci natoriaus skiriamu 
ris dabar tik vieną išvedi-, pirjlliems mokslo metams.

pic mniKuus ppaKaioas. Jis in 
kalbėjo dviem atvejais. Pir-1 -|. 
!ma“Reikšmė lietuviu die-ha i . » i \ i
no ■” (mat, tai buvo lietuviui

a ars gauja girtuoklių, kurie 
j neatsilankė ant jo misijų.
Aš sakysiu, kad Šin

jš- sisekimo priežasčių

pasitartų su karalium apie klerikališkos politikos už- pieniaus invežimą, kad gal 
naujas priemones valstijai dangalu, kurį jis bando nu- m a būtų kitokių prekių dau

cmjmias aroa (irebejimas irū: mokintis mokykloj I Rldkia dar paminėti ir a- Varšavos universite-
ik.ii.ųiau ar mažiau žymios j;L ..... . A:-'................................................................ .. . . .

i u? ai 
dumia 
už Li(

žmonės iš šimto. Vadinas 
čia gyvenantieji lietuvio 
ucpiJjaučia tėvynei, nemyli prorektorius yra general -

n'
on- į

Keliuose laikraščiuose bu
vo trumpa žinelė, kad Vil
niuje yra liaudies universi- 

nų mcbodijos nekokios. tetas. Kokiais pamatais 
A. K /odaras gerai sūdai-, paremtas Vilniaus liaudies 

m.vo “id''no krvN’s”. _ . J n n i ve re i te tas, nieko tikro 
M. Karuzmtei pusėtinai nežinom. Daugiau žinių 

nusisekė aria 
Huguenots” ii 
dona”.

Yra tai ne!
uskaitys’1^1^111'^^ nU'i T’? T 

g, Į priklausantis muskulų truk- 
ir

i as 
artime.-m

karės laukus.
• Dabar vienas tik be: 
būti visų lietuvi ii geismą 
Plikti, nenustoti gyvavus 
Todėl ir visų rūpestis turė

neleisti joms jmkrikti, kad 
po karės vėl galėtume stoti 
kitų tautų tarpan, kaipo 
stiprus Lietuvos kūnas, dva
siškai atgimęs, prie naujo, 
geresnio ir šviesesnio gyve
nimo.

Mokslus einančioji jau
nuomenė
kiekvienoje tautoje

lūs einančiąja 
privalėtų būti 
minusiu musu 
priedermė.

Mūsų mokslus einančioji 
jaunuomenė, kilusi dažniau
sia iš neturtingų sodžiaus ū- 
kininkų, kentėjo visuomet 
didelį vargą. Tas vargas 
Šiuo karės metu turėjo dar 
labinus padidėti, nes mūsų 
moksleiviai nustojo dabar ir 
tos pagalbos, kurią papras
tai gaudavo iš namų. Jau 
ir jų lig šiol šelpusieji tėvai 
ar giminės patys dažnai nie
ko nebeteko ar liko karės at
skirti vieni nuo kitų. Ir jei 
visuomenė nebūtų atėjusi 
pagelbon moksleiviams, jie 
būtų buvę jau seniai priver
sti mesti mokslą ir jieškoti

kūgeliai, kurie elgetauja 
svetimųjų malonės.

“Žiburėlio” draugija per
eitais metais buvo įtempusi 
visas savo pajiegas, kad su
šelpus kuodaugiausia moks
lus einančiosios jaunuome
nės. Ir jos pereitųjų metų 
biudžetas, beveik trigubai

didesnį Lietuvos plotą ir ka
da mūsų išlikusios dar vi
suomenės materialės spėkos 
vis labiau mažėja, o reika
laujančių moksleivių skai
čius vis eina didyn, “Žiburė

ne- 
il a 

nėra tikrai ištirta. Vieni 
tyrinėtojai tvirtina, kad ji 
paeina nuo smegenų gyslose 
suklekusio kraujo ar kitokių 
kūnų sniegenų gyslelėse, ki
ti — kad ji paeina nuo re
umatizmo, treti—nuo vidu
rinės plėvės širdyj uždegi
mo, ketvirti—nuo bakterijų. 
Bet nei vienas šitų tvirtini
mų da nėra pamatingas, nes 
pas, vieną ligonį nėra reu-

mas prašauna ir ir
Pankų, veido, ar 

:-o luino drebėjimą ; 
ui žmonės, bet tai 
rūšies chorea.

Liga, apie kurią

klapanai arba užstūmęs su-' 
siduria su ta plėve ir su lai
ku ir jie užsidega. Jų už
duotis yra uždaryti vieną 
širdies kambarį, kada krau
jas lieka išstumtas į kitą.

na atgal ir kūnas negauna 
gana išvėdinto kraujo. Nuo 
to seka daug ligų ir vanduo 
sunkiasi į kūną. Žmogus 
su panašia širdim negali la
bai ilgai gyventi. Taipgi 
chorea pavojinga yra šir-

aųusių nuo Kares),an- ]ječ;0 ‘'kuratoriaus” prie- 
kį Dabai tinis Ketu-1 /Jūra kuriam rekt°r’us turi 
oadijimas Lietuvoj”.!prailcšti vokiečių kalba vi- 
kė, kad jam e ;ą labai l slls profesorių tarybų nuta- 

' matant, limus.
Universitetą sudaro šie

nesmagu kalneti, i 
kad iš taip daug čia gyve- ų ■ ■ y

narčių lietuvių susirinkę tik fakultetai: teisių (kuriam
Jis e- pavedama pirmoji vieta), fi- 

miestų, įnsofijos Įr medicinos-gam- 
daug prakalbų pasakęs,daug tos-istorii 
ašarų išliejęs, bet patyręs, skyriumi’ 
jog ant jo misijų visur at- §5-u. L 
silankę nedaugiau, kaip 4 vešti visas matematikos ir

dybos šefas (prie Varšavos 
generalgubernatoriaus). Ti
ni versi teto sekretorių ir ki
tus skiria patsai kuratorius 
(bet patsai kuratorius uni

versiteto bendrijon nepri- 
,kiauro). Visus profesorius 

kitų tautų skirįa minėtas šefas.

I grįžti Lietuvon. Kurie
, ]■ , v i pinigu, galėsite savo kintra diena po 6 lasus,! p? .• 1 -- j įgyti žemes ar bizni,

!grįžti reikia ir tiems, kurie!
Ipinigų ir neturi. Grįžti tu-

L e n g v u o se at s įtikimuose 
protiškų permainų nesima
to, bet sunkesniuose ligonis bar pabėgėlių reikalus. Mat, 
elgiasi keistai, kalba keistai,! 
sustodamas. rr""‘
Aet klajot pradeda ir yra pa- tenka maisto čiabuviams gy- 
imami į beprotnamius. At- ventojam^. Nauji pabėgėliai 
mintis lieka trumpa, visad; 
neramumas. Tėvai kartai; 
skundžiasi,kad jų vaikas ne

galvą judina, žodžiu be ju
dėjimo nesusilaiko. Nors 
kartais tai nereiškia cho
rees, vienok netoli visada 
reiškia. Kartais tik viena 
ranka, veido pusė bei koja 
yra apimta, o kartais abi.

Y• 'J.

universiteto “auto- 
’ visai neminima.

J. Zidoraitis.
ši ii 1916 m. rugsėjo 

m. pradžios visuose' vokie
čių oficialiuose aktuose ne
būsią vartojamas terminas 
—“Lenkų Karalija”, o jo

Vokiečiai rengia didelį mūšį 
jūroj.

Italų laikraščiai gavę ži
nių, jiraneša, kad vokiečiai 
ruošiasi pavasary pradėti 
dideliausius mūšius ant jū- 
ios. Leisią į darbą kreise
rius nebijančius nei nardo
mųjų laivių užpuolimų. Kai- 
kurie vokiečių karės laivai 
turėsią 16-colines armotas.

Italijos karės laukan apie
p..pp Izoncą nusiųsta 10 tūkstan

čių turkų kareivių, matyt.
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Kaip kunigai ‘ rojų 
ant žemes įsteigei

kotijos
bininkų nuomonė

? dėl mūs,
1 joVUS, 

lie; dangum, 
turn!”

Ei, krūtine, ko tu liūdi, 
Ko tu liūdi visados?
Kam svajonių nebeskleidi, 
Gal nebemyli dausos?...
Gal tau gamta nebemiela,
Gal žvaigždyno nematai,
Gal užmiršai augštus siekius, 
Kad liūdėti pripratai?
Jog tos pačios pušys senos 
Ir tie patys žolynai, 
Savo šakomis dangų remia— 
Šimtamečiai eglynai.
Jog dar gėlės tebežydi, 
Gamta turtų kupina;
Šviesus dangus, skaidri saulė—

Ei krūtinė neliūdėkie, 
Užsidegkie ugnimi, 
Visus skausmus užsimiršus 
Pasipuoškie mintimi.
Glausk, prie savos tu giružę, 
Išgirsk josios šlamesius;

Vienatinis ko n g r es- 
Londonas irgi nėra 

militarizi m priešas, 
sigjnklavimo 
lengviau įei- 
is i minia ir

r ė i turis tokių 
ildių amatninkų. 
dai buvo kupini 
lu. Viskas ėjo 
iš to visko net

sausio buvo užpuolę ir nu- 
metė apie 20 didžiųjų bom 
bų, kuriomis sužeista ir už 
•aušta suviršuin 300 žmonių 
sunaikinta keliat as namu

28 d. sausio, 1916 m., Bu
enos Aires, Argentinoj, įvy
ko Argentinos lietuvių suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
S atstovai draugijos “Die
gas”, 3 atstovai iš Lietuvių 
Socialistų Sąjungos, 2 atsto
vai iš Susivienyjimo Lietu
vių Argentinoj ir 3 pašali
niai. Pirmininkavo M. A- 
damonis, atstovas Socialistų 
Sjungos ir sekretoriavo V. 
Kitra iš “Diego”. Buvo 
svarstomi klausimai, surišti 
su Lietuvos šelpimo reikalu. 
Tarp kitko buvo perskaity
tas laiškas nuo Vilniaus lie
tuvių draugijos nukentėju
sioms nuo kūrės šelpti. Per
skaičius tą laišką kilo dide
les diskusijos.

Paskui nutarta Įsteigti 
l.endrą draugiją ir išrinkta 
iš visų trijų draugijų komi
tetas įstatams paruošti.

Vėliau įvyks naujas suva-

“Rankpelnis” rašo:
Lietuvos šelpimo Fondas 

pasiuntė per Amerikos dar
bininkų Lietuvos Šelpimo 
Fondą 60 - svarų ir paraše 
tokį laišką:
Lietuvos Šelp. Fondui Am.

Gerbiamieji! Vasario 7 
d. pasiuntėme jūsų I?ondui 
Šidlausko adresu per banką 
60 svarų iš savo Fondo. Pra
šome tuos pinigus kuogrei- 
čiausia pasiųst (Lietuvos) 
Piliečių Komiteto adresu 
Mykolo Beržiškos, Jurgio 
Šiaulio ir Jono Vileišio var
du tuo tikslu, kad juos visus

Kaip blyško gilioji tamsa, 
Kaip žengė ant žemės aušra, ■ 
Namelyj giedojo gaidys, 
Čiulbėjo lauke vyturys. 
Kur giesmę giedo vyturys, 
Ten plaukė skaistus spindulys; 
Kaip auksu apliejo laukus, 
Užžibino saulė laši#.
Ir tirpo ir nyko sniegai, 
Trupe ir kietieji ledai, 
Pajuodo baltieji laukai, 
Jie rengės rėdytis žaliai. 
Artojas išė su žagre, 
Su juodbėra savo drauge, 
Aparti plikuosius laukus, 
Į juosius pasėti javus.

“Oi arkle artojau ir sėk, 
“Žmoniją gardžiai papenėk! 
“Parkviesiu laimingus laikus, 
“Turėsi derlingus metus!— 
Artojui čiulba vyturys. 
—“Laimingus metus kas matys?

“Aš apariu dirvą, matai, 
“Pasėsiu ir javų gražuti; 
“Ir metai nors nėr taip prasti, 
“Bet sandėliai mano tušti.”— 
Artojas kalbėjo iū:'čiai, 
Beardamas dirvą «kubiai, 
O jį vyturiukas lydė, 
Kaip broliui gražiai jam kalbė: 
“Artojau, žiūrėk tarp javų, 
“Kiek auga piktųjų žolių! 
“Prisėta vasarojus svorių,— 
“Geltona nuo geltonų žiedų. 
“Ir usnys laukuos iškero, 
“Su varpučiu jos išbujo. 
“Jšsisketė godas darže — 
“Tarytum savamjam dvare. . 
“Priaugo visur dilgėlių; 
“Priviso piktų j ii žolių, 
“Ką čiulpia gyvybės sakus,— 
“Užstelbia, marina javus. 
“Tas piktžoles tu apgalėk

prigelbėti įkū 
istengimus. A 

norikas kapitalistai nori už-i 
uddyti pasaulio rinkus ir! 
mlionijas, todėl šaukia, kad 
statymdavėjai prirengtų I 
’em; kelią. Ir įstatymų

Pasipriešinimas prieš au 
Igantį militarizmą labai silp 
! imtis.
i manas 
L' iškas 
| Tokiu būdu aj 
Skelbėjams dai 
:ii su savo plea 
iją užnuodyti.

Kongreso jau yra priimta 
■keli sumanymai kaslink pri- 
; smengamo prie karės. Ana- 
i poliso ir West Point’o jūros 
akademijos taip vadinamų 
kadetų skaičiaus padaugini
mui reikalingos išlaidos nu
balsuota vienbalsiai. Taigi 
ir mūsų drg. Londonas pri
sidėjo su savo balsu prie to 
kariško prisirengimo pirmo 
punkto įkūnyjimo.

n tąjį nuimdavo 
namo. O šven-

itauti, tirnm 
■ nd drg. J.Šu 
liną ne k a k i

tik vienas ūžimas: prepa
redness, preparedness... 
Tas ūžimas pagamino ir 
tuos sumanymus dusyk ant

bažny
dą, visas laika:’ buvo užimtas darbu ir mal
domis! Einant darban, skambėjo “šven
to;';” giesmes, grįžtant iš darbo, skambėjo 
tos pačios meliodijos. Indi jonai sau nieko 
neturėjo. Jie dirbo jėzuitų ordenui, tariant 
“viešnaeiui”.

Vidurinę tvarką nusakydavo kunigų 
autoritetas. Po kunigu kontrole buvo ren
kami pueblo viršininkai.

Pasninkai ir rykštės užmušdavo men
kiausią pasipriešinimą. Štai jums ir “rojus 
ant žemės”—kokio trokšta mūsų kunigai.

Ar patinka jums tas savotiškas svieto 
“lyginimas”?

kliuvusių dabar į darbininkų 
eiles) savarankėms susišel- 
pimo draugijoms, jų valgyk
loms ir kitoms panašioms jų 
įstaigoms. Minimiems žmo
nėms prašom aiškiai pra
nešt mūsų nutarimą, nes tik 
tam tikslui juos skiriam.

Su guodone
B ritanijos darbininkų 

Lietuvos Šelpimo Fondo 
Komitetas.

Vietoj sekretoriaus
L. Urbanavičius kas. 

1916 m., vasario 7 d.

Perdaug gerbiama tas i- 
latymų malūnas... Laikas 
ūtų apsistoti ir pagalvoti, 
ad męs neužeitume ant to- 

nu- 
Vokietijos, Francūzijos

Laisvoji Sakykla.
AR TIK NE GARBES 

JIEŠKOJIMAS?
“Laisvės” N15 tilpo mano 

straipsnelis, užvardytas “T. 
i M. D. augimas ii1 socialis
tai”. Ten papeikiau tuos 
socialistus, kurie darbuoja
si T. M. D. ir pasakiau, kad 
tūli socialistai, ir net jų 
vadovai, priešingi L. D. L. 
D., bet nieko nesako apie T. 
M. D. ir tuos socialistus, ku
rie ten darbuojasi.

Tik štai, “Laisvės” N20 
drg. J. Šukys išvadina mane 
melagiam ir net socialdemo
kratų vardo teršiku ir rei
kalauja, kad aš būtinai pri
rūdyčiau, kada ir kokie va
dovai šaukę, kad nesidar- 
huoti L. D. L. D., nes tai

Buvo atski 
nelinu ir
Tarp žmonių didelis sujudi 
mes; vi-J labai Įnirtę ant o

“Dirvonus tu giliai apark, 
“Akėkie ir ark kelis kart! 
“Su piktžolėms tu niekados, 
“Artojau, nepertrauk kovos! 
“Nesėk jas, tu joms nepadėk, 
“Kaip dygsta, tad' jas išakok 
‘“Peželia gerieji javai— 
“Ii’ bus tad’ derlingi laikai; 
“Ir sandėliai bus kupini, 
“Jei tavo laukai bus gryni”. 
Artojas geriausiai žino, 
Kad piktžolės smarkiai bujo, 
Kovoti su joms nenore, 
Ir piktžolės augo, žydė.... 
Raudojo, rūstavo dangus,

mus drg. J. Šu
nų vien skaitau 
aižius, bet ir

enr r atvmų ir nrmakvmų.
Pereitais metais vien įvai

riose val.-'.t ■ iose ir fed erai ė’.e 
įstaigose išleista anie 30 000 
naujii įstatymų. Kaip tie į- 
statymai yra svarbus, męs 
galime spręsti pagal t”, ko
kie jau yra įvairiose valsti
jose nuo seniau. Pavyzdžiui, 
Massachusetts valstijoj yra 
įstatymas, kad daktarai tu
ri nusiskusti barzdą ir Ti
sus. Colorado] įstatymas 
prisako, kad kiekvienai kar
vei būtų naktį pririšta prie 
ragy lemputė. Yra daug pa
našių įstatymui, apie kurių 
išleidimą gudrus vyrai lau
žo savo galvas ir gauna di
deles algas, kurios išsunk
tos iš darbininkų prakaito.

