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Brooklyn, New York, Eliza-z- Aleksai pavogė

beth ir Newark-temykit!
200 rublių

Drg. Z. Aleksa rašo iš sa
vo ištrėmimo vietos: “200 
rublių, siųstų per J. Gegu- ! , - •  fan_

Surinkime miiioną dešim 
tukų socialistų agitacijai.

Ir Amerika gali kariaut
pimo Fondui gerbiamieji pietų visas Newarkas lai su- žį, nepapuolė į mano 
_ L" LLt___ j kalbės sirenka i William Dacuslcr Į gas. Mano įgaliotinissvečiai iš Lietuvos
sekančiose vietose:

1) če t vergo, 23
So. Brooklyn, N. 1

Londonas. — Livcrpoolio; Ir dabar Anglijoj už men- 
anglų laikraščiai praneša klausią pasipriešinimą labai 
nepaprastai svarbią naujie baudžia.

d. kovo

pai- 
| Dr. Hali, 209 Ferry St., tar- imti pinigus, išvien su ki

li e Folk ir Merchant Sts. tais pavogė pinigus ir din- 
: (prie durų rasit pakabintą Išvis0 l)avotre 213 rub-

Polk

2) Pctnyčioj, 24 kovo, pra-

69 So
Park St.

3) Subalos vakare, 
kovo, New York City

lai

Bar kartą prašome

iriausiem miniom būti ant!

smais ir prisiaagl prie gra-i 
ž.ius duosnumo nuvargintų 
musą brolių pagelhM. ;

i sUMiiiiiuarEi nesi 
luokit, ypač newarkiec

kalbas rengia Lietuvių Poli 
tikos K liukas.

4) Ncdeldienyj, 26 d. ko
'vo. 2 valandoj po pietų, pra- n

gini kaip 2.
Iriai turi gi j U.i į Breoldyną’ 

isio l;oae: rto, ku-!

kalbos bus Ncvvarl

Nedėliojo, 26 d. kovo, va i daugiau snniikorhi ir (lai ni
tre 7:30, šelpimo Fondas rinkų. Dainuos “Aido” cho-

rengia didžiausią koncertą ras. 
Brooklyno McCaddin švelni-Į L 
nėję. Programas koncerto Buk 
bus labai įvairus. Koncerto I .let

puikų skambinimo ant pi ino 
Amerikos Let aviai pirma

c

Musu km

Konservai 
mušė teką imą, 

tame
naudai
Fondo.

u vos sJj’i 
jų dainiaus

likausi be. šiltų drapanų. Pa
siskubink it išsiųsti ką nors

džia nusprendus konfiskuo
ti (paimti nuosavybėn) vi
sus Vokietijos laivus, kurie 
nuo pradžios karės buvo pa
sislėpę Brazilijos uostuos, 
kaipo neutrališkos šalies. 
Laikraščiai praneša, kad

MINTAUJOJ.
Pabėgėliai iš Mintaujos 

pasakoja, kad Mintaujos vi
dujinė išvaizda mažai teat- 
simainius.

Tiktai

4ors laiškelis ir ne visai 
ims, bet jį galima inter- 
duoti sukančiai: nuo so-

ar Brazdi jos uostuos 
dasi 41 vokiški laivai.
irmiau panašiai pasielgė 
tugalija, tai Vokietija

tesimato

pas gelžkelį ties 
vartais ir aplinkui 
karės pėdos, nedo- 
vaisiai—griuvėsiai.

buvo il- 
dėdamas

kinusia, suteikė kitiems įga-

ti. kad yra begalo neparan
ku siųsti vienu sykiu tokias 

I dideles pinigų sumas. Ge
riau siusti po. mažiau, bet

J NI) IJ O N U I )EMO N STR A- 
CIJA.

Mexico
niaE(nna su-1 tūkstančių indijonų iš Mexi- 

klj ir žymios avetimlau-’<•;) City apygardų surengė!
demonstraciją I 
l išreiškus sa-1 
iog karės tu r- ■

uit koncerto

nes t)r

■, < >

i u ui.
lamus

t prašom—: 
įpygarda t

Bro-

M<

. W. organizatorius
J. Smitas suareštuotas

Nashua, N. II. — 15 d. ko
vo po streikierių prakalbų 
tapo areštuotas J. Shmitas. licija”. 
Jį areštavo būk tai už įžei- “Gūdą yra 
dimą miesto administraci- i 
jos ir policijos. Nuo pat jo čionai dedasi”.

jų įstatymus, bot kompanija 
miesto administracija ir po-

nistracijai, kad toki dalykai

ja paskui jį sekiojo. Kiek- Shmitas 
vieną sykį, kada jisai sakėj' 
prakalbą, policija atsivesda-1 
vo perkalbėtoją ir tėmyda- 
vo, ką jisai kalba.

Čionai paduosiu to vaka
ro, kada jis tapo areštuotas, 
prakalbos turinį. Jisai, 
perskaitęs ‘ iš “Nashua Tele
graph” ištrauką apie arešta
vimą tūlo skvajerio už falsi- ka pavaryt iš darbo skebus 
fikavimą vaikų metrikų, ir duot kiekvienam streikie- 
kur tie vaikai buvo siunčia- r;ui tą darbą, kurį jis dirbo 
xni į dirbtuvę skebaut. Jis pirma streiko. Bet streikie- 
kalbėjo angliškai į policiją riai žada laikytis.
šitaip: “ponai, jūs mane 
persekiojot. Sekiojot pas
kui mane, tėmijot kiekvieną Barbora Beržinskiūtė, kuri 
mano prakalbą. . Jūs sakot, i neduodavo ramumo ske- 
kūk aš esu negeistinas pilie-’bams ir policijai, užtat mic- 
tis, būk aš čionai atvažia-'sto administracija ją ištrė- 
vau kūrstyt darbininkus; mė iš Nashua’os.
prie riaušių”... I P. Berūks t is.

—-“Ne, ponai, aš neatva-i Nuo red.—Už p. Shmitą 
žiavau čionai kelt riaušių, o užstatyta $1.000 kaucijos, 
tiktai palaikyt tarpe darbi-, kaip rašo

tapo areštuotas.
i Bet, kaip pasirodo, tai ant 
jo yra išpirkta net keli “wa- 
rantai”.

Tarpe streikierių dabar 
ūpas vėl pakilo. Kompani-

taiką. Ji sutinka pakelt 
darbininkams mokestį, kiek 
jie reikalauja, bet nesu tin

Čionai radosi viena smar- 
streikierka mergina,

“Nashua

įminifu -taniu

NEWARKO LIETUVIU

LALUOSE.

ir apielinkės lietuvi 
rodami atsakančios 
nes, kurioje galėtu

)

inkorporavo Kooperatyviš
ką Bendrovę, kuri stengsis 
visokiais jai prieinamais bū
dais pastatyti Newarko ir 
apielinkės lietuviams svetai-

srovių žmonės turėti pilną 
laisvę žodžio ir susirinkimų. 
Joje bus įtaisyta visoki pa
rankamai, perstatymui sce
niškų veikalų ir sanitariškas 
užlaikymas abelnai visos 
vietos, dėl lankančiųjų ba
lius, koncertus, prakalbas ir 
paprastus susirinkimus 
žmonių.

Dėltogi, Newarko ir apie- 
linkes lietuviai, kurie atjau- 
čiat šį Newarko Kooperaty
viškos Bendrovės sunkų 
darbą ir norėtumėt (net ir 
būtinai privalote)paremti ši

materiališkai. Jau pardavi-

draugijoms, kliubams, kuo
poms, taip lygiai ir pavie-

į Partijos Ceri- patrauks socialistų pusėn 
150,000 laiškų daugybę darbininkų iš kapi- 
socialistu ir talistu partijų.

staigoms ir ypatoms. Laiš-| 
kuose prašoma, kad kiekvie
nas darbininkas, kuris neno
ri šioj šalyj militarizmo ir 
iš jo paeinančios kares, —:

Už tuos dešimtukus bus

socialistų Kalbėtojų; socia
listų literatūra, lapeliai .pa
sieks ir labiausiai atsiliku
sius šios šalies užkampius.

Dešimtukus galite siųsti 
stačiai i National Office 

Tuos dešimtu-i Socialistu Partijos, 803 W.
III.,kus partija suvartos agita

cijai prieš Amerikos ginkla
vimąsi, prieš rengimąsi ka
rėm Tos rūšies agitacija

Daktaro K. Liebneclito prakalba.
Socialdemokratas K. Lieb-.jeigu gyvenimo sąlygos prie 

knechtas, vėlei įkaitino nėr- t i: “šalin jį”!

Jisai

sustabdė Lieb- 
net turėjo, 'pirm

kad užmušimas Austrijos 
Franeiškaus 

buvo smagiFerdinando

keikti ir Brazi
lijai karę.

Neseniai 
kad susivic

•anesta, 
i) i a z 111-

i Miesto vidurys—kaip se
niau.

Miestą apšviečia elektra... 
(Vokiečiai laikinai čia buvo 
įvedę apšvietimą gazu. Gi 

'dabar gazinė stotis perdirb-

vaidžiai sumanymą konfis-d n!
*' v •

inas.L pontoninis tiltas 
ui Aa pakeistas nau-

padidinus savo laivyną. Vai- i csnė 
džia tam jii sumanymui pri-, Na1u jasai t iltas pastatytas 

betoninių kojų. Su-
sinešus, . kad I 
pradeda kariauti. uebetaisoma. Tarp Mažei

kių—Mintaujos traukiniai 
važinėja. Šita gelžkelio ša- 

permaimi ka negana kad atnaujinta, 
nepadarys Europoj, bet už- bet dar nauji bėgiai nuties- 
kenks vokiečių kapitalui,ku- j ta. 
ris iki šiol viešpatavo Pie-

Amerikoj.