Bet tarpe visų tu pelų į- 
statymdavystės malūne yra 
ir tie grūdai, iš kuriu kapi
talistų klesa primala savo 
profito aruodus. Užtenka 
atsiminti tik įvairius darbi
ninkų ąpdraudos įstatymus 
New Yorko, Nevy Jersey ir 
kitose valstijose, kurie kokį 
kabaldą arklį skaito dau
giau vertu už darbininko 
gyvastį. O kur dar kūdikiu 
darbo įstatymai, kurie netik 
neįrubežiuoja kūdikiu iš
naudojimo, bet dar įstaty-' kio slidaus kelio, kokiu 
mu keliu jį padidina?

Dabar įstatymų malūnas ir kitų šalių socialistų dide 
sukasi daug smarkiau. Mat,! lė, didelė didžiuma 
Amerikos kapitalas nori pa

\ mias.
•abar manoma

jungą.
Skaitant tokį J. Šukio rei

kalavimą, nenoromis prisiei
na pasakyti: ar tik drg J. 
Šukys netrokšta vadovo ti
tulo? Jeigu jis neskaitytų 
save Sąjungos vadovų, tuo
met, be abejonės, nereika
lautu nuo manęs įvardyti tu 
ypatų ir nevadintų socialde
mokratu vardo teršiku.

Bet ant nelaimės, šiuo 
žygiu aš draugui J. Šukiui 
r egaliu suteikti tos garbės. 
Jeigu J. Šukys nori žinoti, 
kas taip šaukė, tai visųpir- 
miausiai lai pasiskaito “Ko
vos” N46, 1915 m. drg. M. 
D. Tuinilos straipsnį. Cituo
ti Tuinilos straipsnį atsisa
kau, nes ten tiek nesąmonių, z v C '

kad jau gėda ir atkartoti. 
Jis netik agituoja prieš L.D. 
L. D., bet stačiai pasako, 
kad ta draugija sutverta tū
lų biznierių (suprask, lais
vi ečių) dėl privatiškos nau
dos. h’ taip kalba ne “ria- 
davas” Sąjungos narys, ne 
“ober-aficieris”, kokiu yra 
drg. J. Šukys, bet “otstav- 
noj štab-aficieris”, daug 
augštesnis už drg. J. Šukį, 
t. y., buvęs Veikiančio Ko
miteto narys! Jeigu drg. J. 
Šukys nepripažįsta Tuinilos

Tokiu antgalviu “Strahd- siekti pasaulio valdono sos- 
neeks” patalpino straipsnį, tą ir prašo, idant įstatymais 
kuriame kalbama, kaip be priverstų Amerikos darbi- 
atvangos čia sukasi įstaty
mų malūnas. Nurodoma 
gerų dalykų, todėl verta tai 
pakartoti.

Šalta ar šilta, sausa ar lie
tus lyja, geri ai’ blogi me
tai—įstatymų malūnas ne
sustoja nei ant minutes. Ir 
kąip jis lai sustoja,, kuomet 
jaha priklauso labai svarbi 

‘rolė kapitalistiškos tvarkos 
palaikyme! Minia dar vis 
žiūri į įstatymus, kaipo į 
Šventą, augštesnę galę. Ru
sijoj kaimiečiams pasakoja
ma, kad pasipriešinimas į- 
statymams yra pasipriešini
mas prieš dievą. Ir jie tam

skiečiai sušaudę bažnyčias 
Rygos ir Dvinsko apielin- 
j. Duulės apielinkėj su- 

liniajame Dau- 
,e’ Sulų bažny- 
pat—Livmuižės, 

N legalūs ir Liksnos bažny
čios.

Dvinsko kairiajame kraš
te—Donavos, Dvelės ir I- 
lukštos bažn.: bokštas nu
griauta ir sienos vos tebe
si turi. Taipat sušaudyta 
ir visos kitos bažnyčios apie 
Dvinską. Visose šitose baž
nyčiose pamaldų nelaikoma; 
Sušaudyta taip-pat ir Šloko 
bažnyčia.

Laisvesnėse šalyse, demo
kratiškose respublikose, į- 
statymų garbinimas dar di
desnis, negu monarchiškose 
valstybėse. Čia dievo vie
ton statoma dar mistiškes
nis išvedimas—tauta, kuri 
visus įstatymus išduodanti, 
todėl jų nepildyti—reiškią 
patiems save išnaikinti. Ir 
randasi žmonių, net iš socia
listų tarpo, kurie, lyg tas 
rusų kaimietis, su nusižemi
nimu lenkia galvą prieš į- 
statymus, negalėdami arba 
nenorėdami suprasti, kad 
ne tauta išduoda demokra
tiškose republikose įstaty
mus, bet tikta’ mažytė jos 
dalelė—turčių klesa; kad į- 
statymų užduotis yra palai
kyti paklusnume pavergtą 
klesą—proletarijatą ir ap
saugoti privatišką nuosavy
bę: kad įstatymai patįs sa- 
vaimi yra niekas ir kad jų 
turinys nusako klesų prieti
kius.

Įstatymų malūną suka iš- 
dreseruoti malūninkai. Tuš
čių girnų jie nei kada nelai
ko. Ypatingai Suvienytose 
Valstijose yra tokia daugy
bė i vairiu įstaty mdavystės 
įstaigų jriįstatymu, kad pa
prastam žmogui visai nega
lima orientuotis. 48 auto- 
nomės valstijos. Kiekviena 
su savais įstatymais ir tei
sėjais, federalė valdžia su 
senatu ir kongresu, augš- 
čiauuas teismas su savo v- 
patingomis teb'č.ms. Brm-U

t:X neapsakomą pelną kapi
talistams.

Kylant tokiai tvankiai at
mosferai, mūs ų—-s< > c i a l i s tų 
pareiga būtu kuolabiausia 
rūpintis, kad netik męs pa
tįs neapsvaigtume toje at
mosferoj, bet kad nors kiek 
; ^saugotume nuo to apsvai 
ęjpio ir plačiąją darbinink i 
minią. Kariško prisirengi
mo “reiki 
kartojama

mtini eč i a i n ei )eži no. kai į 
mitu’, tas aukas. — a; 
lai Lietuvon, ar per'Su 
vtas Veisti rim Sočia

Dangus jam su smile padės.
Kaip piktžolės ji apgalės, 

gaidžiai papenės, 
g ė i 'y bin dan gaus— 
viską užstelbs”.

Pranyko tada vyturys, 
Laikų jaimiimųjų kvieslys; • 
Nelė nė saulutė skaisti 
Artojui pašviest išarti. 
Sustyro ir žeme šalta, 
Poškėjo nuo šalčio tvora, 
žvaigždutės augštybėj mirgė 
Artojas į kluoną kaip ė’. 
Plesnojo, giedojo gaidžiai, 
O kluone tauškė spragilai,— 
Artojas tad’ kūle, javus 
Ir skyrė nuo grūdų pelus.
Kad vien būt tai buvę grūdai— 
Ne šiukšlės, tai būt da gerai,— 
Gerųjų grūdelių mažai, 
O pelės juos vogė stropiai.

Petras Keleivis.

Puikiai gėles susirinkus, 
Pink paukštelių čiulbesius.
Iš to viso grožio tyro
Supluk dainą amžiną;
Sielos jausmą ten Įdėjus,
Ramink širdužę liūdną.

Saulės Brolis

manymai, kuriais patriotai 
skubinasi atsakyti ant kapi
talistų šauksmo apsaugoti 
tėvynę. Neseniai buvo siun
tinėjama po visą Ameriką 
Cal i f o r n i j os ko n g i ’e s m a n o 
Siefenso “manifestas”, ku
riamo jis prašo paremti jo 
sumanymą, kad būtų daro
ma šosiejus 10,000 mylių il
gio militariškiems tikslams, 
kas sujimgt’.i Atlantiką su 
Tyk’uoju okeanu. Kad gali
ui pasekėjus savo sumany-

. >ek imlumų priem: 
manomą. įplauks i l 
symo korporacijų di 
fa. Me s jau žinome

imi maru 
mnlūuinkii ne- 
a i gi nėra ir ne- 
jonės, kad karei 

(Urvą an1' ’ėuau ar vėliau bm 
prirengta. Kaip męs ta.dr 
e'gsimės? Ką sakysim? A- 
pie tai reikėtų pamąs tyti ii 
pakalbėti. Ar mums verta 
ar nepragaištinga padėt; 
sukti, kad ir tokį mažą ma
lūnėlį, kurio pasukimui pri
dėjo balsą ir socialistas kon
gresui ana s?

lu ragini mane asel
“Ir piktžole'; tankiai ravėt, 
“Šventieji man liepė kentėt 
“Ir dovanas jūjų my 
“Jei būtum tu gera 
“’kai tu prižiūrėtu i 
“Išmelstam jų aug 
“Ju nieks niuždusvs 
Nors liūdna tai būvi 
Nerto vyturiukas či

moKcscei reraibej ) monetų
žnyčių \ arpai nrikeldavo žmones, 
iii varpai paskelbdavo poilsio valam

mene, m i metus 1 
Charaktei ė tiška., 1 
mą jėzuitai sujun 
manijom. Jie rėm

deles išlaidas militarizmui 
Iki šiol kiekvienas Suvieny
tų Valstijų gyventojas—kū
dikis, moteris ar senelis tu- ., .v . . v
>-ėp parūpinti per raetu3prasižengimu pnes Są 
$1.00 militarizmo reikalams. 
Dabargi jau reikalaujama 
nutarti, kad galėtų išlupti 
nuo kiekvieno gyventojo

atskalom privalom 
iie : kiekviena Sąjungos at
skala—yra jos aktyvia prie
šas, taip,kaip kiekviena ; ex- 
socialistas tampa socialistų 
priešu.

Ar ne taip? O jeigu taip, 
lai męs ir privalome su sa
vo priešais kovoti.

Jeigu drg. J. Šukiui neuž
tenka faktų, tai lai pasitei
rauja pas tūlų kuopų na
rius, kaip tai 52, 60 ir kitų, 
kas ten buvo kalbama susi
rinkimuose tuomet, kuomet 
susitvėrė L. D. L. D.

Socialdemokratas.

Savo naudai irmijonai paprastattedirilL 
davo tik dvi dieni į savaite. Keturias uie- 
nas jie turėdavo dirbti “Viešpačio naudai’^ 

Veik kiekvienas indijo- 
i žemės sklypeli. Kartais, 

tuomet duoda- 
Iki sekančios 

i ii. Jeigu kas 
Kiai plakdavo, 

ind-jonai dirbdavo 
u i metus, pas je- 

; Tini dievui” (tai 
ėdavo dirbti 10 

Ttai du mėnesiu, 
aukų darbu atliki- 
'U įvairiom cere- 
arodyt, kad laukų 
' yra tai savotiška 

Paimdavo kokio nors šventojo pa
tuKas muzikantų kanelijas ir gie- 
ęe im • eidavo į laukus. Pribuvus 
et m, šventojo rtovvlą dėdavo ant 

). Indi jonai 
vyla buvo ne
žiūrintis, kad 
id darbas eitų 

binirkai net’nginiautų. švėn
ai pavaduodavo užveizdos

Vaikus pradėdavo mokinti nuo mažu
mės. “Kaip tik vaikas pasiekdavo amžiaus, 
kuomet jisai gali š'ek-tiek dirbti, jį gaben
davo-dirbtuvėm Jį mokindavo tokio amato, 
prie kurio vaikas turėjo didžiausi palin
kimą”.

Visi indijonai nuo pirmo iki paskutinio, 
išėmus tik Kacikus, turėjo dirbti. Moterįs 
užsiėmė verpimu. Siuvimu užsiėmė choris
tai ir muzikantai. Jeigu moteris nepriverp
davo tiek, kiek jai buvo paskirta priverpti, 
tuomet nabagę nuplakdavo rykštėmis ir 
nuplakdavo labai skaudžiai. Našlės, sene
liai ir koliekos ta’p-pat turėjo dirbti, bet jų 
darbas buvo parinktas, prisitaikant prie iš-

tė ir už tai aš negaliu būti 
melagiam ir socialdemokra- 
t’i vardo teršėju.

eina i,—skaičius narių 
i. Tuomet ne,’irūpino, 
;au, nes! rūpino. Ka'p 
dilino? Rūpinosi, kiek

i*V i Akisr?



Pirmasai Bučkis
(Pabaiga).

Praslinko 3 savaitės po šiam atsitiki
mui. Jisai neturėjo progos atlankyti tą go- 
jalį. Vieną nedėldienį pas juos iš vakaro 
jau atvažiavo svečių-giminių, ant rytojaus 
buvo parapijos atlaidai—dar daugiau sve
čių ir nenoromis turėjo sukinėtis tarpe jų 
juo labiau, kad kunigas, jo brolis, prašė pa
skambinti ant balalaikos. Kitą nedėldienį 
buvo svečiuose pas seserį. Visą laiką jos 
puikus paveikslas stovėjo jo jaunutėj sielo
je. Nuo tėvo tarnų atsargiai išsiklausinė- 
jo ir sužinojo, kad ta mergina drauge su tė
vais gyvena dvare ir yra dvarininko tar
naitė. Iškarto labai geidė ir tikėjosi suras
ti progą ją matyti. Bet kokiu būdu? Ar 
^iti pas jos tėvus? Bet ką tėvas pagiedotų 
jam, kandidatui į kunigus? Apar to ir tar
nai nupiešė ją gana nemaloniame pavidale; 
būk jinai yra visai be jausmų, be širdies, 
nei su niekuom nedraugauja, nelanko diev- 
namio, skaito rusų kalboje knygas ir t t. 
ir t. t.

Mokinys netikėjo, kad ta, aniuoliškos 
grožės mergina, galėtų būti be jausmo, ne 
draugiška, bet kadangi likosi trumputis lai
kas būti pas tėvus ir reikėjo keliauti į mo
kyklą, tad ir stengėsi viską užmiršti.

Trečią nedėldienį po pirmo pasimaty
mo mokinys vėl patraukė žinomo gojalio

juom. Pirmą kartą pasijuto save motenš- ’ 
ke, pajuto berybį meilės jausmą ir gailiai 
apsiverkė. Suprato, kad jau įžengė į kitą' 
gyvenimą ir pajuto skausmą ir liūdesį ant 
širdies. Pirmiau gyvenimas buvo papras
tas, linksmas, dabar gi jis pavirto į kokią 
tai šmėklą ir tik ten, toli per rūkus retkar
čiais švistele mokinio veidas. Per kiauras 
naktis neužmerkė akių ir visokio turinio 
mintys svaigino jos jaunutį protą.

Antrą utarninką mokinys, sėdėdamas 
traukinyje, bėgančiam Kauno linkui, žiū-, 
t ėjo per langelį ir stengėsi priminti mažiau
si įspūdį iš paskutinių atsitikimų. Ant ke
lių, dailiai suvyniotam ryšulėly, laike vos 
tik pražydusią gėlę. Tai dovana ant at
minties nuo tos dailios mergaitės. Ir jisai, 
dar gyvendamas tame momente, kuris gi
mė laike juodviejų pažinties, pasiėmė gėlę

mano aniuoleli, aš savo žodį išpildysiu, bū
siu tavo amžinai, arba....”

Mergina tuomi tarpu ant kalnelio, ne
to Ii dvaro, lydėjo ašarotomis akimis trau-

veza....

Cepelinas
Atėjęs į dambą išgirdau pirmutinį sar

gybines armotos šūvį, panašų į milžinišką 
iššokusi iš butelio kamšti.