RUSAI ATvrU().JA TRE

I Aplinkiniai miškai kerta- 
Ima karės ir kitokiems reika
lams; medžius vežti imama

Lichknechtas pasakė api 
>s gadynės mokyklas, ka 
se vaikai mokina-i, kai 
stoti karės mašinomi

\nikai lavinasi (am tikroj, 
tik jau ne bešališkoj pakrai- 

iPoj. “Priaugančios kartos 
'idealai Įsikūnija nuodingų 
I gazu bombose”. 11. 4.

įeiviams nėra reikalo žudy-

(bus kapitalistiškus priešus.
Sulyg tų žodžių kilo di

džiausias triukšmas ir posė
dis užsibaigė. Tiktai socia- 

kė, reichstago atstovai pra- listai norėjo, kad Liebknech-
dėjo nesavais balsais šauk- tas kalbėtų daugiau.

tams, kurie tik ir lauke ka-

Kuomet jisai taip pasa

sę būti revoliucijonieriais, 
to verčia. Mexika, bent iš- 
dalies, dabar pergyvena lai
kus, kokie buvo Franci jo j 
laike didžiosios revoliucijos.

Mexikos socialistai.
Draugas John Murray 

“The New York Call” kores
pondentas praneša savo 
dienraščiui iš. Mexikos, jog 
šiaurinė Mexika yra valdo
nių socialistui administrato
rių.

Vyriausias komandieras' paskelbė, kad ligi 8 d. kovo

KEPURNINKŲ FONDAS.
Amerikos Darbo Federa

cijos sekretorius Morrison

Ryme irado gau- 
i kariume-

ii ir kontroliuoja vietos gy 
v en to jus. Į 
Įrašoma vol

mm. Atakos eina imt is tri
jų, pusių. Po priedanga ka- 
liškų laivų, rusu kariumenė 
kasdien išsodinama ties

iečių ir latvių 
s, vardas, pa- 
kiekvienas pas
avini n ko foto-

Basportu jau esą išduota 
ie 17,000 žmonių.
Ncvien Mintaujos, bet ir 
i vi inkus gyventojai priva- 

Armenijoj negalės ilgai lai- lo turėti tokius pasportus. 
l’.ytis ir turės pasiduoti. i Kontrolė esą labai smar-

Diplomatai tvirtina.

pranešimai skelbia, kad ru-1 gyventojas nepraneša ko- 
su kariumenė nepaliauja mendantui apie naujai pas 
turkų stūmus atgal. Dar' 
rusam pavykę paimti nelais
vėn 19 aficierių ir 250 ka
reiviu.

Palei Rygą eina didžiausi 
artilerijos mūšiai. Kitose 
vietose kareiviai mėtosi ran
kinėmis bombomis.

NEPAVYKĘ ATAKOS.
Paryžius. — Telegramos 

praneša, kad palei Verdu- 
ną į rytus nuo upės Mouse,

e rosią smarki bausmė: nuo

Už piktadarystes baudžia
ma dar smarkiau. Buvo at
sitikimų, kad dėlei piktada
rystės sušaudyta net vokie-

ninkų vienybę, pagelbėt 
jiems kovot už geresnį duo
nos kavalką.

“Ne, ponai, ne aš esu ne
geistinas pilietis, bet jūs; ne 
aš laužau Suvienytų Valsti-

Bet policija buvo išėmus 
antrą warranta ir vėl jį su
areštavo.

Nėra Amerikoje žodžio 
laisvės I

Su visokiais reikalais ir 
in formacijomis kreipkitės 
pas sekretorių J. Sweetra, 
450—18th Ave., Newark,

nerolas P. Elias Calles. Ji
sai pasakė korespondentui: 
“Aš esu socialistas. Turite 
suprasti, kad dabartinė re
voliucija Mexikoje yra ne 
politiška, bet ekonomiška. 
Tai liaudies revoliucija. Tai 
reformų era”.

Chihuahua provinciją val
do socialist iškas gubernato
rius Ingnacio Enriques, o

aukauta $$10,000. Kaip ži
noma, kapitalistiškas teis
mas nuteisė kepurninkų u- 
niją už boikotavimą firmos 
Loewe and Co.

kalaujamą sumą.

DĖL PALIUOSAVIMO 
QUINLANO.

kis sykius bandė užpulti ant 
forto Vaux, bet liko vis at
mušti su didžiausiais 
staliais dėl jų pačių.

nuo-

Iš ANGLUOS.
ondono rašo vienas

Iš karei vi jos ofiso gavau

darys su manim. Aš, žino
ma, nestosiu kariumenėn

vyriąusiu vadu konstituei- juno draugą. Patriką Quin- Rą jie nori gali daryt 
jemališkų spėkų visoj Mexi- laną, nuteistą už vadovavi- manim. Bet gal Rusijos
koj rokuojama socialistas
generolas Alvaro, Obregon.

Mexikieciai sako, kad Su- po peticija teisėjui 
vienytos Valstijos neturi’amui Kleinertųi.

jau surinkta 40.000 parašų 
Abra-

reikalo kištis į jų šalies rei-1 Visi pasirašiusieji yra pi 
kalus. Mexikieciai turi tei- liečiai New Jersey, valstijos

Išbėgusių iš Mintaujos 
žmonių turtas kol kas, nelie
čiama: uždaryta ir tebesto
vi sau.

Atsidarė keliūtas mokyk
lų, tiktai dar labai mažai.

Mokslas eina vokiečių ir 
latvių kalbomis. Išėję lat
viški kalendoriai; juose iš- 
spauzdinta visi vokiečiu 

i valdžios įsakymai, kurių gy- 
I v entojai turi klausyti.

Pilies namuose vokiečių 
štabas, vyrų gimnazijos nrl- 

j ruošė—komendanto raštinį

[sivažiavimo rūmus, privati
niame gyvenime žvalgų sky
rius.

Latvių visuomenines įstai
gas vokiečiai pasiėmė karės 

' luikalains; taip-pat ir vokie-
valdinių ir nevarys per ne- eių amatninku karės mokyk-

los namus.
Svaiginamų gėrimų mies*

gu kuris nenueina į war of- te nestingą, testingą*" tiktai
fice, tai gauna šešis mėne- duonos.

iwfcteia
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Finų socialistų
ai

nori apsiginkluoti? veikimas PROTO HYGIENA
donas lempas, kurias gamta suardo. Vienok kiekvienas į diėną daugiau algos, tuo- 

i met jis deda visas pastan
gas, kad tik darbininkam^

išstato da tada, kada leng-' žmogus yra, bent iš geros 
va nuo suirimo apsisaugoti.' dalies, savo aplinkybių tvė-

“Rengkitės prie apsigini- 
mo”. Tai obalsis militaris
ts ir visokios rūšies impe
rialistų. Jisai smarkiai pra
dėjo skambėti nuo to laiko, 
kuomet Amerikos kapitalis-

emigracija susimažino. Vo-

Paraguajaus respublikoj vo-

ant

gybė. Organizatoriais ir a- 
ficiei iais to krašto kariume- 
r.ės yra vokiečiai. Argenti
nos kariumenė taipgi po į- 
tekme vokiečių, nežiūrint, 
kad skaičius vokiečių ten 
sulyginamai mažas. Chili 
respublikoj vokiečiai dar ne
padarė geros įtekmės kariu- 
menėje, betgi vokiečių tame

Kaip karė atsiliepia 
socialistų veikimo ir augimo 
kariaujančiose šalyse, paro
do kad ir šis faktas. Fin- 
liandijos socialistui

VISAPUSIŠKAS SUSTIP
RINIMAS.

Jau buvo nurodyta, kokiu

Padėjimas ir aplinkybes.
reju, ypač kaslink hygienos nepakėlus algos, muiut 
reikalavimų. Kitą vertus,'per savo kapitalistišk.

Įdeda, šitame skyriuje p;C v 
n-ba .silpnapročiai, tai vanuai 

viso^sa-p; įvairiai! spragas protinio be išėmimo, bus visi silpna 
°” ' pročiai.vo veikimo už 1914 m. Su-: venimo. 

lyginus apyskaitą 1913 m. į ’ p ■
su 1914 m. apyskaita, bū’tankiai proįo

i gyvenimo.
| Jau buvo sakyta, kad la- 

i s vyra vi

, kasyklas ir taip 
Ir Amerikos kapi-

mui Pietinės Amerikos rin
kos, nežiūrint, kad Vokieti
jos kapitalistai kai kurias 
vietas tenai jau turi užgrie
bę. Kapitalistams rūpi ne 
vien kad tik pardavinėti ta
voms svetimose kolionijose, 
bet kad jie ten ir išdirbinė
tų tavoms, tai yra turėtų 
dirbtuve?
toliaus.
talistų spėka tenais yra jau 
gana galinga. Jinai verste 
verčia Suvienytų Valstijų 
valdžią prie stipresnio apsi
ginklavimo. kad, reikalui e- 
sant, jųjų interesus galėtų 
apginti. Suv. Valstijų ka
pitalistai Pietinėj Amerikoj 
turi užgriebę daugybes in
dustrijų. Du Pont kompani
ja Chili respublikoje turi 
užgriebusi dideles azotines 
druskos kasyklas (toji drus-

dirbimo). The Bethlehem 
Steel kompanija turi ncišse- 
miamams geležies kasyklas

paglemžęs Cerro De Pasco

likoj. Braden Cooper kom
panija turi daug nuosavybės 
Ranoaguoj. Taipgi stiprioji

ation kompanija daro dide
lius pinigus Chuquicematoj, 
Pietinėj daly Chili. Apart 
to, didžiausi pelną pradėjo 
iŠ tenai traukti neseniai su
sitvėrusi American Interna
tional Corporation, kuri 
pradėjo biznį su 50,000.000 
dol. kapitalu ir į trumpą lai
ką tasai kapitalas paaugo 
net iki 500,000,000 dol. Ne-

• na. korporacija daro pienus, 
kad bizni Pietinėj Amerikoj 
dar geriau praplatinti. Rei-
K’a pastebėti, Kad naujoji
American International

džiausiu piniginių karalių; 
štai jie: L Ogden Armour, 
mėsos karalius, Percy A. 
Rockefeller—aliejaus kara
lius,William E. Corey—plie
no karalius, Theodore N. 
Vail—telefonu karalius, Ja

lius, Otto H. Kahn—bankie- 
rius, Robert S. Lovett— 
gelžkelių magnatas. Vy
riausiu žmogumi minėtoje 
korporacijoj yra Frank A. 
Vanderlip, Morgano bankų 
pirmininkas (žiūrėk Sunday 
Call už 5 d. kovo). Toji

vo nuo Su v. Valstijų val
džios, kad ji paskirtų komi
siją ištyrimui Pietinės Ame
rikos sąlygų. Ir štai komi
sija surado, kad Brazilijoj, 
Paraguajuj, Chili, Colom- 
bijoj, Nicaraguoj ir ant sa
los St. Thomas, Vokietijos 
kapitalistai tvirtai jau apsi
gyvenę. Net ir Argentinoj, 
toj tvirčiausioj Pietinės A- 
merikos respublikoj, kariu- 
menė sutvarkyta vokiškai. 
Visi kariški instruktoriai y- 
ra vokiečiai. Pietinė Bra
zilija, anot komisijos, tai 
maža Vokietija; tenais ran
dasi apie 400,000 vokiečių. 
Kai kuriose vietose papro
čiai ir kalba vokiečių. Į

Nėra abejonė?!, kad pavel- j,ik tiktai patįs žmonės ga-įspaudą šaukia, kad darbi* 
įdėjimas visados atsiliepia,Ii savo gyveninio aplinkybes ninkai be sąžinės, besočiai, 
'ant žmogaus kūno ir dva-'pasigerinti—jei supranta;niekados neužsiganėdin^ Jr 
sms. Jei tėvas ir motina y-h eikalingumą ir žino, kaip j nori trustą prie bankrūto

roetais netik nepakilo, bet,mu užmigti, Jeigu nėra 
dar nupuolė ant 1,500 narių., Kūniškų priežasčių nemigai, i 

, Ir tas puolimas buvo pabai- - (.j reikia tikėtis ko nors blo-

centrų. Valdivija—tai be
veik Vokietija su pačiu Ber
lynu; turi 125,000 gyvento
ji. Tame centre vokiečiai 
labai drūti. XVI šimtmety
je jie uždėjo savo kolionijas 
vakariniam pakrašty Pieti
nės Amerikos, netoli nuo 
Valdivijos, bet iš ten jie bu
vo išstumti ispanais. į Chi
li vokiečiai pradėjo atke
liauti tik kelios gentkartės M 
tam atgal. Sala St. Thomas! ų’ 
priguli ispanams; jinai guli 
pietuose, netoli Porto Rico;

goj 1914 m., kuomet prasidė-j gOe Geriausias patarimas 
jo karė. Vienok finų sočia-'Slai koks> Reikia visiškai 
lįstų partija laikosi stipriai. permainyt gyvenimo sąly- 
Babaigoj 1914 metų ji turėjo (gas—geriausia išvažiuot į 
51,520 narių,, tarpe kurių pajma |r pasiHuosuot nuo 
vienas penkdalis moterų. • visokįų proto varginimų. Ži- 
Sulyginus su Finliandijos noma> £ja reikia su moder- 
skaitlium gyventojų, f 
reikia stebėtis iš tokio dide
lio skaitliaus socialistų na- j. 
rių.

nišku gydytojam pasitarti

B esi va- ■ Geri laikai

finų socialistų partija

iš žemdirbių.

vulius.

g.'oką vertę, todėl Kati guli 
netoli Panamos kanalo.Kuo
met Suv. Valstijos mėgino 
atpirkti tą salą nuo ispanų, 
\okiečiai smarkiai užprotes
tavo prieš tai. Colombijoj, 
Nicaraguoj vokiški finan-

Jic ten valdo didelius žemes 
plotus. Eina gandas, kad 
vokiečiai pienuoja pravesti 
tenais kanalą, kad galėtų

nalu. Vokiečiai jau sykį 
bandė kontroliuoti muitu

likos finansus kontroliuoja

dūriniai tarpe Vokietijos 
kapitalistų ir Amerikos jau

me ri dos

u/griebti i savo
tai ir

E

um!” čia jau aiškiai ma
tosi, kad jie rengiasi ne prie 
apsigynimo, bet prie užpuo
limo. Jų interesai to rei
kalauja. Bet kas per nauda 
iš to darbininkams—jokios

ant
larbininku klesos. v

A. Jurevičia

tėvynes mylėtojų
DRAUGIJOJ.

“Vien. Liet.” praneša, jog 
šiuomi laiku Tėv. Myl. dr-ja 
turi 154 kuopas, kuriose y- 
ra 2,321 pilnas narys ir 557 
suspenduoti nariai. Perei
tais metais prie draugijos 
prisirašė 1,134 nariai — er
go—draugija auga.

Lietuviu Darbininku Lite
ratūros draugija turi jau 
veik 1,000 narių. Tai vie
nur, tai kitur įsikuria nau
jos kuopos; L. D. L. D. pro
gresavimas būtų daug sma
gesnis, jeigu ne tas liūdnas 
apsireiškimas, kad tūliems 
sąjungieciams Literatūros 
draugija išrodo kokia tai at
skala.

emigruoti 1825 metais. Vė
liaus Brazilijos valdžia pasi
rūpino įgabenti pigesnius 
darbininkus—Rusijos len
kus ir italus ir nuo 1889 iki 
1890 metų lenkų ir italų at
keliavo nemažiau, kaip 100,- 
000 žmonių. Bet 
tuojaus pasijuto persilpna'lėti kaikurias vietas Lenki 
finansiškai aprūpinti tokį 
didelį skaičių emigrantų ir

Darbininkų 
draugijai!

Varšavon pereitą savaitę 
buvo atvykęs Saksonijos ka
ralius Fridrichas - Augustas 

valdžia II, kur mano taipogi apžiū- • 1 _____ I • *1 • • ♦» T” 1 •
joje, kur buvo didieji mū 
šiai.

sisekė pagaminti daugybę 
naujų veislių augalų ir gy
vūnų. Ir nėra mažiausio?! 
abejonės, kad Galton’o su-

28 d. sausio buvo susirin- 
kmas direktorų United 
States Steel korporacijos. 
Direktoriai labai džiaugėsi, 
kad jų darbas pereitais me

nių vedlės gerinimas atei
tyje labai žymiai žmonių 
veisle pagerins. Žinoma,

kokių ši korporacija dar

Labai kenkia protui viso- 
is nereguliariškumas. Tūli 

žmonės nedėliomis miega i- • minalistas 
I ki pietų, o po pietų kokiu |lTio : 
; nors būdu “lėbauja”. Ši- oa priside

■ ----- r v -o.......................... ; ’
daug lengviau nuspręsti,kad 
iš tūlo kiaušinio išaugs to
kia ar kitokia višta, negu

ija banke turi 105 mili-

; arba filozofas. 
ž i no gaus b u dav o j i m o

pranešė, kad dabar esą labai

iuos. Patartina miegoti, vai 
vyzdziuj, įmestų darbininkų gyti, linksmintis ir mastyti 
partijoj randasi 13,ol2, o > moiilinvi'jpfii 
žemdirbiu—-37,708, v 
kėtvirtdaliai. 'bimni 
visose kitose šalyse daugiau-; turėjimas gyvenime run > v < i i 11 i»» o i u n ' j • i i v • « •

lošia.
Kad anatomiškai

h
k no trustas stangiam 
šaknis Kanadoj. Dėl 
tinimo Kanadoj savo 
paskii ta 25 milionai

nori trustą prie bankrūto 
privesti. Jeigu darbininkai 
Tepaklauso tų jų šauksmų t 
ir apskelbia streiką, tuomet ‘ 
tie viešpačiai, kurie giriasi z 
i erai?s laikais, nusamdo mi- ? 
Ii ei ją, policiją ir su policijos 
ir milicijos pagelba stengia
si darbininkus priversti 
dirbti už mažiausią algą.

Taip, geri laikai, bet ne 
visiems. Kuomet keliatas 
džiaugiasi gerais laikais, 
tuomet milionai darbininkų 
badauja ir vaitoja, laukda
mi geresnių laikų.

Ti ustas džiaugiasi, kad 
jis iš Europos nuo kariau
jančių šalių gauna milioni- 
nius užsakymus, o Europos 
gyventojai kenčia šaltį ir al- 
1 n neturi kur prisiglausti ir 
ša ūkia:-i prie tų pačių Ame-

s tu darbininkai 4-

1.900 nariu buvo 
nuo mėnesinių mukt 
priežasties bedarbes.