Tuojau užupy pamačiau sužaibavo ki
birkštis ir išsiveržė raudonas šrapnelių ka-

Pasikalbėjimas Rožytes su motina 
apie vestuves.

niuolą gali užrūstinti. Ku- teinąs griekas 
nigėlis sustojo šokęs, su- —Tokios bukap rotes, kpp
gniaužė kūmščias, pribėgo |Ub mama, aklai tiki kunigų 
prie to bedievio ir vos tik Idarbams ir žodžiams,, per 
dantų neišmaišė. Tu, sako, Uai jų ir negalima pertikrin- 
esi bedievis, velnio apsėstas,1 
turbūt “Laisvę” skaitai, kad • 
taip išdrįsti sakyti! Lau
kan iš mūsų šventablyvos 
draugystės. Kunigėliui į 
pagelbą pribuvo daugiau 
cnatlyvų vaikinų ir tą bedie
vį išstūmė už durų. Paskui 
viskas nurimo ir kunigėlis 
vėl pradėjo su savo drūžka 
š^kti ir linksmintis. Tai

dis pradėjo smarkiau plakti. Tik šitas pu
siau išgąstis, pusiau kankinimasis dėlei 
gręsiančio nežinomo pavojaus, visai buvo 
nepanašus į tą, kuris gema klesoje priešais 
mokytoją, atsakinėjant lekciją. Ne, visai 
nepanašus. Pastarasai yra nemalonus ir 
labai užkenkia pats savaimi pasekmei atsa
kinėjimo lekcijai; bet šita baimė buvo nau
jos rūšies, kuri apart malonumo nieko ne
gali suteikti. Vidurinis balsas šnabždėjo, 
kad juo labiau tave šitas sujudinimas kan
kins, tuomi labiau tu jo trokši ir tuomi 
meilesniu jisai atrodys. Mokinys tai pilnai 
jautė ir nedrąsiai, tarsi tęsdamas tą neši
nės momentą, artinosi linkui žinomos bran
gios vietelės.

Jinai jau ten sėdėjo. Parėmus su
gniaužtomis rankomis nusvirusią žemyn 
galvą ir ką tai giliai mąstė, tėmijo, kaip 
ramiai čiurlena tyras vandenėlis. Staiga 
mokiniui pasidarė nepaprastai linksma, — 
jisai garsiai nusijuokė. Mergina krūptelė
jo ir staiga atsisuko:

—O, ir jūs čia? Parodykite, ką čia 
turite po pažasčių, knygą?

Iš toli, matyties, karės lauke sproginėjo 
raudonos elektriškos rakintos, ir kiekvienos 
rakietos sprogimas kruvinai nušvietė visą 
ta k rasta.

Antra mūsų batarėja, pasislėpusi lau
ke, tame krante, nelaukdama, suklegėjo. 
Patrankų šoviniai, yt nematoma ranka 
svaidomi rausvi žaisleliai, plyšdami šaltame 
žiemos ore, rausvai šypsodamies žaidė.

Jie sproginėjo kas minuta ir vis taikė 
išsprogti ir nusišypsoti ten, augštai ore, kur 
juodavo jiems pavojingas juodas taškelis.

Tolybėje iš kažkur vamtelėjo, yt milžiniš
kas šuo, pat rankos balsas.

upės tilto.
Gal būt jis ims bombarduoti plentą?

tai neseniai atsitiko? Pas dambą iš po sto
rų liepų krūmo išprunkštė gašliai kranksė
damas automobilius.

Už minutes pamačiau keturkampį juo- 
i šešėlį. Pažinau jį: tai buvo pir- 
mitaris automobilis, skubiai va-mačius

liūdnai susakiau jį, prašydamas apsistoti.
pratarė:

čiau. O jum ar tinka?

nūs balsas buvo tai]) puikus! Kad tai ji 
kalbėtų ir kalbėtų, o kaip jam būtų smagu 
klausytis!

Praėjo gal daugiau, kaip valanda laiko

josi, tarsi, seni pažįstami: apie žmogaus 
užduotį apie meilės tyrumą ir jos nemir
tingumą. Kuomet buvo stoka žodžių, jie
du vienas kitą puikiai suprasdavo; ji tuo- 
inet uždėdavo savo abi rankas ant jo peties 
ir, nulenkus ant jų galvą, žiūrėdavo ten, to-

sėliai, kur amžina tyla, ramumas. Jisai 
jautė, kaip sunkiai kilnojasi jos krūtinė, 
žiūrėjo į jos skaistų veideli. Pakėlęs tru-

nas tamsus, garbiniuotas plaukas, atssky- 
ręs nuo galvos, retkarčiais sujuda nuo 
švelnaus vėjalio. Mokinys apkabino ją a- 
biem rankom. Ji, tarsi, apmirus, nulenkė 
galvą ant jo krūtinės ir abiejų jaunos, karš
tos lūpos susiliejo į vieną ilgą,tylų bučkį.Tai 
buvo jų pirmas bučkis ir nei vienas iki tol 
dar nežinojo bučkio svaiginančios galės.

tamsta esi ne
dėkingas.

Mokinys paraudonavo iš gėdos. Vie
nas palei kitą gimė klausimai: kas gi tame 
blogo? Bučkis, bet niekas nematė. Ar gi 
tas yra kenksminga? O gal ir labai nege
rai? Bet aš ją myliu, myliu, ot ir viskas ir 
daugiau nieko nežinau.

Jinai dar kartą pratarus:
—Tamsta esi nedėkingas— skubiai nu

bėgo namų linkui. Mokinys matė, kaip mer
gina netoli dvaro apsistojo, ir, rodosi, keti
no grįžti atgal, bet mostelėjo ranka ir iš
nyko.

Parėjusi namo, nubėgo į savo kamba
riuką ir, apsikabinus pagalvinę, karštai 
pravirko. Graudžios, šiltos, ašaros gal pir
mą kartą jos gyvenime taip gausiai suvilgė 
veidą. Mergina dar negali orientuotis šia
me apsireiškime, nežinojo ar myli jį ar ne, 
vienok jautė, kad jos siela bus anginai su

ue,—iš kalbos spėjau, chocho- 
kinties, cepelinas lekiąs narnai

‘ dešimtame verste nuo plento jis numetęs 
onibą; pievoj bomba išknisusi dideliausią 
uobę. Neabejotina, — jis lekia tilto link.

Labai gerai suprantama, kad jam nori-

menėjęs, y t molinė stovyla, neini rksedamas 
žiūrėjau ir tėmijau, kas dedasi. Ore kas

arti ridami. Netikėtai ore suspindo balta,y t 
mažutė saulė, rakieta, ir nedrąsiai, tarsi 
užsimąsčius, y t krikštolinė nekalta ašara.

Aplinkui mane sustojo virtinė karės ve
žimų, išsirengusių karės laukan, ir nedrį
susių toliau važiuoti.

Vežikai-kareiviai, sulūžusiais šimeliais,

Tuojau pradės... Šrapneliai ant tilto 
jau kryžmai sproginėjo.

Galiaus visi švyturiai sužiuro į vieną 
vietą, plento link. Aš, gerai įsižiūrėjęs, pa
mačiau prožektorių apšviestą cepelino nosį, 
apie 2,000 metru augštumoj.

Priešininkas atrasta. Nudžiugę, du 
švyturiu y t; du baltu žalčiu šokinėjo ap

mi į pryšakį, tai į uodegą geldami.
Cepelinas supratęs, kad jisai vistiek 

jau atrastas ir nebegalės ištrūkti iš akylai 
lydinčių jį švyturių, užsidegė savo prožek
torius.

Iš cepelino šnervių dūsavo sprangina
mai šviesiu du stulpu-švyturiu. Tuodu švy
turiu susipainiojo su mūsiškiais.

(Toliaus bus).

—Palauk, Rožyte, aš šian
dien esu labai geram ūpe ir 
noriu su tavim pasikalbėti.

—Labai gerai; man links
ma, kad mama nors sykį esi 
geram ūpe, tai gal galėsime 
protingiau pasikalbėti.

—Nutilk, mazgote, ar tu 
mane skaitai beprote?!

—Nepyk, mama, aš tavęs 
neskaitau beprote, bet tan
kiai ir protingi kvailai kal
ba.

gu ten būtų buvę bedieviai, 
tai, suprantama, jie nenusi
gąstų, bet mūsų kompanijoj 
dalyvavo visi šventablyvi 
žmones, tai pamatę dvasiš
ką asabą, turi nusigąsti.

—Nutilk nepraustabūrne! 
Kunigėlis smuklių nelanko. 
Jis atėjo į svetainę, kurią 
užlaiko ponas saliūnkyperis.

—Ir kuo ta svetaine ski
riasi nuo karčiamos? Juk 
ji suvienyta su karčiama,ar-turn apsėsta piktos dvasios, 

tuomet aš su tavim kalbė- ba, geriau pasakius, karčia- 
čia protingai. mos geriausis kambarys.

Pu, Rožyte, turbūt atsi-—Liaukis, mama, su tom

papasakok, kodėl tu 
dien esi geram ūpe?

Geriau
šian-

buvau

ram upe.
—Tai ne naujiena, aš ma

niau, kad mama buvai dar
bininkų susirinkimo, girdė
jai prakalbas, per tai esi
linksma.

i, kad aš neimi 
usirinkimus ir

Jie daugiau nieko nežino,

—Klysti, mama, keikimai, 
tai kunigu a-matas ir jie tą

tavo. Per tai darbininku

buvau vestuvėse ir mačiau, 
kaip kunigėlis dailiai apsi
eina. Bet jeigu kartais

te, bet bedieviu.
< c

iip kalbi. Juk iš svetainės 
dilino durįs buvo uždaros

pačio

liu, kurie buvo nuėję į sa- 
liūną išsigerti. Kunigėlis gi

pradėjom vinčiavoti jaunuo
sius, išgurdami po stikliuką 
degtinės. Kunigėlis taipgi 
sykiu su mumis gėrė. Išgė-

linksmas,

ri) is pradėjo glamonėtis.Tuo
met viena drūžka nusiėmė

davė kunigėliui. Kada mu
zika užgriežė suktini, tai

leido suktynių. jam,

—Ar negalėtum,mama,pa- ^0I1T Bu per visą laiką pa- 
įsokoti. kaip kunigėlis ves-/Klikos painiojosi tarpe kuni-

— Kodėl ne, tik tu, Rožy-Vyte, būtum mačius, kai}) 
te, nepertrauk mano kalbos.'Bailiai išrodė, kuomet kuni-

—Gerai, mama, gali kal
bėti.

—Kai}) tik po šliūbo, tai 
tiesiai važiavom į svetainę, 
kurią užlaiko saliūnkyperis. 
Ten jau mūsų laukė. Ne
spėjom už stalo atsisėsti, 
kaip štai ir mūsų kunigėlis 
Silkiukas ateina į svetainę. 
Męs visi net nusigandom.

—Ir ko jūs nusigandot?
—Tu, Rožyte, šarap! Da

liūs, stipriai vienas prie kito 
prisispaudę, apsikabinę, šo
ka suktinį! Aš manau, kad 
ir aniuolai danguj taip šoka. 
Bet štai, atsirado bedievis, 
atsistojo vidury svetainės ir 
pradėjo šaukti, kad čia gė
da esą doram žmogui būti, 
nes visi, girdi, girti ir kuni
gėlis esąs girtas. Supran-

PITTSBURGH, PA. 
Baisi tragedija.

27 d. vasario Antanas 
Kunčis trimis šūviais pavo
jingai sužeidė savo moterį 
o ketvirtu šūviu pats nusi- • 
šovė. Moteris nuvežta į li- 
gonbutį. Viena kulka patai
kė į kairiąją ausį, kita į žan-

matai, Rožyte, kad bedie- dą, o trečia į petį. Priežas
čiai patys triukšmą sukelia, ■ tis tos baisios tragedijos — 
o paskui savo gazietose ra-į šeimyniški nesutikimai ir 
šo, nnversdami visą bėdą girtuoklystė. Kunčis girtuo- > 
ant katalikų ir kunigėlių, jkliavo ir tas pagirdydavo 

—Labai gerai, kad mama ; vaidus. Saužudys neprigu- 
ptipsakojai man tokią istori-’įėjo nei prie jokių draugys

čių, buvo tamsus fanatikas 
ir savo tamsumu priėjo prie 
tokios baisios tragedijos. 
Buvo jaunas vyrukas, vos 
24 metų amžiaus. Tai ma
tot, prie ko tamsumas ir 
tuoklystė žmogų priveda.

Beviltis.

ją. Bet tik tu pasvarstę 
sveiku, protu...

vadini. Ar tu manai, kad 
mano protas ligotas?

—Kada mama kalbėjai, 
tai aš klausiau, o dabar pra
šau manęs paklausyti. Ku
nigai šaukia, kad socialistai 
ir bedieviai veda žmones 
prie ištvirkimo, paleistuvys- NAUJOS POROS.
L iineniorališko gyv/ni- , Waterbury, Conn. - 7 d. 
mo. Bet ar tai pridera ku- k.°™ a’’slvade p™?. Karpa- 
rigui eiti j vestuves, kurios I ™'«s -^Konstancija Skes- 
v.-.. Pn.v.inmncn Ion tlhute. Ablldu laiSVU pa-yra taisoma karčiamose, ten 
glamonėtis su merginom, 
šokti, girtuokliauti ir sykiu 
pliaukšti visokias nesąmo
nes? Ar tai pridera kuni
gui girtų gaujoj, užsidėjus

tis ir dar triukšmą kelti?

žiūrų ir šliūbą ėmė civilišką. 
Vestuvės buvo be svaiginan
čių gėrynių. Tai pavyzdys 
visiems lietuviams, kurie 
dar mano vesti.

Linkėtina jaunavedžiams 
laimingo šeimyniško gyveni* 
mo.

W. M. Zuvišius.
Fitchburg, Mass. — 28 d. 

i<ario apsivedė Antanas 
jeigu atsirado Žemaitis su M. Tamkiūte. 

vaikinas, kuris Vestuvėse dalyvavo nema- 
ligėlį gedinti,kad žas būrelis svečių. J. Ru
noj, tarpe gir- dzin.-kas sumanė, kad paau-

le ne kunigėlis, bet bedie
vis... jis ir “Laisvę” kišenių j

km su girtuokliu gauja, tą

kunigas—tai Kristaus me
dinis, jis turi sekti Kristaus 
nėdomis, turi mokinti žmo-

šelpimui nukentėjusių nuo 
karės lietuvių, bet jaunave
džiai atsakė, kad jiems ne

Mat, jeigu būtų su- 
ant bačkutės pa

rinkti, tuomet, be abejonės, 
čiamas ir negirtuokliauti, it jaunieji būtu sutikę.

ha savo parapi jonams?

nas doras žmogus turi pasi
piktinti. o mama sakai, kad 
esi labai geram ūpe. Reiš
kia ir mama pritari tokiems 
darbams.

nuo

atbulai,

Ten buvęs,

t. Leheckaite. Buvo suma
nyta paaukauti po keliatą 
centu sušelpimui nukentėju- 
,siti mm kares lietuvių. Jau
navedžiai ir svečiai tam su- 

, manymui pritarė. Aukavo

turi <
•avo

męs ir|

nasu, Kad Kunigas girtas 
ęlamonėjasi su merginom ii

merginos aprėdo jį savo

—Meluoji, Rožyte, drabu
žiais nerėdė, tik drūžka ati
davė nekaltvbės vainikėli.

T. Malaitis ir P.
i Martinka—po 50c.; K. Au- 
ciistauckas—38 c.; A. Žalis, 
b. Sinailienė, S. Adomaitis, 
A. šimnnauskas, V. Bujaus- 
kas,V. Vaitiekus, J. Butvic- 

Ikas ir A. Savis—po 25c. 
Smulkiu aukų surinkta 42c. 
Viso labo $7.10 Visiems au
kautojams ištariu širdingą 
ačiū.

A. Gasparaitis.

PO PRIEVARTA ŽENYS.
kunigas, užsidėjęs ant gal-1 Detroit, Mich.—Immigra• ••. • • • • • • -t. • ji

merginą, nardo po svetainę. 
O ant rytojaus, atsistojęs 
prie altoriaus, keikia socia
listus, išvadindamas juos 
girtuoklais, paleistuviais ir 
kitokiais nenaudėliais.

—Kaip sau nori, Rožyte, 
bet aš kunigėlio darbų nega
liu peikti, nes tai būtų smer- suvinčiavotas.

naują tvarką, kad sumaži
nus skaitliu atvykimo į mie
stą prostitučių. Jeigu ko
kia nors mergaitė važiuoja 
pas vaikiną ir pasako, kad 
jiedu ženysis, tai jos vaiki
nas bus pašauktas į immi- 
gracijos namą, apžiūrėtas ir
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buvo katalikų
Kalbėjo kun.

Kalbėtojas

FITCHBURG, MASS.
27 d. vasario buvo p rakai 

bos Lietuvių 
draugystės, ' 
mui 
dienos 
m o. 
rius

20 d. vasario 
rimas L. S. S. 
Sutarta .pagal naują

“beparty viski 
lukavę palaiky- 

Ar tik ir 
bepartyvišku

tronką Birutę 
choras tui 
puikiai gyvuoja, 
da p. J. P rakai! i

GIRARDVILLE, PA.
3 ir 6 d. kovo buvo pra< 

kalbos, kurias parengė ke
lintas draugų. Kalbėjo M. 
X. Mockus. Per abudu va
karu žmonių buvo daug. Au
kų padengimui lėšų surink
ta $8.25; knygų parduota už 
$7.jo. .Tai dar pirmų sykį 
tiek daug parduota literatū
ros. Kalbėtojas publikų už-

Reikia pažymėti, kad vie
tos dvasiškas tėvelis ir jo 
pasekėjai dėjo visas pastan
gas, kad tik suardžius .tas 
prakalbas, bet visas jų triū
sas nuėjo ant vėjo.