D’į.ij Stoka užsiėmimo ir nesi-, levams, tai vifsiems žinoma 
tarpu interesą v ima?i gyvenimu, ne-1 daiktas. Pv., jo: abiejų tu 

! jokio ;vų (tėvo ir molino?:) akį 
i įme- tikslo—šitas visa?! yra tai juodo", tai viii vaikai bu 

nuodingiausias kirminą,!,1 juodakiai.

draugijos. I ta. Gana tankiai męs sutin- 
paliuosuoti; kame sveiką jaunikaitį pa

dų iš čiame gyvenimo žydėjime.

gos, turinčios 4,000 nariu.

kio užsiėmimo, kuris 
(ui duotų darbo; ji?

ja nuolatos, kas-žin ką 
judamas. Vėliaus kas

. J gyvenančių ir diena iš die

Trusto valdyba nutarė di 
džiausią atydą atkreipti 
ua.goriiiima savo dirbtuvių

>at pavddimo'. Eu- 
tėvas Sir Franck

>; dirbtuvės kaštuoja 28 
Ulonus (lolei’iii. Dirėkto
ji nutarė dar 23 milionus 
'ei ’ti ant pagerinimų. To-

us.

romo skyrius, 101 moterų 
draugija ir apie 40 įvairių

malės sąjungos, jaunimo 
skyriai, moterų ir kitos

viais socialistų partijos na
riais, bet veikia išvien su so-

jo pro- nuu tėvų, kotvirtdalį mm te- 
neturi1 vų-tėvų, aštundalį nuo tėvų- 

Luvii-tėv.i ir tam toliaus. 
šiandien mokslininkai šulin

Gana tankiai suaugęs 
žmogus pajunta, kad jo pro
tas, .taip sakant, pradeda ne-

ta, kad nuo tolesniu giminiu 
vaikas mažiau paveldi. To
kiu būdu apsivedima ren-

Ar tai nebjaurus surėdy
mą? Pakol kapitalistai 

džiaugsis gerais laikais, pa
tui darbininkai vargs ir ba- 

Kuomct kapitalistai
i paliaus girtis gerais laikais, 

bin būdu tos dirbtuvės kaš-1tuomet darbininkai susi- 
tuos nemažiau 53 milionų ' |auks geresnių laikų. O tas 

‘•*<-l'Ių. I įvyks tuomet, kuomet bus
. ti naują i <najkįnta privatiška nuo-

ta maudavo. Tokiam atsiti
kime, jei nesimato proto li
gos ženklų, tankiausia kū
nas yra kaltas 
mas tyrame 
m ankštie ima?!• * • • 1 stiprina nuilsusi protą, jei 
lis via tiktai nuilsės, žino-

giant reiktų patirti apie 
nuotakos tėvus ir laimikio 
tėvus ir apsvarstyti p 
mus abiejų jauni; j si.
vienas yra protiškai
tada negalima tikėtis nor-

5 mil ienai ant iš- 
‘koksų” Youngs-

rių, paskirta 53 milionai do
leriui. ant dirbtuvių Duluth, 
Minn., ii 
dirbimo 
town, Ohio.

Buvo pranešta, kad plieno 
bustas vis dar gauna iš Eu
ropos milioninius užsaky
mus. Kiek trusto šėrinin-

švenčioniškis.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Du laisviečiai J. Neviac-

ore, kūno 
tankiai su-

i.ai skaityti socialistais.
Partija ir išvien veikian

čios sąjungos turėjo - 890 
nuosavų namų, kurnj vertė 
sieke 8! milionų markiu. A-' kiekvienas turi pa?
nart tom)inimi iuieio anie 2 1 sa3-! tekamą gimna
milionų markių; skolų gi tu
rėjo arti 4 milionų.

1911 metais susirinkimu

šu darbininkišku susirinki
mų ir demonstracijų.

Matant finu socialistu to-4 V

visai nenuostabu, kad rusų 
valdžia deda visas pastan
gas, kad tik greičiau pa
smaugti?! tą laisvę, kuria fi-

onų gyventojų randasi tokia

daug savo pasekėjų.
švenčion iškis

PASAULIS MARGAS.

ski rtingumas. Net to paties 
amato žmonėse nėra vieno
dumo. Daleiskime, kad ir 
vagįs—vieni būna darbštus

ką pavagia, o kiti vog
ti myli, bet tingi ir bijo mušt 
gaut. Šios rūšies vagįs tan
kiausiai užsideda privatiš- 
kiis bankus ir patįs žmones 
atneša jiems pinigus. Atne
ša daugiau, negu dirbanty
sis vagis galėtų pavogti; ge
ruoju atiduoda, neskundžia 
ooliciiai ir kitu keblumu ne-
daro. Ir da sakoma, kad 
prie kapitalizmo nėra geros 
tvarkos. Kokios progos be
reikia, jei net tingi rilis po 
kitų kišenius landyt vagis 
pjauna progą dailiai gyvent? 
Prinešė žmonės tau pinigu, 
uždariai savo banką ii1 svei
kais šonais likęs gali gyvent 
nei publikos, nei policmano 
nebijodamas

Nusiminimas, '

nusiminusio
žmogaus greitai pasidaro 
melancholikas, o vėliau aiš
kus "proto svyravimas.

o

rybę. Piktas žmogus tan-d 
kiai greitai mąsto, bet j< 
sprendimai yra ūkanoti. Ji

smais.
Didelio piktumo valandoje 

žmogus yra beprotis; jis ta
da daro tai, ką nurimęs gė- 
disi daryti. Neretai dideliu 
piktumas žmogų “kvailu” 
padaro ilgesniam laikui ar
ba visam gyvenimui.

daro,—sako filozofas,—ne
pyk, bet juokis, juokis ii
juokis”.

Bereikalingas egoizmas 
visuomet kokią nors proto 
silpnybę reiškia. Jei ypata 
visados giriasi savo darbais, 
niekina kitus, jokiu būdu 
nenori imti jokių patarimų, 
tai tokia ypata reikėtų aty- 
džiai tėmyti. Ji gali visą 
gyvenimą pasilikti “sauva-

didesnės katastrofos.
Šiame straipsnelyje pasa

kėme. kas kenkia orėto Ive1-
svarai. Reikėtų tų dalykų 
saugotis. Kiekvienas žmo
gus privalo pats sau susi
rasti kokioj vietoj jo proti
nio namo yra plona siena 
arba skylė, ir paskui tą vie
tą atsakančiu būdu Stiprin

rinti, tai pasiklaus kito 
Mano tikslu yra tik nurody
ti pavojaus ženklus, tas ran-

Mę; jokiu būdu negalime
!S. S. 19 kuopos agentai dėl 
* užrašinėjimo ‘‘Naujosios’*

ų, t.1) j ; vm.- m 
mirmab’š’ii. šit: 

imii, nes daną' s’

motina normaiiška

o motinos gentis norinališ- 
t.a; jei motina bus silpna
protė, o tėvas nurmališkas— 
tokiuose atsitikimuose tūli 
vaikai bus normališki, o tū-

išmokinti, leidžia jį į mokyk
lą ir viskuo aprūpina, bet

1 a, meta knygas ir sugrįžta 
ingių pjuati. Čia nėra jokio 
pažeminimo, bet apsireiškia 
štai kas:vaikas paveldėjo tū
lą palinkimą, kurio mokslas,

ti. “Jeigu visas mokslas — 
sako Hollander—būtų dykai 
visiems suteikiamas, visgi7 V J

atsirastų tokių; kurių sudė
jimas pritaikintų juos tik-

grindų mazgojimo”... Šita? 
pasakymas yra šiurkštus

duti palinkimai žmogų visa
dos tūlon pusėn stumia.

Męs viename dalyke gali
me gamtą apkaltinti. Per-
jaunų arba personų tėvų 
vaikai paprastai yra silpnes
ni protiškai bei kūniškai. 
Gamta to nepermate, neap- 
rubežiavo užsivaisinimo lai
ka—mums dėlto reiktu tin
kamai pasielgti.

Dabar kaulink aplinkybių. 
Nėra abejones, kad gyveni
mo aplinkybės gali žmogaus 
protą suardinti, ir tankiai

ii tašiau 1 milionų
N i, ar ne geri 

negali džiaugtis dK > . K 5

tižiausiu?! va.isiu 
u’ezidentas sala

skirti po kelias dešimtis mi- 
l’onų ant praplatinimo savo 
biznio, kad sekančiais me

Bet ar visiems geri tuk

Abudu jau užrašė “Nau- 
sios Gadynės” už 33 do-

ierius.
Puikiai “melžia” Sąjungą 

tuodu laisviečiu. Kad tik

* *
Stebėtinas daiktas, sąjun- 

' piečiams nonaranku rengti 
j kum Mockui prakalbas. Bet 
; tiems patiems sąjungie- 
■čiams, persirėdžius į kokios 
nors pašclpinės draugijos

\r visi uzsiganeui- drapanas, visiškai galima 
:aip trusto prezi- u engti prakalbas tam kuni- 
Ar visi džiaugiasi į lėliui.
)o vaisiais, kaip. i<ame čia dalykas aš visgi

1 »•/'i :» I . « • i •kad džiaugiasi trusto direk- nesuprantu! Jeigu valia— 
-—tai visur valia, jeigu ne
valia—tai niekur nevalia.

♦♦ ♦
Portugal!ia kariauja! Ži

noma, už “tėvynės” garbę.

rie trustui sukrovė tuos 
šimtus milionų ir pabudavo- 
jo tas dirbtuves, kurių pa
gerinimui skiriama po kelias 
dešimtis milionų dolerių, ar Dabar Portugalijos patrio-
jie yra užganėdinti ir ar tai ir klerikalai, veikiausia, 
džiaugiasi savo darbo vai- nesavu balsu šaukia: “Męs 
siais? Šėrininkai džiaugiasi į kariaujam už tėvynę ir už 
gerais laikais, skiria mili- 
onus praplatinimui ir page
rinimui savo biznio, bet nie
ko neprimena apie tuos dar
bininkus, kurie jiems uždir
bo tuos milionus. Plieno

E, tie veidmainiai.
** *

“Ateitis” rūgoia ant tų 
tautininkų, kurie, vardan

trusto darbininkai priversti i bloko su klerikalais, buvo 
dirbti i-unkiausiu?! darbus ir' 
gauna tokią mokestį, iš ku-

paGryžę išsižadėti ir savo 
draugų ir savo brangiausių

met plieno trusto viešpačiai 
sako, kad jie nenori gores
nių laikų, tuomet jų darbi-1

į kokie yra tie “brangieji”

dim
tuja: nejaugi darbi 
nepa dgerins, nejau 

mums reikės ir ant to 
is taip sunkiai dirbti ii

Dabar1 susirinkime trusto 
prezidentas sako, kad jis ne
nori geresnių laikų, bot ka- 

darbininkai 
ar 10 centų

<ia jo išbadėję 
pa reikalauja 5

1-
|dealai pas poną Sirvydą ir

T.^tnvos ^plnimo Fondan 
T^’adedn ubuiji daugiau au
tu. Vakario mėn. atskaita 
pereina- jau 500 dol.

Bot mon rodos, tai tik to- 
daug žmonių ženi-

čiru-Viru.



Tot

Laisve” pro 
testuoja.

ja. Už ką? Už tai, kad tie ūžiamąją paskalą nei į gal-!cija buvo ir tebėra drau- 
" ‘ —J “ 1 1 “Laisvė” I giškuose santikiuose ir ku

pra- teiksis tą citatos sutrumpi- rio gerai valiai męs tikime.
. _ z. , .P., .. svietui Tai tokie faktai. Dabar

is,1 apreikšti. Sutrumpinau sta- mūsų skaitytojams aišku 
” socialis-.čiai dėl stokos laiko kopija-(kaip diena, kokia buvo mūsų 

vietos pažiūra i tą konferenciją, 
žinią apie kurią męs ėmėm 
iš “Keleivio”.
Jokie ten Šukiai neuždraus

žmonės “Kovos” spaustuvę, vą neatėjo, kad 
Sąjungos centrą nuo 
žūties išgelbėti rūpinosi, rimą falsifikacija svietui 
Kas gi jie yra tie žmonės, 
kuriuos “Laisvės 
tiškoji redakcija su Kerne-'vime—rašinėjime ir Y- •..... _____ O XT.. XTTT r T?" » T.,U C.. ...

Vorai ir Muses
(Versta iš V. Liebknechto).

Žinoma, kad ir kiekvienas 
sučiuptasis protestuotų, jei-1 
gu tuomi 'protestu save nuo t šiais sulygino? Nagi VII L. j “Kovoje”. Juk ii- pati “L.”
atsakomybės galėtų išsiva-'S. S. rajono 71 Cambridge, citatas trumpina, o falsifi-
duoti. Bet protestai patįs: Mass., kuopa, drg. Strazdas,' kacija betgi nevadina. Bet - --- ------------------------------
savaimi dar nieką nereiškia,! d?’g. Vabalas, du P. K. na- jeigu apie falsifikaciją kalų redakcijai turėti savo nuo-
jeigu jiems pamato nėra. Imliai, na ir kiti, kurie per bama, tai turim pasakyti ir įmonę ir rašyti tą, ką męs
kokią dargi stebėtiną regulą “Kovą” į sąjungiečius—savo prirodyti, kad 
nori kitiems primesti, kuo-į organizacijos narius—; ..... 
toftet ji pati jokios neprisilai
ko.
Cituok visą straipsniuką—

l “L.” mane 
ape- falsifikatoriumi vadindama, 

kad “Kovą” spaudos ji pati tyriausią teisybę at
bulai tvirtina. . Skaitėte 8 
“Kovos” numery, drg. P. M.

liavo, 
darbais remtų. Apie “Lais
ve” ir kitus laikraščius, ro-vivuvn v 'hkuui---- I . , , . v t i z t n

ji protestuoja, ci tuok 'tik tu-. closi, nieko nebuvo prasitar- Balsys praneša, kad L. S.
las, patį klausimą, paliečiau-1 ta, ir už vien tą jau “La 
čias dalis, ji falsifikacija va- , ve” tuos žmones lygius I- 
dina. Vadinasi, ar tu šiaip' možiui suranda, 
ar kitaip jorios pačios žo
džiais ją prie K 
si, ji vis save nekalta ap
reiškia—i šsi s u k i m u i n a u j a s 
regulas išmislina, kad tomis 
regulomis sąprotavime min
čių chaosą sudarius, kad ta
me chaose apkalbamojo da
lyko branduolį paskandinus 
ir patį dalyką užtemdžius.

Bravo! Apsukriai manev
ruojama. B61" V1‘C,T' K nrip 
to viso apsukrumo, 
gi visko supainioti nepajie- ku 
giama ir gana. Kuomet jo- 
sios dvipusiškumą iš josios sč, 
pačios K 97-to citata 
džiau, tai ji už d gynė 
protestavo prieš tokį 
mikos būdą. Nes čiru - j >;gu tain, tai ką reiškia tas 
Vinį, o ne visa “L ” redak- L įkalbėjimas, jog tas 
cija tą straipsniuką rašiusi? straipsnelis nebuvo atkreip-

Bet čia pat užsikaršeiavi- tas prieš Pild. Kom. ir prieš 
me užsimiršta, kas anksčiau ; “Kovą”, o tik 'prieš tūlos rū - 
kalbėta ir nejučiomis ima ir sies socialistus? Kokia gi 
prisipažįsta, jog Clru-Viru ta “tūla rūšis”? Nagi, sulyg 

anksčiau priparodytoms 
versmėm^ pasirodo, kaip tik 
toii Sąjungos dalis, kuri uo-

suvažiavimo- apkalb ė j i m u i
“Keleivy!” menamų dalykų 
neturėjo”. Po šiam “K.” til- 

ipuriam pranešimui “L.” 17- 
goiraisiais-nc“tūlos rūšie A, t:'m Tg tcbosall°- 
siicialr-tais rokuoja? Ro<lo-i!na sy'an\lai' Jeigu . vie
ši aiškus išvedimas, jog tie, ;p'r’bl U1' ,el,na nl.ul lllcJn"<il- 
kurie “Kova” gelbėti ragino, UG’£!I nct t'1.’0 y.l<>no valdy- 
Ivgus Kemešiui yra. Aišku, | ,a -ei'!nlau-,a’ N" e. nei 
kad'negeri. Jeigu tie nege-;UKbeR'tl ' tain nerimavimui 

v už akių tam tikru draugišku 
p paaiškinimu?”. (Pop svojo—

Juk negali-

Dabar klausimas pats sa- 
ienos prirem-' vairni kįla, kuriuos gi ji tais į 1. 1 . 1 • ••• / / i — 1 — v •

ri, tai kurie gi pagal 
argumentavimą tais g 
siais pa Blieka. <

Bet visgi ir prie 'mas dalykas, kad nor: 
negerais ro- ’ (' ien 
kurio Sajų m £ 

os nepar 
nuleido

vienok “Laisve

ki i/io metu jo 
arba ir visai .

prir v- Ar taip? “Laisvės”
— už- rnentų logika tik tokį,

\ I

norim.
2) Ar mums rūpi Sąjun

gos gerovė? Tegul sau toks 
Šukys ir mano, kad “Lais
vės” redakcijai tiek terūpi 
Sąjunga, kiek melžiamoji 
karvė. Su ypatom, panašiai 
apie mus manančio m, męs 
nešnekam. Per žemas būtų 
darbas mums, kaipo sąjun-

mot rusi] patar-
ų dalyką, kaip, 

■’iama—tęsiama ir' 
r čia nėra tikros

■ al.iifikavimų?
pri ispyrus tvirtina,
O . , 1 . , n , v k., rvl i . TAn 1 t

A

o ne , nerimavimui už akių
a. Ottikru draugišku paa

mu”. Kokiam nerimavi
mui? Kam aiškinti, ir ką 
aiškinti? Kas nerimauja— 
“Laisvė” su “Keleiviu”, su-

išreikštoji nuomonė buvusi
<‘Laisvės”redakc’ jos nuomo
ne, nes pabaigoje sakoma:
bet kadangi ta pastabėlė liausiai krizio laiku “Kovos” 

tūlos ' i eikalais rūpinosi, organiza- 
u cijos centrą palaikyti sten- 

Tai, vadinasi, “Lais- 
šūviai” ne i “Kova” ir *>■ e-

I ne į Pild. Kam. buvo krei- 
su i'inmi—kaip “L.” pati sako, 

bet stačiai į pačius organi
zacijos pamatus, ant kurią 
P. K. ir “Kova” rymo. Nes

buvo atkreipta prieš
rūšies socialistus, kurie
mumis ceremonijų nedaro, gosi, 
tai nebuvo reikalo ir su jais \ ės” 
daryti ceremonijų”.

Su kuomi su “
C iru-V iru ar su “I 
cija?

mumis?”
b.” redak- 

Ir kam “nebuvo rei
kalo” Čiru-Viru ar “L.” re
dakcijai? Juk ši cituojamą
jį šmoteli ir pabypuklu i ius nuo

u-\ nu

)

p: n pu i tie < gems 11, o 
.('!
v<

nebus iK'i
P. Kom. Vaii

roik'do “L.”

V r\ i

a m

proto d 
lu, kad

101

ne m. ls
redak

i

i už ka gi X \ A l L r<
r tuo Ck •- Mi i.!
krinu ■ j>g š.U ly

sake, r 
ginti.

T .p

’t g

uzueijo.^ p 
ii p ma rš į ‘ 
i. tų”, kurio 
'ginami esti, 

imp: Jeigu taip, 
c'.ą argumentai p

Apart to, ji d: 
naliogiška anam 
Limą paduoda, 
turėjusi reikalo 
rūšies socialist'1 
ceremonijų, kuri 
remoniju nedarė

m uzrei

ris”
ie su ja

daryti 
le
ve’

kių ceremoniją “Laisvi 
pretenduoja. Ar ji jau i 
tikrųjų mano reikalaut 
są j u n gi eč iai gal u t i n a i nu.) 