F. Levinskas.

gėjai negalėjo gauti atsa- 
kantesnį kalbėtoją? Birutės 
choras sudainavo k el i at ą 
dainelių.

Forams aukavo svetimtau
čiai, lietuviai biznieriai ir 
pavieniai darbininkai.

Svečias.

PRANEŠIMAS.
St. Louis. Mo. — 15 d. ko

vo, Knygyno svetainėj, Cass 
b 14 gatvės, bus prakalbos.

WILKES BARRE, PA.
20 d. vasario buvo prakal

bos L. S. S. 9 kuopos. Kal
bėjo L. Pruseika, “Laisvės” 
redaktorius. Jis savo kalboj 
labai aiškiai nurodinėjo 
priežastis dabartinių Euro
pos karių ir kaip kapitalis
tai, žudydami darbininkus, 
krauna sau milionus. Pas
kui aiškino, kad ir Suvieny
tos Valstijos nori ginkluotis 
ir prie progos surengti žmo
nių žudynes.

Žmonių buvo nemažai ir 
visi likosi užganėdinti.

S. Pietaris.

9 d. sausio atsibuvo T. M 
prakalbos. Tautiškas kai 
kėtojas,' norėdamas atsiteis 
t i su katalikų kalbėtoju Rač 
Kum, išvadino jį paršu.

Ar tai ne puiku?...

buvo susirin- 
116 kuopos, 

mada

EASTON, PA.
Lietuvių pašelpinė drau

gystė Laisvė surengė kun. 
M. X. Mockui eilę prakalbų. 
Trejos prakalbos įvyko va
karais, o dvejos—dienomis 
Vietos lietuviai dar nebuvo 
girdėję tokių prakalbų. Pir
mą vakarą parapijonai la
bai nerimavo. Buvo atėjęs 
ir vietos klebonas pasiklau
syti Mockaus “pamokslų”

Per visus vakarus žmonių 
buvo pilna svetainė.

Balainu tas.

kunigo Švagždžio”. Už to
kią prakalbą gavo gerą va
karienę. Bet tautiečiai ne
labai likosi užganėdinti Sir
vydo prakalba, kad jiems 
liepė klausyti kunigėlio žo

džių. Parapijonas.

keti $4 ir $4.50, o dabar mo
kama $7.50, $8.00 ir $8.50 
žodžiu, viskas pabrango, c 
darbininkų algos tos pačios 
kokios ir pirmiau buvo 
Reiškia, paprastų darbinin-

kunigų, bet kunigas pasielgė 
sąžiningai, duodamas ligo
niui ramiai numirti, t. y.,ne
sistengė jį versti išpažinties.

Vietos susipratę darbinin
kai neteko kovotojo už pa
gerinimų jų būvio, o jo mo
teris ir sūnelis—globėjo ir 
maitintojo. Velionis savo 
gražiais darbais paliko tar
pe vietos lietuvių gerą at- b (.nubardavę 

vokiška 
pakeliuj 
ir nune-

PATERSON, N. J.
23 d. vasario mirė Vincas 

Malinauskas. Jis kelis me
tus, sirgo džiova. Velionis 
prigulėjo prie trijų draugi
jų: Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų, Liet. Ūkėsų Neprigul- 
mingo Kliubo ir šv. Kazi
miero. Tapo palaidotas su 
didžiausiom bažnytinėm iš
kilmėm. Malinauskas buvo 
pirmas tvėrėjas S. L. A. 10i 
kuopos ir kovojo su neteisy
bėm. Kįlant darbininkiš
kam judėjimui, jis prisidėjo 
prie sutvėrimo L. S. S. 65 
kuopos ii* ilgą laiką buvo 
kuopos fin. sekretorium. 
Kada jau pradėjo sirgti, tai 
paliovė aktyviškai veikęs, 
bet nepaliovė darbininkų a- 
gitavęs prie vienybės. Jis 
buvo prasilavinęs darbinin
kas ir laisvų pažiūrų, bet 
galutinai prispaustas ligos, 
paliovė darbuotis. Kada 
prigulėjo prie šv. Kazimie
ro draugystės, tai privers
tas buvo prisidėti ir prie 
bažnyčios, nes aiškiai matė, 
kad jo amžis neilgas, o žmo
nai bus reikalinga pašelpa.

Kada velionis negalėjo iš
eiti iš savo kambario, tai 
tankiai jį atlankydavo kuni
gas Švagždis. Prieš pat

i Jaunuomenes 
kaipo paminėji- 

3 metu sukaktuviu nuo 
draugystės įsikūri- 

Kalbėjo J. Smelsto- 
Pirmiausiai aiškino a- 

draugysčių reikalingu
mą ir jų naudą, o paskui a- 
pie darbininkų vargus ir jų 
išnaudojimą.

Po prakalbų buvo sureng
tas šeimyniškas vakarėlis. 
Buvo vakarienė ir įvairių

Oi tie mūsų vakarų rengė
jai... kada jie pasirūpins pa
gerinti savo darbus sceno
je? ! Kada jie liausis vargi
nę publiką? Publika turėtų 
rasti užsiganėdinima kon
certuose bei teatruose, bet 
iki šiol pas mus dar retai pa
sitaiko ka nors tinkamesnio 
dėl publikos parodyti. Kas 
tik panorėjo, tai pa rinko vi
sokių “margumynų”, išsi
mokino kaip poterėlius, na, 
ir “koncertas” ir kviečia pu
bliką klausyti...

Bingham tonietis.

HENRIKAS C. ŽAKO , BankieriuF 
Metropolitan Saving Bank Building

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

BROOK LYNO IR A PI E LINKIS 
ATYDAI.

Lietuviškas Kontraktoriua.
Padarome visokj darbą prie MttĮB 

namų statymo ir senų pataisyM*. w* 
plastavojam, išcementuojam ir tt. B» 
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
99 So. 2nd St, Brooklyn M. V.

iria valstijos- ir užsidėjo fo
tografijų galeriją. Choras 
staigiai išdygo ir dabar vi
sus stebina. Mat, ta chorą 
sutvėrė kunigėlis, išmesda
mas iš bažnytinio choro vi
sus gabesnius giesmininkus. 
Kodėl jis juos išmetė, tei
singai negalima sužinoti: 
vieni sako už neprigulėjimą 
prie parapijos, o kiti—už ne- 
pagerbimą jo gaspadinės. 
Oficiališkai kunigėlis pasa
kė, kad prie choro gali pri
gulėti ir tie, kurie nepildo 
bažnytinių ceremonijų, bet 
privalo užsimokėti po 6 dol. 
į metus duoklių. Tokiu bū
du, kurie nesutiko mokėti, 
turėjo iš choro prasišalinti.

1/ d. sausio levynes 
N2, kuriame buvo surašyti 
visi Detroito 
socialistai”, i 
mui Gabrio biui 
Gabrys nėi 
socialistu ?”

Z1 sausio 
prakalbos. 
Maliauskas. 
aiškino apie vokiečių kulkų 
stebuklingumą, 
kada vokiečiai 
Kauna, tai viena 
kulka pasitikus

pripažinti, kad koncertas iš 
visų atžvilgių pilnai pavyko. 
Programas buvo gana įvai
rus ir gerai atliktas; žmonių 
prisirinko daug ir kuopa tū
tos pelno.

Kelios savaitės atgal čia 
buvo atidarymas naujos 
klebonijos (Apačioj klebo
nijos yra saliukė). Kalbėjo 
keli kunigai ir tautiečių va
das J. O. Sirvydas. Kun. 
Dobužinskas pasakojo apie 
ekonominį klausimą ir pasa
kė, jeigu darbininkai nori 
pagerinti savo būvį, tai tu
ri sekti Kristaus pėdomis. 
Sirvydas atkartojo Dobu
žinskio žodžius ir pridūrė: 
“Klausykite savo vadovo

4 d. sausio buvo prakal
bos S. L. R. K. Kalbėjo Al. 
Račkus. Pasakė, kad kuni
gai esą vyriškos lyties ir tu
ri vyriškus pajautimus. 
Taipgi pasakė, kad niekas 
režino, ar yra dievas, ar nė
ra. Bet “bedievius” kalbė- 

išvadino išmat vaka

ri. nauja T. M. D. 
surengė koncertą. 

Programas susidėjo iš dau
gybės (apie 15) deklamaci
jų, keliatos dainų, dviejų 
monologų, dialogo ir kelia
tos muzikos gabalėlių. De
klamacijas atlikta gana pra
stai (išskyrus p. Vaičaitie- 
nę). Vieni nemokėjo žo
džių ir bėgo nuo scenos, kiti 

kad negalima 
o treti “atpy- 
■ėlius. T rup il

ge riaus atlikta monologai 
muzikos gabalėliai 

indeliuos ii

SO. BETHLEHEM, PA.
Čia darbai eina labai gė

lai. Bethlehem Steel Wor
kers Co. dirba virš tūkstan- 
ties darbininku. Jie uždir
ba gerai, nes minėta dirbtu
vė dirba kariaujančiom ša
lim armotines kulkas. Pir
miau lietuvių buvo mažai, 
'net dabar, kuomet darbai 
p radėjo eiti geriau, priva
žiavo gana daug. Yra L. S. 
31 kuopa ir S. L. A. 61 kuo
pa, bet abidvi silpnai gy
vuoja, nes nėra veikėjų.

Darbininkai daugiausiai 
užsiima girtuoklyste ir ka- 
zyriavimu.

Iš kitur pribuvus darbų 
galima gauti. P. M.

PATERSON, N. J.
Vietos keturios draugys

tės buvo surengusios fėrus 
sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės, kurie įvyko 17, 18 
ir 19 d. vasario. Kadangi 
tomis dienomis neužsibaigė, 
tai pabaigta net 6 d. kovo. 
Fėrus sumanė surengti Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų 
draugystė ir užkvietė visas 
vietos draugystes prisidėti 
prie rengimo. Prisidėjo 
Liet. Ūkėsų Neprigulmingas 
kliubas, S. L. A. 101 kuopa 
ir L. S. S. 65 kuopa. Baž
nytines draugystės atsisakė. 
Kadangi forų rengime neda
lyvavo bažnytinės draugijos, 
tai kunigėlis labai perpyko 
ir gerokai fėrus “išgarsino”. 
Žmonių per visus vakarus 
atsilankė gana skaitlingai 
ir, kaip girdėjau, pelno bus 
apie 300 dolerių.

Pirmą vakarą kalbėjo 
Liutkauskas apie trejas de- 
vynerias ir jo prakalba 0ub-

ATSIŠAUKIMAS.
Draugai, kas turite atlie

kamų knygučių veikalo 
“Eksproprijatorius”, malo
nėkite atsiųsti į “Laisvės” 
redakciją. Brooklyn© Ap
švietus draugystė nori sta
tyti scenoj, bet negali gau
ti knygelių.

WATERBURY, CONN.
20 d. vasario buvo prakal

bos. Kalbėjo St. Michelso- 
nas, “Keleivio” redaktorius. 
Publikos susirinko gana 
daug ir kalbėtojas ją pilnai 
užganėdino.

Reikia pažymėti, kad at
sirado tokiu, kurie laike

V f

prakalbų visą laiką niurnė
jo, bet didelio triukšmo ne
kėlė. Gėda tokiems žmo

nai, prašydami pirmininką 
pagarsinti kuopos' būsianti 
koncertą. Tokie 
garsindami kuopos 
pas daugiau blėdies 
negu naudos.

HAZLETON, PA.
25 d. vasario buvo prakal

bos L. S. S. 80 kuopos. Kal
iojo kun. M. X. Mockus ir 
V. Andriulevičius iš Pitts
burgh, Pa. Žmonių susirin
ko nemažai ir visi ramiai 
užsilaikė, išskiriant, kelių 
moterėliu, kurios demons-

19 d. vasario buvo šeimy
niškas vakaras D. M. D. 
Kas buvo ant programa — 
neminėsiu, nes dailininkai 
už teisybe isižei 
Geri; 
bllVO

ROCKFORD, ILL.
4 d. kovo buvo vakaras 

Lietu vos Sūnų ir Dukterų 
draugystės. Sulošta veika
lėlis “Tėtė apsiriko“. Akto
riai savo užduotis atliko ge
rai ir publika prisijuokė į- 
valias. Paskui sekė monolo
gai, dialogai, deklamacijos 
ir tt. Visi lošėjai savo už
duotis atliko gerai. Liet. 
Soc. Jaunimo Ratelio vyrų 
choras sudainavo tris dai
neles. Publikai dainos taip 
patiko, kad net tris sykius 
chorą iššaukė ant steičiaus. 
Pasibaigus programai, pra
sidėjo šokiai. Žmonių buvo 
apie 300. Draugystė pelno 
turės.

27 d. vasario buvo prakal
bos šv. Jono draugystes. 
Kalbėjo net tris katalikiški 
kalbėtojai: du bešališkai, o 
trečias, juozapiečių sekreto
rius, visą laiką plūdo nėgė
ms raštus ir agitavo jų ne-

ir kaip mažai gauna atly
gint už savo darbą. “ 40 šei
mynų šioj šaly turi įeigų 
daugiau, kaip po milioną do
lerių” — sako kun. Kemė
šis.

Kvietė darbininkus prie 
susipratimo ir vienybės ir 
rašytis prie gerų unijų, bū
tent prie A. F. of L.

Kun. Kemėšis bandė kri- 
t.'kuot socialistus. Sakė: 
“Jau 70 metų, kaip socia
lizmą skelbia jo pasekėjai, 
bet praktikoj negali jvyk- 
dinti.

Pasirodo, kad kun. Kemė
šis nežino skirtumo tarpe 
socializmo ir komunizmo, 
nes sakė: “Jau ir Suv. Val
stijose kelis kartus socializ
mas buvo praktikuojamas, 
bet neįvyko”. Anot jo, jau 
kelis kartus socialistai buvo 
nupirkę plotą žemės ir ban- 
bė praktikuoti socializmą, 
bet subankrūtijo. Matot, 
koks soc-mo žinovas! Užsi
likę tik kokios ten dvi srio- 
vės, kurios rūpinas netik 
kūniškais žmonių reikalais, 
bet dvasiškais (bet kokios ir 
kur tos sriovės, kun. Kemė
šis nepasakė).

Kun. Kemėšis sakė, jog 
k rancūzijos parlamente jau 
buvo daugiau socialistų, ne
gu kitų partijų atstovų, bet 
kada prisiėjo gint darbinin
kų reikalus, tai socialistai 
visados stovėjo už buržujus 
—kapitalistus.

DETROIT, MICH.
Margumynai.

1 d. sausio buvo prakal
bos I. W. W. unijos. Kal
bėjo K. Geležėlė. Publikos 
susirinko lį tuzino. Iš 
publikos buvo, užklausta, 
koks skirtumas tarpe Det
roito ir Chicagos I. W. W. 
unijų. Kalbėtojas atsakė: 
“Tarpe tų dviejų unijų toks 
skirtumas, kaip tarpe dviejų 
pereklių vištų, kurios išsipe- 
i ėję netenka pirmo karščio”. 
Atsakymas teisingas ir pro-

i valanda. Dabai* 
ingio u teuždirba, 
inkime pragyveni

mą keturi motai atgal ir da
bar. Pirnu'm už svarą mė
sos reikėjo mokėti 13, 14, 15 f J

ir 16c. už svarą, o dabar jau 
mokama po 19, 20, 23 ir 25c. 
Duona ir kiti produktai 
taipgi pabrango. Pirmiau

rengti paskaitą, atiduodant 
prelegentui visą pelną. Pa
gal seną madą būdavo taip: 
visas pelnas eidavo kuopai,o 
prelegentas tankiausiai už
siganėdindavo delnų ploji
mu, jeigu publika plodavo.

Antras kuopos nutarimas 
—tai išrinkta komisija nuei
ti pas D. M. D. ir prašyti, 
kad ji susivienytų su L. S. S. 
116 kuopos teatrališku rate
liu. Kadangi D. M. D. va
dovauja tie patys kuopos 
nariai, tai patys save ir tu
rės prašyti.

Ar negudrus sugalvoji-

tai pirmutiniai pasirašę su 
kaizeriu, kad apšaukus ka
rę. Būtų dar ir daugiau a- 
pie socialistus kalbėjęs, bet 
žmonės pradėjo eit iš svetai
nes, mat, jiems nuobodu,kad 
kunigai iš sakyklų ir prakal
bose vis kalba ir kalba ta' 
patį, tai pasisakė, kad nekal
bės apie socializmą, nes vie
tiniai kunigai gana daug a- 
pie jį kalba. Tada pradėjo 
kritikuoti vakarų Europos 
sindikalizma ir šios šalies L 
W. W., anot jo, ta unija yra 
netikus, nes mažai nuo dar
bininkų reikalaują, o daug 
jiems žada—arba perdaug 
pataikauja darbininkų silp
numui.

Vakarų Europos sindika- 
lizmas, o šios šalies I. W. W. 
nepagerins darbi ninku bū
vio. Girdi, tai yra daug pla
tesnė organizacija už soc.- 
deni, partiją, nes socializ
mas visgi yra gana apdirb
tas mokslas, pripažintas or
ganizuota valdžia. Bet L 
W. W. to viso nėra. Tai pa
sakęs, griebėsi kritikuoti

nes. Kalbėtojai savo užduo
tis atliko labai gerai. Aukų 
padengimui lėšų surinkta 
$6.56. *

PITTSTON, PA.
Vasario 29 d. klerikalai 

buvo parengę prakalbas. 
Kalbėjo kun. Kemėšis. Pir
moj daly savo kalbos nuro
dinėjo apie moterų sąjungą, 
kokius ji didelius darbus jau 
nuveikė ir kokius dar nu
veiks ateity, jeigu tik daug 
moterų prie jos prisirašytų. 
Svarbiausia, sako kun. Ke
mėšis, tai turėt daug kapi
talo !
Kalbėjo neblogai, tik iškal

bos visai neturįs; be to, dar 
rankoms perdaug mosuoja, 
lyg žmogus įpuolęs vande
nin nemokėdamas plaukti.

Antroj daly savo kalbos 
nurodinėjo, kaip baisiai šios 
šalies darbininkai išnaudo
jami, kaip daug jie uždirba

1b d. sausio—1. W. VV. 
unijos prakalbos. Kalbėjo 
L Geležėlė. Jis pasakė, kad 
būdamas Clevelande girdė
jo, kaip L'. Pruseika kalbėjo 
Detroite.

Matomai 
gas ausis...

Pradžia 7:30 vai. vakare.
East St. Louis, III. — K 

d. kovo bus prakalbos; kal
bės St. Michelsonas.

Lai gerbiamoji publika į 
sjtėmija šį pranešimą ir ne- 
susiklaidina tais praneši
mais, kurie pirmiau būvi 
garsinti “Laisvėj”, “Kovoj’ 
ir “Keleivyj”. Mat, męs per- 
keitėm dienas, paskirtas 3 
Rajono.

L. S. S. 44 kuopos sekret
J. J. Daujotas.

PATERSON, N. J.
Pabaigoj sausio mėnesio 

mūsų mieste susitvėrė miš- 
r pasiskyrė pa- 

Dabar jau 
p’e 15 narius ir 

Chorą ve- 
kuris ne-

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GURĖK 

MJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per n.ŪHų banką galit* pagelbėti »avo giminėms I»«1 f* 

ijatamiama užimtose vietose vokiečiais. Męa tuHm*

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Barline, todėl galirne peraiųatl pinigui 1 vitlav ant 
n*augžčtau 800 markių (apie 525 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS 
MURA, TODE.L TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami gauti daugiau 1nforw>aclją kreipkltta 
ral ar rašykite laiški pat

MONTREAL, CANADA.
Kapitalistai nuolat šau

kia, kad dabar darbininkų 
gyvenimas yra labai geras. 
Bet ar ištikrųjų taip yra, 
kaip kapitalistai pasakoja? 
Keturi metai atgal čia pap
rasti darbininkai uždirbo po 
15 centu 
irgi nei

6 d. vasario buvo prakal
bos L. S. S. 116 kuopos su 
šimtu doleriu dovanu. Do
vana laimėt pasiryžo klebo- v J V

jam

CAMBRIDGE, MASS.
Šiomis dienomis buvo pra

kalbos Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų draugystės. Kalbėjo 
J Stasiulevičius iš Philadel
phia, Pa. Kalbėtojas publi
ką labai užganėdino. Prie 
draugystės prisirašė 24 nau
ji nariai.

L. D. ir S. draugystė yra 
sutverta ant gerų, laisvų 
pamatų, priguli moterįs ir 
vyrai ir jai gerai sekasi, y- 
patingai žymiai auga skait
lius narių.

Ant 
“magiškos 

itlikta taip 
ai, jog kiekvienam ma- 
visi “magikų triksavi-

RED. ATSAKYMAI.
Mylinčiam, Cleveland,Ohio 

—Užvesti kritiką su tokiu 
laikraščiu, kai]) “Santaika”, 
tai pažeminimas savo vardo. 
Gerbdami tamstos var
dą. kritikos netalpiname.

K. Barauskui. Nashua, N. 
11. — Apie streiką talpina
me anksčiau gautą. Atleis
kite*, kad negalėjome sunau
doti.

J. R. Vargdieniui. - 
prakalbas tai pinam 
“Lietuvos” korespondentais 
neverta polemizuoti, nes jų 
nepertikrinsite. Lai jie, 
sveiki', rašo, o jūs dirbkite 
savo darbą.

Pina v i jo žiedui, Škotijoj. 
—Persilpna, netilps. Vaiz
delių męs netaisom, tik ko- 
resnondencijas.

Mat, ir kulka žino 
karvėm vieta...

kie raštai geri ir kokie ne
geri. Dabar daugelis sako, 
būk jis “Darbininką” ir 
“Draugą” vadinęs negerais

ARGENTINA.
Balandžio mėn. Argenti

nos gyventojai rinks naują 
]: rezidentą. Socialistų par
tija pastatė kandidatą į pre
zidentus Juan B. Justo ir į 
v'ce-prezidentus 
Repctto. Dabar 
darbuojasi, agituodami už 
savo kandidatus. Greičiau-, 
šiai bus išrinktas radikalų 
partijos kandidatas, nes ši 
partija labai įsigalėjus. Vi
sos kitos partijos yra daug 
silpnesnės.

Visi vietos darbininkai, 
p r i vai o balsuoti už socialistų 
partijos kandidatus.

Putinas.

Marksą ir Engelsą, būk jie 
savo raštuose pasakę, kad 
kiekvienas socialistas turi 
neapkęst kapitalistų. Bet 
kokioj knygoj tas yra, ne
pasakė.

Anot jo, socializmas ne
įvyksta dėlto, kad socializ
mas pripažįsta kovą tarpe 
(1 a r b o i r ka pi t a 1 o. K a i p ga
li būt kova tarpe darbo ir 
kapitalo, sako kun. Kemėšis, 
jeigu darbininkas ir kapita
listas dirba už tą patį dol. 
Bet vėliaus ]>ats save sukri
tikavo. Sako: “Prieš trisde
šimts metų A. F. of L. pa- 
l.lausė kapitalistų, ar ir te
kaus j:e vieni naudosis pro
duktais. kuriuos darbi įlin
kai padirba? Kapitalistai 
atsakė, kad darbininkams 
neduosi.:! apart algos, kokią 
jie tuomet gavo”. Tada A. 
F. of L. pasakė: “Tai męs 
kovosim!” Ir nuo to laiko 
veda kovą su kapitalistais”.

Pasirodo, jog netik socia
listai, bet ir unijistai pama
te, kad be kovos iš kapitalis
tų nieko negalima laukti.

Abelnai visa Kemešio kal
ba pilna klaidų ir nesąmo
nių.

Bet mums, pittstonie- kų padėjimas eina blogyn, c 
ėiams, visgi didelė naujiena, j ne geryn. Tik tas keista 
kad kunigas neplūdo taip, kad ir patys darbininkai ne
kaip kiti kunigai plūsta so 
cialistus.

Burdingonas.

•"' v'



įdvi dienas, o męs pataisysi
me. d

Ne pagal temą.
Mano draugui išėjus 

į tautininkų prakalbų, aš
is

už-

—Na, kaip patiko garsaus 
. prakalbos?

snausti norisi
’,'°lbos, — i

tautiete ' <
—Et, tiktai . 

beklausant jo praK 
sako draugas.

—O kokioje temoje kalbė- į > 
j°? .,. I!

—Juk žinomos tautiečiui 
nrakalbų temos—“Apie tau
tos atbudimą”.

a
rj

Žemaičiu Velniukas.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas:—
Ponas Orakule! Išeksplei-

Laiškus skaito.
Airijos mieste Dublienė. 

priešais pačtos duris stovi 
trįs akmeninės stovylos. 
Praeivis, nežinodamas, ką 
jos reiškia, užklausė gatve 

įvažiuojančio žmogaus, ką

.. v?. “ _•< t

Temykite UETUVIA1I a
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO- ► __ ' _ _ JL   -     • . . . _SEi UŽIMTOSE VOKIEČIAIS.

JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ
GUSIUS i gilumą RUSIJOS arba P4S1LIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITfiS PRIE 
MAN-EH. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
naminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUIant 4% metams nuo šimto.

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

PARDUODU farmas, lotus ir namui. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU* DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos Ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUŠ LAIŠKAMS — 
G ROM ATOM S.
GENEKAL1ŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ-

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
Filia: 155 CLINTON AVE.,

M A SPETH, L. I. N. Y.

LIETUVIŠKA APTIEKA. >
Šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
Earduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito- 

ių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 60c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ Ir TONIC’AS. C. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfurnos Ir 
visokių ( REAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi- 
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus 
galima siųsti pinigais arba starnpomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškai Aptiekorius
410 So. 2nd Street, kampas Union Av«

Skyriumi 745 Driggs Ave., kampai 2nd St.„ Br >oklyn, N. Y.

LIETUVIV UNIJO8 MUZIKANTŲ-
BENAS

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

T She iCilliuaitfatt filuttiripal ffiunkal 
Vrotcrtiuc Union

OF BROOKLYN. N. T.
TL> n k <V<

Mr._________________________
— U a member in good rtandtng u p Ui

APRIL 1, 191____

■ j ;*

Grand Street
NEW YORK, Borough of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ
tu-

teisybę ir nori pagerinti 
biedniem žmonėm gyveni
mą, tai pasakyk man, kodėl

Praeivis:—Bet juk apaš
talų buvo dvylika, tai kur

Žmogus:—Turbūt anie

gai cicilistūs taip niekina?
Aš nusiimi, kad tu ėsi cici-

rai supranti.

Atsakymas:—
Tamstai turbūt teko kada 

nors matyt vejant šunį nuo 
dešrų. Šuva nenoromis ei
na nuo dešrų; jisai urzgia, 
o kartais net loja ir bando 
žmogų įkąsti. Tas pats yra 
ii su visokiais dykaduoniais, 
kurie iš darbininkų prakaito 
gyvena. Kuomet socialistai 
juos veja šalin nuo svetimų 
dešrų, tai jie nenori eiti, bet
urzgia.

Argi ir jis serga šv. Vito 
šokiu?

- Ar Montvidas rašo 
žmonės, turinti švento Vito 
šokį arba choreą, yra labai 
nepastovus protiškai. Ai 
ir Sirvydui reikėtų aršeni 
kompaundu gydytis?

kad

i

e.] oSykį tėvas su sūnum 
i miestelį ir vedėsi jautį 
parduoti. Nukeliavus- mies
telin tėvas pasiliko su jau
čiu turguje, o vaikas nuėjo 
bažnyčion išpažinties. Pri-

masis tarė: Vardan dievo, 
sūnaus ir dvasios šventos...

Kunigas:—O kur tėvą pa-

čiu už bažnyčios.

—Kokiame laike geriau
sia obuolius skinti?

—Tad
nėra

a geriausia, kaip 
kaimynu namie.

Kiauraprotis.

s’.ngiau ?

no (Taup’a*J

i )

Geras .sumanymą;;
Maža mergaitė, k 

motina buvo naš’ė, 1:1a 
—Mama ar tu mane t

Motina: — Z i 
taip, mano bran 
tu tai klausi?

Motina:—Su m u noru

Mergaitė:—Tai ai 
mama, su tuo vyru, 
ant kampo turi kend

Mokytoja:—Ku »ie 
ima tavo tėvas, kad 
bus dėl jūsų užl.aikj

ii ir religija.

na.
ui v

kuris
<iu što

uztiir- 
mo?

•t čv<is 
mumis, 
motina.

negyvena syKiu su
Mus išmaitina mū u

Mokytoja:—O kuo motina 
užsiima?

Mergaitė:—Ji niekuo ne
užsiima. Ji gauna mol estį 
nuo tėvo už tai. kad męs gy
vename nuošaliai nuo jo.

Padaro pagal garsinimą.
Pas daugelį šiaučių maty

ti užrašas: “Darbas padaro
mas jums belaukiant”.

Jonas"nunešė pas šiaučių

dangaus.

ė, ū metu senumo 
tokio-pat amžiaus, 
nie ateiti.

—sako Mariute—tai bū-

būsiu motina ketu-

im ateis 
iii aš juot

V ą pi mano biedni
vn-kučb’i tf.u pc 
tu juos muši?
verkdTiYia Onutė

Trupiniai. 
—K'iip, tamista,

Aptiek a I
Teisingai eutaieomi vaistai 

prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draurą, « būsite už
ganėdinti.
N. MOSKOWITZ

Aptiekoriun ir Cheinleiaa 
žli Roebling St., Car. Be. lee 

BROOK?.YN, N. V.

314 E

Iki 10 
piet ir

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

kožnoj šluboj savo 
apsigynimui.
Didelis išpardavimas 
tik ant trumpo laiko

autom atiš-
^>.“2 ar 83|J,45

po

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. h.

Specialistas Moteriškų Ligų 
50th St., . . . New York, N. Y.
O El SO VALANDOS: 

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

Nedeliomis paga' 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 duosime prietelišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
314 N. SOth St., NEW YORK, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Detektyviškas

kalibrų vertas $15 tik
Detektyviškas dubeltavas
7-niu šūvių revolveris ver-’K Z /Į K 
tės $8, tik už <P£4.TTcJ

Didele vertė už mažą sumą, tad 
nelaukdamas indėk 20c. stampomis j 
laišką, paminėk kurį revolverį nori, 
prisiųsim tau tuojaus tiesiok į stu- 
bą. likusiąją sumą užmokėsi kuo
met tau priduos. Dctektyviški revol
veriai yra geriausi pilnai gvarantuo- 
t*. Jeigu bucurn neužganėdintas, męr 
Hiigrąžiimiin pinigus. Pasiskubink pri
siųsti užsakymą tuojaus. Adresas:

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

25,000 KATAL10GQ DYKAI!
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65 CENTAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai pri.siųsk už 3c. pačtinę markę, o 
rcsl dideli ir puiku katalogai 'ktirlabie rasi visokių gerjasių AR>(QNIKŲ 
SKR1PKŲ, TRIUKŲ, ir daugybę klioktų MI’ZTKALIšKŲ INSTRU-
XiTOV) ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams narduodu pigiau. 
Škaplieriai 60 c. tuzinas. Sapnininkas 50c.. agentams duodame 60%.

WO 117 ‘J r 112 GRAND ST.,. □. Waldens, Brooklyn, n. y.

LIETUVI-DARBININKE!

Jeigu kada 
knygą ir iš n 

ir

Bobelis

Nusipirk, perskaityk ir duok savo draugui skaityti, vieną svarbiausių 
lietuvių kalboje veikalų;

“MOTERIS IR SOCIALIZMAS”
skaitei vieną-kitą stori 

jos nemaža pasiniu kinai 
ii perskaitęs “Moteris

Socializmas” pamatysi pasaulį visai 
tokioj šviesoj; ši knyga atidarys Tau 
akis ir parodys, kas gero ir | 
šių dienų draugiji'nėj tvarkoj. 

Šią knygą parašė garsiausis 
filosofas-sociologas Augustas 
kurio raštai yra išversti į visų
gųjų tanių kalbas. Vertimas puikus, 
kalba lengva. Knyga atspausdinta ant 
gražios popieros ir turi išviso 430 pusi.

Vokiečių kalboje “Moteris ir Socializ
mas” tapo išparduota net 50 laidų (viso 
apie 1 milioną ekz.).

Ši knyga bus papuošimu 
■” ' labai gražiai i

namų.
nes ant

gauti DYKAI dvi Atuka* 
ir Dtcielj Kataliogą visokių ma

I lAYvS JėSkų štukų ir įmokui visokių 
dalykų, kurių tu lobai nori, o 
ncžtnai kur Jų gaut? Atsiųsk

I L | s’vo pilną ir aiškiĮ adresą ir už 
j A Į 6 centus steiupii dėl uždengime į t J J prisiuntimo kastų, o męs tuojaus 

f Ir / tą Kataliogą ir štukas tao nusių- 
\ f / sitDOYKA* Adresuok..

JUOZAS J. SZLIKAS, 
‘tLA (MAGIJAS)

3261 S Halsled SI Chicago. III

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

;?*u receptu* hu didžiausi* 
i, nežiūrint, ni tlo 
uvos ar daktarų 

*nt leki.
•o tone ir M huaettft valstijoj.
>'iuoilų tfJVsit i^.»dt, kokiem tik pa-

, z..-' i»>h!tm. C*l!t rcl-
Ibi Ai n », u *« p rialų, i u» i 4 111

! r
Breadway, k imp, C Street 

r>Oi i H BOSTON, M ASS.
J. tlo.Bostoe. 2!d)14 Ir 2101S.