įso -

' dūlei i straipsniai, 
i iečiai s atgarsiai

i, i

!■ ne lapėh po

nęįsigilinusiųjįi
akiu paiši-nimas?4 1 Ar ne gi ? 

skas reiš- 
Išeikite ant čysto van- 

pa :i rody ki L 
tikrenybėje esate,

iua ' 
dmi:v, o, kuom

ir km
Lytų už savo organizac. 
Sąjungos gere mę ateitį 
tuoti, savąją “Kovos” sp 
tuvę spaudos darbais rem-']ęg kad kauni 
ti, savąją “Kovos” išleistąją stytų, kada ją melžia... 
literatūrą platinti. Kokiui L... ....... ............................
ceremonijų “L.” reikalauja? j ti apie tą falsifikaciją, kurią 
Ji nepasako atvirai, bot ir iŠ,“L.” man primeta. Jštikru- 
to, kas 97 num. pasakyta ir'ję nei nežinau, kaip č'a 
17 num. paantrinta, aišku, sakius. 
kad ji visus tuos sąjungie-;taip drūta

paviršutini; glostym i y o gi 
lamoje kandžiojma it rodi 
p n.wi karvę glo

Šukius ant keliu ir “darodi- 
neti”, kokie męs esam sąjun- 
g iečiai.

Bet mūsų, draugai skaity
tojai žino: nuo to laiko, ka
da “Laisvė” perėjo į dabar

tinės red. rankas— ji visuo
met ėjo už Sąjungą. Męs a- 
gitavom už ją ir gyvu ir 

1 spuuzdintu žodžiu ir dirbom 
i įvairiuose komitetuose, su-

blogiau, kaip kiti. Męs 
tmnatiškai vedėm net tam 
ra skyrių “kur mus lau- 

tam|Kia rugiapjūtė” (Sąjungos

mi. Juk jau per “Kovą” pa
sakiau, kodėl jie nerimauja. 
Ar dar neužtenka to paaiš
kinimo? Jeigu jau taip 
karštais šalininkais išaiški
nimų esate, tai kodėl neaiš
kinate savųjų neaiškumų. 
Jūs žinote, kad ir aš žinau.

Šiuomi norėčiau užbaigti

neaiškumai, ar nauji užme
timai, dar galėsiu pasakyti.

Skai! y toja ms

? m.
Ine e.i

' mimei
i) Savo

l’U
J

t m
iūrlTI

a męs per epam'

buvo papeikta ta1 konfereu- 
c’ja i<‘ pasakyta, kad tie 
draumii be reikalo nerimau-

u no m

ai lie re
> Sąj’.mg 

tvarkosi ir

vi
kad tūli žmonū i 
ikalo norimai.!ia, 
d s centre dalyk n i 
viskas ieina re-
Nereikia misi-

Dar lieka keli žodžiai ta r- klausyti, bet dirbti ąjungo,

ės” redaktorius ir ravo lai

(Pabaiga), 
ti’auksime tuos retežius,' kuriais dabai 
same apkalti. Išvysim iš tamsių kampų vi
sus kraugerius ir paskleisim šviesą, kad tie 
niekšiški sutvėrimai negalėtų būti savo liz
duose ir naikinti silpnas museles. Jeigu tik 
jūs panorėtumėt,tuojaus pergalėtumėt savo J vaizdus 
priešus! Tiesa, vorai dabdr dar galingi, 
bet jų labai mažas skaitlius. Jūs muses, 
kuomet lekiojate atskirai, esate silpnos ir 
negalite pasipriešinti prieš stiprų vorą, bet 
jūs yra milionai ir jeigu1 visos susispiestu-

e-

sėj!... Jūs—gyvenimas, jūs—šviesa!... Jei
gu tik jūs panorėtumėt, tai susispietę į krū
vą momentaiiškai sunaikintumėte visus vo
ratinklius, kuriuose atskirai įsipainioję il
gai kankinatės ir paskui žūstate.

Jeigu tik jūs panorėtumėt, tai greitai 
padarytumėt galą vergijai ir visoms prie- 
spaudems!...

Taigi, išsimokinkite norėti!

Musele.
Vertė švenčioniškis.

Taip, aš mačiau savo amžyj labai įdo
miu dalyku ir įdomiu mergaičių, kuomet 
plaukiojom savo valtelėj. Kiek kartų buvo 
man atėjus mintis i galva parašyti knygc-

ku, Į sakius. Gal būti, kad “L.” 
argumentuose, 

čius, kurie pereitą vasarą taip turininga save rokuoja, 
“Kovos” spaustuvei kritiš- kad galų-gale įsikalbėjo sau, 
kame padėjime atsidūrus, I jog su ja niekas nebegali ar- 
sąjungiečius gelbėti ją ragi- gumontuoti, 
TiO.
klerikalais į vieną eilę pa-'
statė ir gražiąja kompanija jau taip tas velnias baisus, 

Vadinasi ji,'kaip jį kas sau įsivaizdina, 
ar- nei ką, anot žmonių paša- 

Kęme- kos.
rokuo

» josios tują
Ji juos su Kemešiais, įbranduolingųjų minčių nc- 

ufalsikavęs. O ištikrųjų nei

pavadino.
“Laisve”, tuos žmones
Gausiais—lygiais 
tiams savo priešais Man cituojant anąją lei-

gos administratorius, drg. 
P. Kurkulis, rašė ypatišką 
laišką “Laisvės” redaktoriui
L. Pruseikai, tardamas ačiū, 
kad “Laisvė” užtarė Centro 
darbininkus. Tas laiškas ir 
dabar pas mus yra.

Reiškia, “Laisvės” red. ir 
žodžiu ir raštu rūpinosi su
drausti neramiuosius drau
gus ir užtarti Sąjungos cen
trą,su kuriuo “L-vės” redak-

“Laisves” redaktorių yra 
aktyvišku Sąjungos nariu— 
buvo ir tebėra ir ne nuo to
ki ų Šukių jiems mokyties, 
kas jiems valia talpint laik
rašty, o kas ne. Męs visuo
met drįsom savo nuomonę 
turėti ir vedėm uolią kovą 
su visokiais prisiplakėliais 
prie socialistų, negeistinais 
kalbėtojais. Abudu “Lais
ves” redaktoriai rūpinosi 
socialistiško judėjimo reika
lais ne tik Amerikoj, bet ir 
Lietuvoj. Ir ne pas tokį 
Šukį mums mokinties, kaip 
reikia rūpinties socialistu 
organizacijos reikalais. Męs 
daugiau kaip toks Šukys pa

Ant Senos”, kad gavus pro*

čių gyvenimą, apie tas linksmybes, puotas, 
beturtę ir abelnai apie visa tai, ką aš pergy
venau tarpe dvidešimties ir trisdešimties 
metų.

Aš tarnavau ir neturėjau skatiko prie 
dūšios; dabar aš išlindau iš to skurdo, ta
pau žmogumi ir galiu mėtyti didžiausius pi
nigus, kad tik parodžius savo užsispyrimą. 
Tuomet geriausių ir teisingiausių savo no
ri] negalėjau gyveniman įvykdinti ir'gyve
nau vien tik ateities svajonėmis. Dabar gi 
riš sėdžiu minkštoj kėdėj, snaudžiu ir nesu
galvoju, kur eiti ir ką daryti, kad permai
nius nuobodi] gyvenimą, Kaip linksmai ir 
vargingai gyvenau tarpe Paryžiaus rašti-

čia jums visai nepiešiu savo draugų pftveik* 
šių. Vienas jų buvo mažas, baisus išdykė
lis ir vadindavom jį “Pti-Ble”; kitas—augš- 
tas, laukinės išvaizdos, pilkom akim ir juo
dais plaukais, pramintas “Tomdgouk”; pas
kui protingas ir didelis tinginys, pramin
tas “Skrybėlė”,—tai vienintelis mūsų drau
gas, kuris niekados nebuvo paėmęs į ran
kas irklo, nes visuomet sakydavo, jeigu tik 
jis pradėtų irtis, tai tuojaus valtelę apvers
tų; toliaus, plonas, dailus, labai gražios iš* 

pramintas “Vienakiu”, nes jis vi
suomet nešiodavo “monoklį”; ant galo aš, 
tuo laiku apkrikštytas “Juozu Prunje”. 
Męs visi gyvenom didelėj vienybėj ir visuo
met apgailestaudavom, kad pas mus nėra 
atsakančios moters bei merginos, kuri val
dytų valtelės rankeną. Matote, moteris val
telėj būtinai reikalinga. Ji reikalinga todėl 
kad visus mus suraminus, pakėlus nupuo- 
iusią mūsų dvasią, pralinksminus mūsų šir
dis; reikalinga ir todėl, kad moteris, būda
ma valtelėj, suteiktų daugiau gyvumo, juo
kų, kalbų ir kitokių smagumų; reikalinga 
ir net todėl, kad ji, sėdėdama valtelėj, ap
sidengus raudonu skiečių puoštų mūsų val
telę, plaukiančia upe. Bet mūsų kompani
ja, susidedanti iš penkių y])atų, skyrėsi nuo 
visų kiti] kompanijų, viešpataujančių pa
sauly, per tai jokiu būdu negalėjo užsiga
nėdinti paprasta motere bei mergina. Mums 
reikalinga buvo tokia, kokią sunku sau ir 
persistatyti, kad ji būtų pritraukianti, link
sma ir ant visko sutinkanti... Męs daugelį 
išbandėm, bet be pasekmių: jos visos buvo 
re įkvėpėjos dvasios, bet paprastos kume
laitės, kurios pirmoj vietoj statydavo stik
lą vyno, nuo kurio tuojaus apsvaig^Uvo, o 
paskui upės vandenį, kuriuo plaukdavo mū
sų valtelė. Pasiėmę tokią moterį subatos 
vakare, palaikydavom visą nedėldienį, o pa- 
nedėly su pasibjaurėjimu atleisdavom.

Bet štai viena subatvakarį mūsų Vien- 
akis atsivedė nepaprastą sutvėrimėlį, gyvą, 
miklią, iškalbią, didelę juokdarę, rodos, tik 
tam ir sutvertą, kad mūsų valtelėj sėdėti ir 
sykiu su mumis upe važinėtis. Ji buvo la
bai meili ir maloni, bet negraži. Ji išrodė į 
tokią moterį, kurią gabus piešėjas, išgėręs 
tiklą šampano ir surūkęs gerą cigarą, be* 
■ibovydamas gali trimis paišelio pabrauki
mais nupiešti, statomai, gamta, taipgi ret
karčiais taip bovijas ir nejučiom sutveria

“I nJ

būti

r oda k

lin s

maus męs pi 
I’ninilos rūšie

Bet draugams ’

agitavusiems uz S 
iž “Kova”, mes s

nei darė mūsų 
Ii- inlnn f

me i 
jams

i

orėjo ir juos prisegi', 
“socialistų Tuinilų” — 
u yra Šukio reikalas, o

Rygos taksacijinč komisi
i savo posėdy svarstė ally

ainaikin-

ta atlyginimas ir tokio tur
to, kurį sunaikino priešiniu-

waidomos bombos. Dar ne-

mano džiaugsmas ir linksmumas 
dešimties metų, tai Sena, puiki, 
mi ir purvina upė; kiek joje si

Vienatinis 
buvo bėgy 
įvairi, ra

tai via gyveni*
s. Kili 
m-? i i*

mane

Kaili tūli

nu g

i. I ii a . \'aizd‘iis? 1 
■. kurios, pri -nmi- 
> M i jmo'L’imki'’ 
b 'Bos. leidos pui- 
gŠtų plonu meldi) 
“š meno alus lira-

\ rumno e. j 
ncpapmmi. a 
augindavo,

kuria, smilei

avo at

tuomet jie dingsta. Aš laika 
y bangi] supimą prie sidabrine

Ir visti tą simbolį amžinos illiuzijos pa
le many purvinas upės vanduo, nešan- 
jiirą visas Paryžiaus išmatas, visas

giun i draugK-kam gyvenime! Viso mus bu-

Jai s žmonėm!

Kirio, Iš šiame kambary aš praleidau 
. bi'prolvstes vakarus savo gyvenime, 
niekuo daugiau nesirūoindavom, kaip 
aislais ir valtele, nes irklai visiems 

mums, išskiriant vieno, buvo geriausi už- 
ičmimo įrankiai. Aš prisimenu tokius 

l eistus atsitikimus, tokias baikas išmisly*

AT

I) a s t a r u o si u s nuostoliu 
V. . ! ... _ . ... ,',(H UfllMU Uil I Id U A, l <, ČIM1U lUlUc.llciau taksam p ne komisija v - • ‘ \ • TA , •-•’ i žmones ir supratimo neturi. Dabar jus ne- 

i matote nieko panašaus net ir ant tos pačios
1 _ • t ■» . z-» •• W •loplanų padarytus nuosto

lius apkainuoti. Namų sa
vininkams, kurių namai 
kentėjo dėlei cepelinų bei ae
roplanų apsilankymo, liepta, 
nieko nelaukiant, inteikti 
prašymus taksacijos komisi- ti valtelė, nors truputį persunki, bet už tai 
jai Mikalojaus g. N41.

pirmiau mūsų sielose kunkuliavo, jau mirė.
Męs turėjome nuosavą, valtelę, kurią 

nusipirkom per didelius vargus ir kurioj 
juokdayomės taip, kaip niekad daugiau sa
vo amžyj jau nesijuoksime. Tai buvo pla-

stipri, paranki ir daug joje vietos buvo. Aš

Pirmą vakarą ji mus linksmino, kalbė
jo, pasakojo visokias fantazijas ir taip nu
stebino savo gabumu, kad męs nesuradom 
nei žodžių, kad jai ką nors atsakius. Įpuo
lus į jaunų vyri] lizdą, kurie nieko nepaiso 
ir gali kiekvieną valandą papildyti nešva- 
liau. ius darbus, ji pradėjo šeimininkauti ir 

s męs visi tapom jos vergais, 
i ■ užkariavo.
voj visuomet ūžė. Ji jau užgi- 
, nes jos motina, kaip ji pati pa- 
y gimdymo išgėrė stiklą stiprios 
r tai j.i niekados negalėjo prasi- 

jos aukle'taipgi prieš žindant 
rinimo gerdavo po stikliuką, 
ip tik pamatydavo krautuvės 
utus butelius su svaiginančiais 

mmiet sakydavo: “Mano šven-

e m
].:

1 er tai, 
lange su! 
gėry mals

la
lės skiečių ir tartum reikalaudama,
n

pamenu, kuris mūsų ją ap- 
Vluiele”. Kodėl jai buvo su- 
’ai’das ir kodėl jis taip prilipo, 

galiu pa-akvti. Nuo šio laiko męs 
avo valtelę pradėjom vadinti “Lapeliu”,ku- 
i kas sukata plaukdavo une,—-su penkiais, 
tipriais, jaunais vyrais ir kuriais valdė, 

gaiš, vikri, jauna, išdykus ypa- 
i valtelėj, prisidengus nuo sau- 

kad
ją vežiotume, gerbtume ir mylėtume. 
Męs-vi i ją mylėjom, ji turėjo kokį tai 

neišsemiamą jirie savęs patraukimą, bet 
užvis geriausiai buvo tas, kad ji, sėdėdama 
užpakaly valteles tai turn veja sukamas 
malūnu •, be jokios paliovos tarškėjo. Ji 
be jokios pertraukos pasakoju visokias is
torijas, visokius nuotėkius, juokingiausius 
anekdotus, apie įvaii iausius dalykus ir nie
kuomet neprit rūkdavo kalbos. Tos mergai-; 
tės psichologija buvo tokia keista, tartum ji 
būti] sudėta iš kokių nors skudurų ir ant 
greitųjų sušluotą krūvos gėlių, bet sykiu, 
tartum toj u? -.urėtoj 'pasakoj, buvo joj tiek 
daug fantazijos ir apart to, begėdiškumo, 
nemorališkumo, visokių iš.dvartymų, išsi- 
kraipymų, visokių šokinėjimų, kojų kilnoji
mų ir humoro. Nepaisant to viso, jautėsi, 
kad nuo jos eina tyras, gamtiškas oras, pati 
gamta ir klausant jos kalbų, rodydavosi, 
kad leki kokiu tai orlaiviu ir jauti viską, ką 
tik gamta gali suteikti.

Tyčia jai užduodavom klausimus, kad 
gavus atsakymus, nežinia iš kur ištrauk
tus. Tokiuose atsitikimuose tankiai ją už- 
klausdavom;

—Kodėl tavo vadina Musele?.
Ji pradėdavo aiškinti tokias priežastis, 

kad męs turėdavom mesti į šalį irklus, susi
imti už pilvų ir juoktis.

(Toliaus bus). y
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L, A. De Vilbiss, M. D.

Supažindinimas vaikų su 
lyties klausimu.

(Iš Physical Culture—Verte A. Petriką)

—Brangus tetč, aukso žuvyte, nardo, 
pakol nesutinka kitą brangią aukso žuvytę 
—mama ir...—

—Bet palaukite truputį, — perkerta 
biologistas—tas nevisai teisinga.

—Ach, aš žinau, kad ne,—švelniai atsa-
ko moteris, kuri demonstruoja savo metodų 
Supažindinimui kūdikių su lytiškuoju klau
simu,—bet šiaip geriau skamba.

Daugelis toleruoja savotiškos rūšies 
“gyvybės istorijas”, vien dėlto, kad jiems 
išrodo, kad “šiaip geriau skamba”. Bet kam 
tie sentimentaiiški įvairumai?

Čia negal būti jokio’ išteisinimo už mo- 
* kinimą kūdikio ko nors neteisingo. Prie
šingai, supažindindamas su personaliais e- 
lementais, išaiškinant tėvo ir motinos mei
lės idėją lytiškuoju žvilgsniu jaunam kūdi-

gija.
Kūdikis supranta tik tą, ką jis gali pa

tirt. Jis žino, kas yra motinos meilė. Jis 
žino, kad jis myli savo motiną. Jis žino,

rėti supratimo apie patraukimą tarp vyro 
ir moteries, jeigu tas neišaiškinama jam 
meilūs veiksmais prie kūdikių. Jis negali

jam aiškinti ką nors panašaus, būtų tik 
varginimas kūdikio proto. Jeigu tas aiš
kinimas nėra surištas su jo patyrimais. 
Priešingai, jeigu lytiniam kūdikio mokini
me kiekvieną naują klausimą surišti su jau 
jo patirtais dalykais—jis supras.

Rymas juk netapo išbudavotas į vieną 
dieną, neigi knyga gyvenimo misterijų 
(paslapčių) gali būti atskleista kūdikiui
vienoj lekcijoj.

Čion yra pavyzdingas apsakymėlis, 
kaip viena motina papasakojo savo mažai

riasi tame, kad motina papasakojo jai, kaip

pakol ji nebuvo ganėtinai tvirta, kad ateiti

pirmiau, negu ji atėjo pasaulin; ir kad mo
tinos myli savo mažučius todėl, kad jie tik

Kodėl motina sako širdis vietoje yš- 
čius? Ar yščius nėra taip švarus, kaip kad 
širdis? Ar veikimas širdies yra daugiau 
estetiškas, negu yščiaus? Nei kiek! Dėl 
suaugusio, sveikai mąstančio žmogaus, ku
ris supranta anatom 
viena dalis kūno nei 
žiau verta už kita. t

nei ma

draugauja su pam 
me, kad širdis y?; 
ne apie ia kidbsur

mingo žmogau?