■3

k 
, R

, —Oi, blogai, tamistėle!
—Kas gi pasidarė?
—Aš valgiau vokišką 

“noodle” zupę ir francūziš- 
kai keptas būlves. Na ir 

Šiaučius, apžiūrėjęs čeve- kad pakėlė revoliuciją pilve, 
rykus, sako: — Pataisysiu 
juos tamistai už dviejų die
nų.

Jonas:—Kaip tai, taip il
gai? Juk lange parašyta,

. sisėdo ir laukia.

tai pone die gelbėk!

! Rusijos kareivis sako i 
aficieriui:

—Mūsų ginklai visai

savo

ne
jog darbas padaromas, pa- tikę, negalima kariauti, 
kol lauki. Afiecieris atsako:

Šiaueius:—Taip. Užtaigi 
ir prašau tamstos palaukti

—Ir ačiū ponui dievui,: 
visvien klius vokiečiams.

nes

Jonas MATHUSt
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS t 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- <
NAS VISAME SO. t 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšien gėry- ’t 
mai Ir užkandžiai. Patamavi^''' 
rnas prielankus. Atsilankykite, Jj 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS į 
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway 1 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių^? 
Labdarystės Draugijos namo.) v, 

; <> ... lirai

(Illi

L t 
n n :<>

7 1 -SO V V

v <1

S85 Greenpoint.

pati sveria.
“MOTERIS IR SOCIALIZMAS” rašo: 

graikų, romėnų 
išdėsto šerno ė -

Apie moterų gyveiwną praeityje; įsaiskma senovei 
ir kitų tautų moterų politišką ir sociali padėjimą ir 
mokslininkų pažvalgas j moteriškę^.

Rašo apie moterį dabartyje ir praeityje.
Visa knyga vra oadalvta i skyrius, kurie skirstosi šitaip:
Moteris, kaipo lytiška esybe, jugtuves. Įvairus jungtuvių varžymai 

ir aprubežiavimai. Skaitlinis lyčių skirtumas. Prostitucija, kaipo reika
linga socialė buržuazijos draugijos įstaiga.. Moterų uždarbis. Ju pi - 
tiškas gabumas. Darvino mokslas ir draugijos stovis. Valstybe ir 
suomene. Visuomenės sociajizacija. Tarptautiškumas. Gyventojų s 
lingumas ir jų persidauginimas. Socializmo įkūnijimas, kaipo 
kai-istoriškas žmonijos atgimimas.

Ši mokslo ir teisybės knyga kaštuoja tik $1.00; gražiuose 
apdaruose $1.50. Pinigams siųsti adresas:

ga-nt

KOVA” 229 N. 6“th St., Philadelphia

Telephone Yards

a

Męs užlaikome kiima čiaupius v ■ 
receptus kaip .Amerikos, taip ir i' 
laiškus suteikiam dykai.

3601 SO. II ALSI EI 
< > y v eni mo Telephone

GALIM \

t; r.

l’rov isorius

CHICAGO.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kal

bos mokintis be mokyto-

Vaiku llr inr.as ar! 
mokintis skaityti 
šyli be mokytojo

Naujas Būdas mokintis

....... $1.00
i kaii) 
ir ra-

ra

SENIAUSIA UŽEIGOS

A. SHRUPSKI ■ : i

Aril met ika mokiniu.uisi 
•kūmhi, hu paveik:

ro-

$1.60

Kas alsius iškirpęs Šit 
garsinimą iš “Laisves” ir 
money orderiu, tai gaus 
4 knygas (ibc. pigiau.

ą ap- 
$1.00 
visad

i).

Hudson, A. Y.

\ Ii A DUODAMOS 
E PA PIESTOS

Kas užsirašys
pas mane 

dienraštį

kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “I<eloivj’’ar 
“Kovą’’ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikos
Lietuvį” ar “Šakę” arba knygų ver
tės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar . 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien-i 

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

per 
do-

L BRAKNIS, 
'577 Hudson Avenue, 
' Rochester, N

Pas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtines 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikinusias, ateikite, o persi- 
likrinsitc,

^l,c:

Čo-O

7>
'3

-e1 $ * Jr <>■* ei

r?
3 o

T> m

C 
O

fillies.
A' n .riti sti<tipa>lnll su kiekvienu 

iC:u x \ • u 
>. k. d j o ’•

C p c
c
3
rt-

»
N

• y»ii m e ik e & e fe a®, e o» e s* e e. & e e >’ c >. %

'7>al>alsu>tl kursą Women* 
College Baltimore, Mel

rtnmknthtsral atlieka wnvo darbų pvU 
gimdymo, taipgi nuteikia viaokiaB rodaa is 
paų-’lbu Invairiose moterų ligose.

F. Stropiene,V.«.;
HO* BOSTON, MASS-

A 

t-IVa 1 >L>S I Vii. rj

m ».

|| I.ns an < .11 — km. 11.i aS < sii—ka pS 
",S piaeitvje h kml linet’l «l,ic I”3' 
1’4, kurį aS dabar veiktu. h- >,liJl‘> 

- ins galite inn-, ii, km! ; S u>s'‘ 
' praktikas imu | er daugeli, daugelį 

•no plaukai dabar yra pabalę <i< le> 
■! metų mokslo, t ii inę įim >1 '■ I*-“”‘* 
atidžiai stml'jivau ir tiiinejau tas si 
miSkas. giliai įsisi ilusi >S l<ga«. taip 
lydomas ir apie kini s kiti «L‘k

lo jus galite ma- \ t i

Ilo. /A Poliu, 1: 
nusiminęs vyras

t:.l|> milini Zlllo. /s ) 
sergantis ir nusiminei 
savo negales man aim 
g:ii patarsiu. Leiskite

.uiti-

nioteiis 
i teisiu- 
draiiRH

ir Kciadaiiu, Parsis ųs.linkite mano Pykai 
Duoilamų Knygų ir skaitykite Xl’-CMIO pra
nešima vilties.

»—» «

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimus, 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
kįtupiame atydą, kad nuo muzikantę, 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų,, 
kurias j^tęjgg L, M» U. kiekvieruuw 
savo pilnam nariui, kurie muz.^Z^ 
ta: neturi viršmintos kortos—tie mu
zikantai ne unijistai. Viršminėtoi 
kortos yra išdudamos kas trįs mėne
siai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų, 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tu Unijos, bot pasivadina unijistaia-

i grajina po vardu L. M. U.
Liet. Muzikantų Unijos praktiko*1 

•i repeticijos būna kiekvieną sere- 
os vakarą po N73 Grand. Street*, 
rooklyn, N. Y

DAKTARAS

Matulnitis
BOYL«TON HT.. RO«TON,MA«W.

N*toH didžioj. rci.at© knygyne’ * 
tfl«» valančio.: ou« —12 val*«c>*l

*®nt*dl»nial« rus 10 4

PARMOS.
Norint pirkt ūkę, tai ne- 

išykit į miesto agentus,ku- 
ie turi brangius ofisus su 
ūriais raštininkų, bet rašy- 
it tiesiog mums, reikalau- 
ami mapos ir kataliogo, o 
ausit teisingesnį ir pigesnj 
a tarnavimą.

M. WALENČIUS
tate Saving Bank,

Scottville, Michigan.

Visi

ireen point 1907.

DENTISTAS
mac© t> ari >u užganėdinti 

Bariau gvarantuotae

v;in*x bOt. ir augščlau
.................................. fiOe.

v.ma> m.: u ..... $!.()•
tį <l:>i.tj mt ‘uojana ii-
hirauK.snt be jokio >kaua-

i Bl.l
t R)EDMAN
; -T., BROOKLYN..

S o * ' H ♦
\i:\V YORK CITY.

i k? v 4

Dyspepsija ir Nevirinėna0, Jaknu Negalės, TuR.ingu- 
nias, Prietvarius, Raudonosios Gyslos < heimmoidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti in-jiai gvdomi Tamistos

11) ŪSŲ 
• <i.\ ni<> lokiu smarkiŲ 
arba Kraujo užnuodi

jamas, Odes Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėsimo Štriktura, Pūslės bei inkstu Negalės 
ir ligos Lytiškai šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

i'or:

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI. •
linkite lo pi.į 
faktai a i.i

eu. Joje paša-
Iboje. Ji yra

nujos j r uztiiri
k v tonas \v i as b«

kurie
Ii Imti

kata, stiprybė ir gyvingiunas, ju 
šitą dykai duodamą knyrą ir 
negales. Nesiųskite m.ims į

iv<:ii ž.oioti i. sekti— 
\oti. Jeigu norite 
jusli seny laiku svai- 
tuojaus parsisiųsdinti 

i faktus anie tokias 
siuskite tiktai savo

M?_ vardą ir adresą ai-kiai |’aiušyt.-j aut dykai duodamos knygos
kupono, esančio o| -įčioie. Liaukite mokėjo sunkiai uždirbtus 

rinigiis už niekam uoveidus vaistus, bet skaitykite šit.ą brangu vadą į svei
kata ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kenti jiniŲ priežastis ir kaip jusli negaks gali būti piašalinamos.DYKAI DUODAMOS KNYGOS KETONAS

I’.įrašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siusk nnuns šiandien. 
Neužmiršk užlipinti steiiipą, kad laiškas pas mus ateitu greitai.

On. J. Russell Price Co., l. iico—208N. 5th Ave., Chicago,m .U.S.A.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikaliską knygą.

Vardas ir pavardė....................................

Gatvė ir No. ................................................

Miestas Valstija



LAISVE

Conn

PAJIESKOJIMAI

GerusAR NORI

Easton

Brooklyn

Brooklyn

Laisves” Ad ministrą

mėnesiniu

Juozas Garšva

SERGANTIEJI!

liko

Conn 140 EAST 22 ST,N.Y.
Market New York Ctt>

Ave 
1 I 09 
11.18

GRAUDRIUS 
(Undertaker)

Easton, Pa 
pirmą pet- 
anglų hoc 

St., Easton

PRIEŽASTIES LIGOS.

:a atdaras 
ryto iki S) 

nuo 10 ik

DIDŽIOJO
VIŠ K Ų 

GOS

Sekretoriaus raportas.
Raštininko raportas buvo 

išduotas laike A. P. L. A. 
susivažiavimo.

Jfzno volost. 
Firma gyveno 
tai laiko, kain 
jimą. Meldžiu

P. Tamošiūnas
Main St., Bridgeport, Conn

Knygius Radzevičiūtė.
264 N. State St., Ansonia

KrygotUn pageliu:..:.iva^ ... i..

J. Jasulevičius
111 Hamilton Ave., Cleveland, Ohio.

Urnežis, .1429

Atsmauk li«.wdl«x, 
Visi Ifc-

LAJSVfiS MYLĖTOJŲ DUAUGTSTft 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA;

Pirmlninkan J. Cebanauulrax,
420 S. Che

Pirm
Vandalia Boz 160

Nutarimų

A. STRUPAS 
Novelty Manufacturer

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

A M A LGA MATEI) C LOTUI NG 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS: 

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

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

Finansų raštininkas VI. Jiečius,
67 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 

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

kur galėsi pasirinkt: 
pagal savo norą.

.1. MARTINAITIS
BROOKLYN, N. T.

V took !<* ua 
tt. D:* ra u 
nokia. ..

Nusipirkti 
vEVERVKUS?

Jeigu taip lai visuo
met eik j

J. MARTINAIČIO

Augščiausios Sriegiau 
dos Lietuvių Amerikoj 

reikaluose.

Kftn.ot* Alt*.

•inkublnkita

patarčiau kuopoms, kad kas 
rėra aišku, pareikalauti iš 
centrališko komiteto, kad 
kas pribūtų ant susirinkimų 
kuopų, ar šiaip viešų susi
rinkimų, kur būtų paaiškin
ta neaiškus klaiusimai.

Tiek trumpai paminiu iš 
1915 metų mano patėmiji- 
mų ir darbo.

J. K. Mažiukna,
A. P. L. A. centro sekr.

ruime, 439 
Pen n’a.

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

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

Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 
dienj po 12—lai dienai kiekvieno me
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėj 10th gatvė, North Chicago,

draugi j o 
3,000.00.
ma permatyti A 
gražią tvarką i 
draugijos.

Tik reikalinga kaip kuo
pos komitetui, taip ir cent
ro valdybai aiškinti apie 
draugijos permainas, kurios 
dabar yra įvykę, kad būtų 
aišku dėl visų A.P.L.A. na
rių; nuo ko kol kas, mato
mai. Har nėi& visi rtariai su- 
feįpažinę su tom permainom.

geresnio aiškumo

Kaina Severos Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 centų Ir 
Kuiną Severos Gyvybės Balzamo: 75 centui,

Finansų Raštininkas F.
139 So. Rank St., 

Kasjęrius F. Malkaitis,

Kuopų 
kuopos J. 
P. (3. Box

Savo aplietojo reikalaukite Severos Vaistų. Jeigu Jūsų nptieka jų notų- 
tai užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

uink
Sėdžia A. B.nbelis
Vėliavų nešėjai: P 

Caledonia St. ir J 
Main St.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Ką lik išėjo iš spaudos knyga lie
tuviškoje kalboje, iš kurios galima 
lengvai išmokti daryti fotografijas.

Prišiųskite $1.00 o apturėsite tą 
knygą apmokėta ant jūsų pačios.

Adresuokite:
NORTH END PHOTO CO.

376 Selkirk Ave., Winnipeg, Man.
CANADA.

“La Flor”. 
Makauskas 

Calle Montevideo 312. 
s Antanas Pakulnis, 

alm. “La Flor”. 
T. Žebrauskas, 
Neu York 
alm. *“El Sol”.

Finansų raštininkas P. P 
161 N. Main . . , 

Iždininkas J. dubiitis,

DRAUGIJOS 
kurios apsirinko “Lairff' 

urvo \

MUS IŠMOKINAMI? ANGLIUKAI
Aritnactiką( rokflndą) SI. Llctavią kalbėt

Dar pirmu karta.toklaa kaina* moklntcfnoa.
tiitaa apgarsinimas gal daugiai na pasirodyt—n&adnkia >rofa. 
mokslą, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi. Jdik štampą u’a^kyww*,

LIETUVIŲ KORFSPONDENCUINft MOKYKLA 
1127 N. Robey St

NUSTOJOTE SVEIKATĄ I: 
> dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmonių, 

sau. kiek aš išgy- 
kitk palinksminau 
jumis gyvenimas j 
visokias gyduoles 
blogiau, tuomet, 

kreipkis pas

su šiais metais (iš 1915 m.) 
845, apart išbrauktų ir 6 
kuopos.

Šiaip narių prie A. P. L. 
A. pristojo į metus laiko a- 
pie 400; finansinis stovis

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

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

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

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

Philadclpria, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
ku: T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, III., kuris yar po kaucija 
$1,000.00, o jis įrašęs į knygas pasiųs 
iždininkui.
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
tą nei pam išlyti nenorėsite. T’urė- 
vių draugijos ir šiaip visi rengėjai 
kortos yra išduodamos kas trįs mene1

Centre St.
P. Ysoda.
Centro St

Rąmauckas, 
Pine St.

Iždininkas S. Buzinskis.
719 Lincoln

Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 
So Winnebago St.; A. RiirGitikf 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Al vikis,

SCfi idltų 
(įvarantuot*.s ent It)

4 riunčlam* kiedS*
tiesa

Jcė-
te

. .prlalr***-*
ažmaktaMd

Pajieškau Karlo Baltaragio, paeina 
Kauno gub., Panevėžio pav., Mieš- 

••'.ovkių sodžiaus. Atsišaukite pas
Joną Tverkų

J8 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

668 Northampton St., Easton 
Kasos Globėjai: 

Alex Biga,
1021 Elm

And. Meškauskas,
1222 Pine St., Easton 

Maršalka Juz. Tarvidaitč
1019 Elm St., 

Susirinkimai būna kas 
nyčią kiekvieno mėnesio 

Northampton

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Vilt rak iūtė,

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

29 Hudson Ave,, Brooklyn, N. Y

vienam su
prlei užmokėjimą pinigą 
gu nepatiktų, gr.i 
eigai. Reikalaudami 
te |1.00, likusias
&plaikę tsvorą. Pasitikima, 
tuoml gramafonM b3w1tt

Kievski Phonograph C©
4 Orchard Street, IKp. *

NEW YORK.. M. >.

NEW YORK O LIETU 
DRAUGIJŲ SA.IUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
J. Neviackas, pirmininkas,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y
F. Deveikis, sekretorius,

283 Wythe Ave., Brooklyn
W Vikertas, iždininkas,

110 Ainslie St., Brooklyn
F. Klastauskas, 

241-3 Bedford Ave
V. Kazlauskas,

268—40th St.,
K Liutkus,

131 Grand St.,
V A. Zaperiackas,

183 Roebling St.,
K. Kreivenas,

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

174 Broadway, Brooklyn, N. Y 
Draugijų Sąjungos rekomenduoja

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirb Bush

wick banke, 726 Grand Street 
Gyvena: 398 So. 1st St., Brooklyn.

Sixth St.,
Charleroi, Pa 

Reedsdale St.,
S. Pittsburgh, Pm

Markūnas, 2120 Ecrbes St., 
Pittsburgh, Pm.

sekretorių adresai:
I. Alexis,
344 North Diamond Sta. 

Pittsburgh, l’a.
P. Frarcikevičius, 

Esplein,
Pittsburgh, Pa. 
įas, P. O. Box

Pajieškau pusbroliu Kazimiero 
Krikštano ir Vinco Krikštano. Kau
no guh., Šiaulių pav., Radviliškiu pa- 
r.'.niios, Vainorių kaimo. Kas žinote, 
būkite taip gori pranešti.

M. Krikštanas
810 Chateau St., N. S. Pittsburgh,Pa.

“Albo” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
332—29111 St., Brooklyn, N.

Sekretorius Aleksa i t is,
183 Roebling St., Brooklyn, N.

Kasierius S. l'avalkis
37 Stagg St

Choro vedėjas L.
324 Berriman »

Repeticijos at.
Sokolų svetainėj 
Brooklyn, N. Y. 
kare.

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

Telephone 7867 Main

PAMOKINANTI 
Kaina 50c.

Reikalas imu* ir p'uiyus sių.-kit kino mlrcHU

J. STROPUS,
6 Loring St., So. Boston, Mas*.

LAISVES SŪNŲ DRAUGYSTE, 
MAH A NOY CITY. PA.

VahlvboH HflrPHai: 
Pirmininka» W. Žemaiti#. 

312 E. 
Pirmininko pagelbininkas 

815 E.
Protokolų raštinio. A

1025 E.
Finansų raštin. P. Petčiulia

1227 E. Pine St 
Iždo trustiflal: A. Račkauskas, 80 

Tenth St.. J. Bankus. 1121 E. Ma- 
hanoy Ave.. W. Simniškia, 1227 E 

Mahanoy Avė..
Maršalka W. Svlntiekan.

515 W. Pine 8t 
Susirinkimai atsibūna naskutinj pa. 

nedčlj kiekvieno mėnesio 7 vai. v*, 
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N 
Main St., Mahanoy City, Pa.

Ar Jums Skauda Nugara?
Tai jic.škokitc prie/nstios. Skaudėjiman gali būti ki 
lę., ddei inkstu netvarkos, ir lodei imkite

Pajieškau savo dviejų brolių Juo'-o 
ir Antano Daniūnų, paeina iš Pašilių 
I piino, Ramigalos volosties, Panevė
žio pavieto, Kauno guh. Girdėjau, 
kad gyvena Chicago, III. Meldžiu jį 
pačiu ar kas žino apie juos pranešti 
šiuo adresu:

LAIDOTIVIŲ DIREKTORIUS.
Išbaramuoju ir laidoju numirusius 

ant visokių kapinių,
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST.

C. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau draugo Prano Jusaičio 
Suvalkų gub., Barzdų kaimo. Pir
miau gyveno Bridgeport, Conn. Tu
riu labai svarbų reikalą, malones at
sišaukti.

rakau pusbrolio W. Stankevi 
Vilniaus gub., Trakų apskr. 

miestelio Niemaninių 
Rockford, III., jau mo- 
pertraukėm susirašinū- 
atsišaukti šiuo adresu 
Stankevičius

288 Wallace St., New Haven, Conn

3 kuopos, J. Galginas, P. O.
118, Laupurex, Pa.
4 kuopos Ig. Rasinskis,

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos, J. Pūkas,

Box Lock 476, Export, P*.
7 kuopos, S. Kirmius,

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

2317 Cherry AH., S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas,

Box 283, Arnold, Pa.

Pajieškau pažįstamos z\gotos Ruz- 
gitės, Suvalkų gub., Naumiesčio pa
valo arba Vladislavovo. Dohrovalo: 
valsčiaus, Zopiškių parapijos arba 
Lukičių ir kaimo Liekičių; 3 
metai kai]* Amerikoj. Girdėjau 
gyvena apie New York, N. Y.

Meldžiu atsišaukti.
Vincas Kaunas 

817 Trombley Ave., Detroit.

Pajieškau Izidoriaus Stankaičio i 
pusseseres Barboros Š’ederiukčs, p< 
vyru Slankaitienčs. 8 melai atgal a: 
pas juos' gyvenau Brooklyn, N. Y., < 
dabar nežinau, kur jie gyvena. Stan 
kaitis dirba prie kriaučių. Malone: 
atsišaukti arba kas žino pranešti.

Simonas šlederis
Rl. 1 Box 77 P. ()., Herrin, III

Inki.iac;, u . ‘..i !..j . .. • t’ i:. i
lu'ijll pii.snn'i'Į i.-.i-ti'. I įsk.ii ..... oj . . . x.. ,.| ir
kt”i išg><lyt:*R. Todėl aS galiu pi'.tnrti jį kiekvienom, Krvis

<;t nuo jnk>tiĮ."

KpecljailiKas aaiHMdJh*** 
trumpa lsd<«. 5a* 

|gy*I iltą jn-ore*- 
6 iietaviiią 

kaituoj* fflc.W

Brook'yn, N. Y 
Ereminas,
L, Brook'yn, N. "S' 
būna kas pčtnyčią

SUNŲ IR DUKTERŲ 
E, WAUKEGAN, ILI..

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

1421 Lincoln St., Waukegan, 111. 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, Ill. 
Fin. Sek rotorius J. Vaičis,

J349 Lincoln St..Waukegan, Ill. 
Kasierius M. Kairaitis,

166—10th St., North Chicago, Ill. 
Kasos Globėjai: M. Rekis,
1329 N. Jackson St., North Chicago,

as
i gyvenimą, 
įkirėjo var- 
ir jaučiatės 
nieko rie-

i gerai su- 
specialistą 

LANDES 
patars, ką da- 

gyvastį ir paaiš- 
Gydau per 20 metų 
u didžiausiomis pa- 
ai: nusilpnėjimą, už- 

širdies, <>lau-

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkočiūnas,

Box 566, Steger, Ill.
Vice-prczidentas W. Stoškus,

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

364 L. Box, Steger, Hl. 
Iždo raštininkas A. Salaseviėia,

Box 141, Steger, Ill.
Iždininkas (kasierius) T. šnekutis, 

Box 482, Steger, ill. 
Knygyno raštininkas I’’. Striške,

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

Box 407, Steger, 11).
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno menesio nedčlioj, P. A. Sa- 
lasevieiaus svetainėj.

NEWARKO
AKUŠERIU 

l’ahaigusi Imperatrici Marij A- 
kiiseVku mokyki:} Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visų moteriški} ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENū
Jauniškaitč

319 Walnut St.,NE WAR, N.J.
m 1 f 3052Telefonas 4085

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

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln Av«.
Vice-Prezidentas B. Čepaitė,

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

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas 

1436—7th Avė.

Pajieškau D. Nanartavičiūtčs ir D. 
Urnavičiūtės, Vibdaus gub., Trakų 
pav.. Sahuvos kaimo. Kas žinot, 
malonėkite pranešti.

O. Nanartvičiūte 
“08 Spruce All., Hazleton, Pa.

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

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas M a r. Urba,

1113 Ferry St., Easton, Pa.
Pirmininko pagelb. B. Davidonis , 

1820 Fairow Ave., Easton, Pa.
Protokolų Rašt. ir organo užžiūrėto- 
jas Alex Vyturis,

1116 Jackson St., Easton, Pa. 
Vyturta. 
Easton, Pa.

Kaopomi ir Kliakaaa!
Išdirbu ribOKiaa

HJK-V D AS, “BADGES”, GUZIKUR 
‘ ŽENKLELIUS
į ll-.n.kams, šermenių h D 
visokius Medalius ir rl- 

, žudau draugystėm*
Ar-f kiekgi* n* parai kai avino* yrf- 

siunčiu sxr peliua.

LIETUVIŲ SAVIŠELPLNĖ DRAU 
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN- 

1 'LINOJE.
Valdybos vardai ir antrašai: 

Piimininkas Vincas Opanskas, 
b'. C. S. Berisso, Calle Montevideo 311 
Iždininkas Simonas ėiapas, 

b'. C. S. Berisso aim 
Susinėsimų Sekretorius F. 
b'.C.S. Berisso, 
Fin. sekretorių 

b’. C. S. Berisso, 
P rot o ko Iii sekretorius 
F.C.S. Berisso, Calle 

esu. Marseliu.
Knygininkas Jonas Bagočiūnas, 
F. C. S. Berisso Calle Montevideo 312 

Revizijos nariai:
Jonas šakalys—Calle Valpareiso, 206 

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

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

RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnai- 

2025 Colwell St., 
Pittsburgh, P*.

Pirmininko pagelbininkas J. A. iiuka- 
3015 Stayton St.,

N. Š. Pittsburgh, Pa 
Centro Sekri'torius J. Mažiukna, 
1111 Market St., N.S. Pittsburg, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varusis,
12 and Carson Sts.,S.S. Pittsburg,Pa. 

'Turtų Kontrolės Komisija:
M. Urlukis,

313

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenna St.
Vice-pirmininkas K. BrazeviČia,

26G Exchange St.
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne St.
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

318 Jenne St.
Iždininkas J. SefeilHs, 670 Jenne St. 
Iždo globėjai: J. Sukelis, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congres* 
St., J. Bagvilas, 358 Dayton St. Mar-

V. Raulinski.-,, 261 N. Chicago 
Kasiulis, 653 Garden St. Durl- 
,1. 7.i,ius,»614 Market St.

313 Quince St.
Miliauskas, 301
J u re v i čia, 152

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONIA. CONN. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI. 
Piimininkas A. Mureika, 

J13 Liberty St., Ansonia 
Vice-pirmininkas J. Mockaitis,

P. O,. Box 128, Ansohia, Conn. 
Nutarimų raštin. S. Tiškevičius,

P. O. 176, Ansonia, Conn.

r.rziai ir ne 
lami Kokį spaudo: 
pas mus, o būsi! pil 

medini i.

AR 
Diena 
užsiimu 
Pvrsistatykitc 
dž.iau, 
Jeigu 
lojant 
nuolat 
laukdam as. 
pran t ant į daktarą ir 

DR. LEONARD
Jis jums be pinigu 

ryti, kad išgelbėti 
kins apie ligą, 
visokias ligas s 
sėkmėm is, kaip t 
si krėtimą kraujo, pil 
čili juknų ir 11.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visimns gerai žinomą elektrišką 
r.parta ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to. 
kad labai brangus. Chemiškas išty
rinėjimas šlapumo. Neat įdėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakare. šventadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 4 po pietų.
140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd At e.)

Pajieškau Onos Rainanauskiūtės 
Suvalkų gub., Panemunės parapijos 
Piejiečių kaimo. Turiu svarbų rei
kalą, todėl žinantieji malonėkite jira-

iU-> i.lbei'.y .M, - onn.
imi - laštininkas 1*. L;.Danauskas

■H'i Main Si., Ansonia. ( onn.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba:

Pirmininkas J. Skirmontas,
72 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Iždininkas P. Jankauskas,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo pusbrolius Petrą ir 
Leoną Šiaulius, paeina iš Kauno gu
bernijos, Šiaulių pav.. kaimo Sukan
čiu. Leonas šiaulis atvyko i Ameriką 
1912 metais. Petras šiaulis 1913 m., 
abudu nusigyveno Chicago, 111.; taip
gi naiiyškau Antano ir Eleno: 
I : (kius; girdėjau gyveno 
T . Kas anif1 tas ypatus 
džiu pranešti šiuo adresu: 

Zofija šiaulaitč
221 Green St., Schenectady

Todėl jo viso nei neatkar
tosiu, bet trumpai paminė
siu apie svarbesnius drau
gijos reikalus:

Užėmus man sekretorys- 
tos vietą, pradžia buvo labai 
sunki, nes nebuvo nei ma
žiausios tvarkos pačiam 
centre ir kuopose knygų ne
buvo vedama nei jokių; apie 
finansų stovį nebuvo galima 
žinoti, kaip kuriai kuopai 
sekasi. Paėmęs tokį neaiškų 
darbą, pradėjau abejoti, ar 
prieisiu kada prie tvarkos, 
ar pavyks sužinoti tikrą fi
nansų stovį. Pradžioj šau
kiau tankius parėdžius, ta
riaus su kitais valdybas na
riais, parūpinau tam tikras 
raportines blankas, ką rei
kalavo neatbūtinai išdavimo 
raporto iš kuopą; nekurtos 
kuopos labai buvo nerangios 
su išdavimu raporto. Vė
liaus pavyko maž-daug su
žinoti stovis finansų kuopo
se ir buvo galima išduoti ra
portą kas trįs menesiai. 
Dėl galutino sutvarkymo 
visų kuopų finansinio sto
vio buvo sušauktas posėdis 
visų kuopų sekretorių su 
knygomis ir kitais dokumen
tais, kur buvo peržiūrėta 
visų kuopų stovis ir pavyko 
galutinai susekti, kiek ku
rioj kuopoj radosi pašelpi- 
rio turto. Iš raportų teko 
patėmyti, kad nekurtos kuo
pos be jokio aprokavimo ir 
reikalo eikvoja A. P. L. A. 
pašelpos turtą. Kad praša
linus nereikalingą eikvojimą 
pašelpos turto padaviau ke- 
liatą naujų sumanymų ant 
A. P. L. A. susivažiavimo, 
įvykusio liepos m., 1915 m. 
Susivažiavimas priėmė pa
duotus naujus įnešimus, be
veik vienbalsiai. Referen
dumas taipgi priėmė su ma
žu skaitliu p riešingosios pu
sės. Todėl - turim naują 
tvarką A. P. I 
džia 1916 metu

Knygos, visos užved 
atsakančiai centre ir visk 
yra aišku kiekvienam pt 
žiūrėtojui knygą, kas t 
jąs kontroliuos. Taipgi 
ra parūpintos 
mokesčių knygos, kaip cent
rui taip ir kuopoms, ką be
veik žėdna kuopa turi tas 
knygas paėmus.

Naujai tvarkai užstojus, 
6 kuopa pakriko ir kiek bu
vo matyti, priežastis tame, 
suvaržymas eikvojime pašel- 
pinių pinigų. A. P. L. A. 6 
kuopa turėjo 22 nariu, o pa
šaliniams eikvojimams daug 
daugiau atsižymėjo, kaip 
kuri kuopa, turinti 300 na
rių. Nesykį buvo pakeltas 
klausimas komiteto posė
džiuos ir susivažiavimuose 
dėl tos 6 kp. Suvažiavus 6 
kp. padavė rezignaciją iš 
A. P. L. A. Tai maža svar
ba, bile tik tvarka. Narių

n 9 ja 110wa s Iidiey and uver r* J (Sevoros Vnista Tuksimus ir Kopė-¥01^017 Rims) kad pasiekus kelio į sveikatų. 
nurodo inkstii arba pūslės už- 

” degimas, sulaikymas arba, ėjimas tirš
to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos i)’ 
galvos skaudėjimas, kįlantis dėlei keblumu inkstuose, gelt
lige ir sumigęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.
■jf T2’rTĮ ° Ą. ° ° paprastai eina greta kh inkai’) li"oniio,IJ tT.fi fll OI AS ir kful pa«olbėj”s gydymo, SEVEROS

GYVYBES BALZAMAS (SeveraS; Balaam 
ot Life) dažnai yra paairodęs pagclbingu j>addj6ju Suvnroa Vaistui Iiikatama 
ir Kepenims.

CoI-inBvma, *>:. 
!. Rąžos a-t, 
ColliriBYllk:, Iii.

R?.?t. A. Driek!ir,sc,
•kliff Av* . Collw*TiHi»< £’t

Fin. R>.it. J. Baronan,
500 S. Clinton St., T'o’Bns-G'.Ir, HL 

[ždininkan J. Wihumat,
337 Central Av®., Uolltnavili®, III.

Organo užžiūrėtojse V. Raudonius, 
306 Strong Art,., Collin avilio, Ill 

Subirinkimai buns lrkk\>!fi:o
t’io 1-mą ir 3-Či» nedėldienį, 1-iną va
landą po pietų, SaUel salėj,kampas K 
Main ir N.Morrison A'>a., Collinavill* 
I Hinoiu.
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jos

visokių
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dirbysčių
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ni odės, žiūrė 
mūsų prekės

kad 
malonus

ir jos
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LAISVI

uV

Tuksiančiai Žmonių!

Komitetas.

$2.98
611 GRAN!) ST.

75 darbdaviai jau

ri1

inrhininkų reikalavimus iš-

“Laisves

MOTERIŠKE ir MEILE

J.,

JUOKIS IR VISAS SVII

1.98
49

Supamosios 
kėdės

imtis. Darbininke

Puiki ir drūta vaikamsd* » 
lovuko verta $5.00 už*P*^•

Lovuke, kaip ant pa
veikslo, stora ir gražidZ C 
verta $8.00 už,............. • V(J

VIETINES ŽINIOS
Lietuvos šelpimo Fndo sve

čiai Brooklyne.
Pereitą četvergą L. Š. F. 

svečiai, ponai Bulotai ir že
maitė, persikraustė iš New 
Yorko į Brooklyną. Gerb. 
A. Bulotai, tuotarpu, apsi
stojo pas Martynaičius, o 
Žemaitė pas aptiekorius 
Daunorus. Brooklyno lietu
viai, be skirtumo pažiūrų, 
įdomauja svečiais. Kiekvie
nas nori su jais susipažint 
ir daugelis kviečia svečius 
bent po dieną kitą pas juos 
paviešėti.

Pėtnyčioj A. Bulota apsi
lankė “Vienybėje”. “Tėvynė
je” gi visi trįs svečiai ap
silankė tuojaus po atvyki
mui į New Yorką. Atsilan
kyta ir pas p. M. Bushą, ku
ris maloniai parodė visą sa
vo kriaučių dirbtuvę.

Ponia A. Bulotienė, po il
gos jūros kelionės, buvo tru
putį susirgus ir dabar dar 
nelabai gerai jaučiasi.

Tuoj po pirmų prakalbų 
įvyks antros prakalbos Tau
tiškame Name.

Prakalbos.
kovo, Tautiškame 

Name, bus prakalbos Lietu
vių Moterų Progresyviško 
Susivienyjimo 1 kuopos. 
Kalbės ką tik atvykę iš Lie
tuvos svečiai: Žemaitė, lie
tuvių rašė ja, A. Bulota, bu
vęs Dūmos atstovas ir Bu
lotienė “Žiburėlio” draugi
jos įgaliotinė.

Dainuos L. S. S. 19 kuo
pos “Vaikų Draugijėlės” 
choras; bus ir kitokių pa-
marginimu.

Visi vietos ir apielinkių 
lietuviai malonėkite atsilan
kyti, nes išgirsite daug nau
jienų.

Naujas streikas.
oklyn Rapid Transit 
darbininkai apskelbė 

streiką. Iki šiol minėtos 
kompanijos darbininkai bu
vo nežmoniškai išnaudoja
mi. Kada jie pareikalavo 
geresnių darbo sąlygų ir di
desnės algos, tuomet kompa-

no iš darbo. Tuomet susi
pratę darbininkai apskelbė 
streiką ir išleido atsišauki
mus, kad niekas neitu dirb-

Svarbiausi darbininkų 
reikalavimai: 8 vai. darbo 
d»ena, kad visiems mecha
nikams mokėtų po 18 dol. i

kams ir paprastiems darbi
ninkams mokėtu nemažiau 
$13.50 ir kad panaikinti! 
štukinį darbą.

Prakalbos Jersey City.
Buvęs dūmos atstovas 

Andrius Bulota kalbės Jer
sey City, N. J., šią subatą, 
White Eagle svetainėje, 335 
—7 Newark Ave., Jersey Ci-

Kalbės dar, rodosi, ra
šytoja Žemaitė ir “Žiburė
lio” atstovė ponia A. Bulo
tienė.

Pradžia 7 vai. vakare.
Jersey City lietuviai, bū

kite ant prakalbų ir gausiai 
aukaukite tėvynės reika
lams.

Jau buvo “Laisvėj” minė
ta, kad National Biscuit 
Co.” darbininkai rengiasi 
prie streiko ir buvo paminė
ta, kad toj kompanijoj dir
ba apie 200 lietuvių. Dabar- 
gi paaiškėjo, kad ten lietu
vių dirba daug daugiau, ne
gu “Laisvėj” buvo minėta. 
Tarpe jų yra daug merginų, 
kurios uždirba po 3—4 dole
rius į savaitę. Suprantama, 
tiek uždirbant, jokiu būdu 
negalima pragyventi ir ne
storoms prisieina streikuoti.

ren-

40c

Šeimynos

$ 1.00
t

M&uza

Reporteris.
U)

R

73 Grand

Komitetas.

M

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS KNYGA

K A INA .

75c
75c

10c
20c
10c

£^73

‘‘LAISVĖ”
183 Roebling St.. Brooklyn. N. Y

C—B vakar*
Prasikaltimai r rrasikalu 
Steponaičio Raštai, kaina 

parsiduoda už. ....
Darbas, kaina ....................

Raudonas Juokas, kaina .

Talapb-jiie Greo»p«I»t

Daktaras J. Misevičia 
8PWCIJALI8TA3 tlRDIMU 

P1 A UČIŲ PICŲ, 
Vn’anuou

Knygos
PADĖJIMAS EVAN- 

IR APAŠTALŲ RAŠ- 
Parašė Z. Aleksa. Ši

• ft*;

.<

y

20c

■ 20c.

Brooklyn, N. Y

©

gia mitingus ir kviečia kal
bėtojus, bet apie lietuvius 
nieko nesigirdi. Gerai bū
tų, kad ir lietuviai surengtų 
prakalbas ir užkviestų lietu-; 
vį kalbėtoją, kuris galėtų 
paaiškinti, kaip galima būtų' 
pagerinti darbininkams sa-l

Žcnyba Ir žmogaus gyvenimo sie
kinys ..............................

Paslaptis ...........................................
Gyvenimo Banga ...........................

į Revoliucijos Atbalsi?) ..................
Kontrobaudninkai ..................
Išvogimas iš l’aviako 10 kalinių

Lietuviai, neatsilikite nuo 
darbininku, ( *■ *> ’ v

rinkite savo jiegas, kad ga
lėtumėt iškovoti geresnes 
darbo sąlygas ir didesnę al
ga.

New Yorko mokytojai bū
tinai nori susiorganizuoti į 
uniją. Iki šiol jie turėjo tik 
savo draugiją, bet dabar va
roma plati agitacija, kad su
siorganizavus j American 
Federation of Labor uniją. 
Mokytojai ir mokytojos nuo
latos rengia mitingus. Or
ganizavimu mokytojų užsi
ima A. K of L. unijos pre
zidentas Samuel Gompers ir 
kiti žymesni organizatoriai.
1 ėtnyčios vakare Washig- 
ton Irving High School mo
kykloj buvo masinis mitin
gas, kuriame dalyvavo virš
2 tūkstančių įvairių mokyk-

tis, kad greitu laiku ir mo
kytojai susiorganizuos į li
niją.

Svarbus pranešimas.
i priežastie.-

kuopos mėnesinis susirinki
mas tapo atidėtas ant 14 d. 
kovo. Mitingas bus Tautiš
kame Name; pradžia 8 vai. 
vakare. Visi kuopos nariai 
malonėkite pribūti; nes tu-j 
rime daug svarbiu reikalų.!

Streikas sagučių išdirbejų.
Šiomis dienomis New i 

Yorke išėjo į streiką sagu
čių (guzikų) išdirbėjai.Dar
bininkai laikosi didelėj vie-į 
rtybėj. Streiklaužių veik vi- j 
sai nėra. Sagučių i 
tėj daugiausiai dirb

vaitę, pakelinio ant 20 nuo 
šimči u algų ir 11.

MOTERŲ 
GELIJOJ 
TUOSE.

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

15c
15c 
15c 
15c 
20c
20c

20c
10c
25c «
50c i
50c

ndre.suokit

Galutinis Klesų Kovos l iksiąs . . 
Moralybės išsivystymas ............
Draugijos ir organizmų evoliucija 
Nuosavybės išsivystymas ..........

Reikalaudami knygų 
taip:

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviams viela pas 
PETRĄ DRAUGEI,Į.

Skanus alus 
^ardi artslka, 
šlius, visokie 
vyną*, kvapsn

iu cigarai Ir 
puikus užkan
džiai. Salž d«l 
■iltinrų. Nr 
pamirškit Ii«»» 
atsakanČisc 

vietos,o būsite 
ižganėdlntl. 
Palui Wythe 
Av«.

St, Brooklyn

Tai yra sena patarlė 
teisinga. Jeigu męs su 
tai ir kitiems linksmiau, todėl 
nėra reikalo būti nuliūdusiam.

Vienas iš svarbiausių nervų 
erzinimas, tai akių skaudėjimas. 
Jeigu jauti, kad tavo akims 

nors matymui, at
muš išegzaminuotieik 

akis.
Jeigu nereikalingi bus akiniai, 

tai bus tesingai pasakyta, jeigu 
bus reikalinga, tai męs pr 
kyšime už. prieinamiausią k 
nuo $2.00 ir augščiau. Vi: 
gvarantuota ir su pilnu už.g 
dinimu.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.
Knygutė 25c.

Telpa šios dainos: 1) Gaude- 
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 3) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Deg» 
ugnį. Chorams atiduodam* 80 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 BROADWAY,^

SO. BOSTON, MASS.

Telefonas 1499 Greenpolnt

S. VITKUNAS
LIETUVŠKAS MUVORIUS 

Mano vežimai ir karietos po N219 
Berry St.

Ofisas: 12« GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

q^OJI knyga reikalinga perskaityti 
ne tik jauniems, bet ir seniems.

Jaunimas joje ras daug gražių, naudin
gu pamokinimu apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės 
svajonių

Reikalaukit šiuo adresu:

183 Roebling Si

Pirmas Lietuvnkas 
RESTORANTAS.

JOHN KULBOK CAFF 
Žinoma, 
visi 
eavo 
ria. 
nors 
pū“to

,<n

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

Alijošius Grinkevičius
Hope St., Cor. Roebling St

BROOKLYN, N. Y.

GRAžl IŠŽIŪRA 
MALONI.

Moterįs turi rūpintis 
namai išrūdytų gražus, 
jai pačiai, taip, kaip 
svečiui.

Męs turimo daug
PUIKIŲ FORNIČIŲ, kurie pa
puoš jūsų namus pagal jūsų, 
skonį už labai žemą kainą. Ne
pamirškite, kad MALIAUSKO 
ir VIDŽIŪNO išmokesčių išly
gos yra vienos iš lengviausių.

Du Storu, kreipkis bile į katrą

kad 
biznieriai 
bizni gl-

< hgaras, 
kaip ko- 

lapaH, 
gardžiai

kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugai as, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man. rodos, 

ai nereikia gir-kaip draugai kalba, 
tis. Žinoma, vieta atsakanti dėl pa
kele vingų. 
Tankumais, 
■'.ą, o bū dt

John
291 Wythe

Kambariai su visais pa
prašau kreiptis į tą vie- 

užganėdinti.
KULBOK Locnininkas

Avę., Corn. So. 1st St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Green point 273

GERIAUSIOS FARMOS.

a r m o s

h

"LAISVE” tik už I1.20HI
Kur!» užsirašys pas mans “Lal«- 

▼e” metams ir prisius $2.00; tas ap- 
rGrėa dovanų knygų Vertės cen
tu Rašykites Šiandien, nes nsilgai 
hu.« duodamos aovanos5

Kiekvienam atsišaukusiam prisiusią 
citaliogą, ii kurio galėsit pasirinkti 
tinkamų knygų.

J. P.
P. O. Bos 330.

PERSKAITYS

Nao
Nne 
»7» REPRY ST., BROOmLT!*,

kiekvienai“ nau
jas skaitytoja* 
kuris užsirašys 
pas mane “Lais
vę” ant metų Ir 
užsimokės <2.00, 
tas gaus dovanų 
knygų vertes 
1 dolerio arba 
“šakę” ant me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus 

Kas iš neskaitančių

Adresuokite.
CHUPAS

Ansonia, ('«■*.

Pirkite pas mus farmas didžiau
sioje Lietuvių Farmcrių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiaus u būdu, išduo
dant pirkėjams warantuotus popierius. 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais,’ su sodais 
ir budinkais. žeme derlingiausia: 
lygi, su judžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
dėl visokių javų,■ daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu go-

■ riaušių farmą. Pasiskubinkite nusi- 
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo 
dėkingi.
binink us 
gt ažiame

1 pilna aplink vaikams

knygų uz 50c.
dar prisius už “Keleivį” $1.50, gaus 
knygų už 50 c., senas skaitytoja* 
gaus knygų už, 25c. Kas prisius uf 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75C.J 
Jais prisius už “šakę” $1.00, tas gaus 
knygų UŽ 35c.f penas skaitytojas ui 
25 centus. j

Todėl visi užsirašykit tuos laflt- 
raŠičius per mane. Tiek pat moki* 
darni gausite gerų knygų pasiskai- 
tymui. Būtinai pasakyk apie tai sa
vo draugui ir pažįstamų!. Knygas 

duosiu tik “Laisvės” laidos.
Pinigus siųskit šiuo adresui

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

KLAUSYK MANO MOŽIO!
Ateik pirkti vyrirkų aprėdai q, 

kaip tai skrybėlių, marškini*, 
kalnlorių ir tt. Pas mans ta
verna geras ir kainos žema*

131 Grand St 
BROOKLYN, N.

(Arti Berry St.)

JI

vienatini mokykla amatų, ••- 
'•rių lenkiškoj kallx>J. Ruda 
nį visada yra reikiaaujama 
■taeg Šoferių, todėl kam bflti 
be darbo, jeigu galima ai- 
lirhti po $15.00 Iki $80.00 kaip 
šoferiu. Šita mokykla išmokina 
'ik’-i ioferiu per keturlar nad*- 

Galima mokinti t dtana- 
Ir vakarais. Gvarantuaja- 
jog Islsniua gausite

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 40th St., New YortN.Y.

mu 
me,

norą, ir už ką būsite mums 
Kviečiame visus miestų dar- 
ir biznierius apsigyventi 
ir sveikame krašto, kur yra 

mokyklų, baž-
ležinkelių ir gerų žvyruotų 

apielinkėje pirklybinio miesto 
lle’ės ir pačtavo miesto Lu- 
i, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
>o farmas, ir jums taip pa

tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei 
site ant farmos sau 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kol Jonijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c. 
štampą dėl pačtos kaštų.

pamislyti nenorėsite. Tūse- 
užtikrintą gerą

A. KIEDIS & C0
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
MICHIGAN.

LIETUVIŠKA

APTIBKA
.tumiau pvmtnėtac iry.iuwl,.# jaltin* 

;om galima gauti ptr pačią.
Nuo Reumatizme
Kraujo Valytojai ....
Vidurių Ki gullMluriHK
Trojanka ..................  X5c. 60e ir Ii.(M

Ir visokiai* kitokias gyduoles n»< 
''♦<olr1ų ’’pl. kurios čia «'iar napumtn? 
apturėti p*r nadtg

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenut

BROOKLYN. N. Y.
PARSIDUODA k LlNIKŠTORLS.

INKVIZICIJA”.
Yra tai nauja, labai svarbi knyga, kokios dar lietu

viai neturėjo. Taigi, jeigu tamsta dhr nematei ir ne
skaitei tos knygos, tai ją dabar gali gauti mano kny
gų sankrovoje už $1.00. Apdaryta $1.25. Čia galima 
gauti ir kitas visokias knygas. Prekystė dauguma ir 
pavieniai.

F. MILAŠAUSKAS.
25—2nd Street, So. Boston, Mass.

RUIMAI ANT RANDOS.
Išsirandavoja geri keturi ir trjs 

kambariai, kurių randa $7.00, $8.00 i 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis na
mas, įtaisymas pagal naujausią ma- Į 
dą su maudynėmis. Arti sakaunės, • 
kur dirba 5,000 darbininkų. Su ran
da duodu štampas.

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

Arti Neeker Avė. ir Nassau Ave. 
Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Greenpoint.

Reikalingos merginos.
Reikalingos merginos į fab
riką siūti ant mašinų: ap- 
siūlėt nosines ir jas prosyt. 
Darbas lengvas ir čystas. 
Priimamos mokinės.

William Holland
145 Roebling St., Brooklyn 

Įėjimas iš jardo

I

X-

|1 u 
?1.0l

hU

Mylėtojams Muzikos ’r Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

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

G. A. BARONAS
MsKEES ROCKS. PA.

Kiekvieno Amerikos lietuvio dorink 
privalumas sujieškoti šioje karėje sa
viškius ir gimines ir pagelbėti jiems.

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

MAFFEI & STEPONAITIS
385 Metropolitan Avė., kampa* 

Havemeyer St.
BROOKLYN, N. Y.

UŽGANĖDINTAS G'™„,
Gvarantuotas ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22 k. . .. $5.00

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

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

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

1-inos gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Macys & Marcin Furniture Co
VISKAS, KĄ AlE'S PARDUODAM, GVARANTUOTA. 
TAS TURI SUTEIKTI PILNĄ UŽSIGANĖDIN1MĄ.

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

kelis ruimus nauju forniču.

198=200 Grand St
Tarpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn, N.Y.

Telephone 2372 Greenpoint.Sale “Comedy” teatro.

Tik ką išėjo iš spaudos
JUSTINO TUMĖNO

S! LAISVfiS ^

KALINYS

Šitas veikalas turi rastis kiekvieno 
inteligentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus vardas patsai už save kal
ba. KAINA 30 centu. Kreipkitės į 
‘•LAISVE”, 183 ROEBLING STR., 
BROOKLYN, N. Y.