į kūdikio mintis, 
kiui, kuris lai ko n

as

i ’aveizda i 
ūrint ant

Ypatingai mažam kūdi- 
as prie molinos širdies, 

nuotikių. kaip lyŠirdis vra cent r is mei 
giai ir pačios gvvyhės. 
pas suaugusius širdis 
nuotikiais, kūdikiui bus kur kas protingiau 
pasakyti, kad jis gu'ėjo po motinos širdžia 
Taip kad širdis pakeičia yščių. * Yš- 
čius, tai yra klausimas suaugusiems ir jis 
nesiriša su aiškinimu kūdikiui lyties prob
lemų.

Širdis ir motinos meilės elementas tu
ri dar kitą svarbų tarpą lyties dalyku aiški
nime, tai yra ypatiškas aiškinimas prieš nė

surišta su meile'ir

ypatišką.

tas dalykas, kaipo person 
paties lytis ii- jo atėjūnas 
brolio—kūdikio pasaulin ; 
išdalies, ir išaiškina jam 
veisimosi supratimą.

Jam rūpi

šauliui arba jo 
iimas suriša ii

dikiui yra grynai ypatiškas dalykas. Jis 
žino motinos meilę ir savo meilę prie jos. 
Kada jis supranta, kad toji didi meilė turi

eina nuo to, kad jis yra tikrai dalis jo mo
tinos,—tas supratimas, tai ir yra cementas, 
kuris jungia meilės ryšius tarp jų. Motina 
įgyja naują svarbą jo akyse, nes tarpe mo
tinos ir jo yra kokios tai stebėtinos slapty
bės, kurios dėl jo yra svarbiausiomis pasau
lyje. Todėl, kūdikio meilė ir guodonė dėl 
jo motinos nežino rubežių.

Viena jauna mergaitė buvo informuo
jama savo motinos, kad kūdikius garnys 
atneša. Jos nekaltame tikėjime niekad jai 
Beatėjo galvon abejonė apie teisigumą mo-

džiai išjuokta nuo jos mokyklos draugių už 
jos nežinią. Ir ten pirmą kartą savo gy
venime ji išgirdo teisingą paaiškinimą, iš 
kokio šaltinio imasi kūdikiai. Ką reiškė 
dėl jos tas paaiškinimas, gerinus galima įsi
vaizdinti, negu išsireikšti, kad ir iš to, kaip 
ji pati prisipažino už kelių metų, kad per 
kelias dienas negalėjo pažiūrėti stačiai vei
dan savo tėvui nei motinai, dėl jų tokio 
“nešvaraus” giminingumo.

Dar daugiaus. Ji buvo apgauta nuo 
taip brangaus, malonaus kūdikiško supra
timo apie giminingumo ryšius tarp jos tėvo
u motinos, levai gi buvo apvogti nuo tos 
pilniausios meilės ir guodonės iš kūdikio 
pusės.

Po pirmo perkratinėjimo gyvybės isto
rijos, matom, kad ji yra individualė ir tu
ri būti perstatyta per bile kurį iš kūdikio

tymas neturi liesti lytiškumo, pakol kūdikis 
nepribrendęs prie studijavimo moralių ir 
etiškų lyties dėsnių, kuris auklėtų suprati
mą apie sielinį meilės jausmą ir tuomi pat 
būtų skirtingas nuo mokslinio studijavimo 
yties organų ir veisimosi fenomenos (ste- 
bėtinumo).

Sekantis žingsnis po ypatiškam aiški
nimui, tai vedimas kūdikio prie abelno stu
dijavimo lyties ir veisimosi. Šis yra žino
mas techniškai, kaipo prisiartinimas prie

eigų kūdikio supažindinimas su motina - 
gamta atliekamas profesionalio biologisto. 
Bet nepageidaujamas ir nepraktiškas bū
das buvo pradėtas vykinti mūsų viešųjų

>us prie išguldymo veisimosi biologijos mo
kyklose.

Kiekvienas suaugęs žmogus turi gerai 
pažinti gyvūnui ir augmenų gyvybės ele
mentus, pirm pratiesiant aiškinti kūdikiui 
augmenų ir gyvūnų veisimosi, kad privest 
ji tuomi prie abelno supratimo apie lytį ir 
veisimasi.

Paprasčiausi kasdieniniai dalykai yra 
geriausi dėl viršminėto aiškinimo. Ypatin
gai jeigu tas teikiama ne kaipo specialė 
lekcija, bet kaipo dalis kasdieninio užsiėmi
mo, kuris papuolė netikėtai po akia, kad jį 
apkalbėjus.

Jeigu yra rengiamos tam tikros lekci
jos, tai jos turi būti sutaisytos taip, kad kū
dikis visai nesuprastų, jog jis yra mokina
mas.

Pavyzdžiui, lukštenant žirnius, sumani 
motina gali parodyti kūdikiui, kaip motina

v o kūdikiu - ž linuku.
< t

nesubrendo

i- gauna

d išeiti pasaulin. Paskui, 
a žirnuka iš klėtkutės, mo
dali matyti, kaip kūdikis žiu- 
ui .maišia nuo savo motinos

ysG) p imu užaugęs žirnis, tada jį 
ni >, ii-? užaugs ir išvystvs Litus ku- 
ži mukus,
prasta lankos pienė yra gera mede-pi

i ' tudijavimui gamtos, mokinant lyties 
ižinima. IŠskirstant gėlės žiedą, molina 
jos kūdikis gali lengvai surasti mažyles 

Meles, būsiančių kūdikių-pieniukių, sali

levas stovi ant sargybos, kad apginti juos. 
Kuomet mažylė sėklelė - pieniukė yra pil
nai pribrendus, motina ir tėvas—pienes— 
padaro kiekvienai sėklelei stebėtiną mažyli 
“orlaivėli”, kad nunešti juos į atsakančią 
vietą dėl augimo.

Tuom pačiu būdu jūsų mokinys supras! 
ir apie obuolių, pomidorų (tomato), bulvių, 
karklų “katukus” (minkšti bumburai) ir 
kitų augmenų kūdikius. Jis džiaugsis su
rasdamas įvairius augmenis gaminančius 
maistą dėl savo jaunuolių. Po to viso, jis 
’U'ieis prie supratimo, kad visi augmenis 
turi ir gamina mažyčius, ir turėjimas kū

negale.; jam ateiti galvon, jeigu jis negir
dįs apie tai kalbant senesnes — nemąstan
čius ypatas. Išgirdus tai, jo mintįs prisipil
do įdomavimais apie veisimosi procesą.bet

kad atstumti tokią pagundą, kaipo neteisin
gą ir nevertą jo atydos.

Gašlavimas apie lytį ir veisimąsi yra

puta po įtekme gašlumo, mano, kad ten kas 
nors yra—ten, kur visai to nėra.

Vienas vaikas pašnabždės ką nors ki
tam, tas atkreips kitų atydą ir susirenka 
jau kelintas. Čion yra kas nors; čion kas 
nors juokingo. Gali būti, kad tame jų pa
sikalbėjime, išreiškiama vien paprasčiausi 
dalykai, bet išgirsta nuo vyresniųjų tokia 
paslaptis uždraustu būdu jiems tie dalykai

i žodžių. Bet ji vieną kartą išreiškė I į§rodo labai svarbus ir stebėtinai juokingi.
Bttnųonį mokykloje. Ji buvo skau-1 (Toliaus bus).

TĖVYNĖ” APIE ŽE 
MAITĘ.

MOTERIMS NAUJIENOS

“Tėvynė” apie Žemaitės 
pirmas prakalbas Brooklyne 
rašo:

apie atskirus kruvinosios 
karės paveikslus. Jos graži 
žemaičių tarmė, jos pasako
jimo vaizdingumas ir ašarą

Žemaitė mūsų beletristikos 
styliaus dailintojo, liaudies

toje būtų ant rankų nešioja
ma, jos žodis būtų auksu ap- 
vertinamas ir autoritetu pa
laikomas.

vargšai, jaučia, kad moterį 
gavusios lygias su vyra

La n g, J. Zinovičius, J. Nor
vilas, A. Jankauskas ir A<_

New Yorko valstijoj laimės 
savo kovą. Ir drąsiai gali
ma sakyti, kad jos savo per
sitikrinimais neklysta. Jos 
nuveiks savo politiškus prie
šus—vyrus.

Dabar sufragistes ener
giškai rengiasi prie 1917 
metų rinkimų. Jos nori bū
tinai sumedžioti ta skaitlių 
balsų, kuris pereitais metais

teises, “suvaržys” jų dabar
tinę “laisvę”, štai jums pa
vyzdys: Maine valstija sau
sa. Rumfordas išgyveno

mu. c

Mureikiūtė—po ,50c. Smul
kiu aukų surinkta $1.55. Vi
so labo $9.55.

Jaunavedžiams linkiu lai
mingo šeimyniško gyveni
mo, o aukautojams tariu 

ėliai dasiproti ir,širdingą ačiū, kad jie neuž-
išrenka demokratą majorui, 
kuris prieš rinkimus paža
dėjo atidengti karčiamas. 
Kaip tik demokratas majo

miršo ir savo brolių, kurie 
randasi didžiausiame' 
ir reikalauja page)-

Prisiminkite ru-1 kk

“Sėdi Žemaitė prie stale-

mojo savo kovą. Motcrįs 
sako: “Iškovoti lygias su vy
rais teises, yra daug sun

kiu, negu vokiečiams' su
mušti Verduno t uoto ve. Ar 
vokiečiai įveiks sumušti ta. c v

męs iic/.'iiGui, Vic- 
tv'jtai t i k one, kad

iimi, pradėjo džiaugtis n 
garbinti augščiausį. Bet 
m toris tuomi neužsiganėdi
no ir pradėjo kovoti prieš

A. Jankauskas.
Nuo red.—$9.55 gavome ir 

pasiuntėme L. Š. F.

vasario apsivedė Silvestras-
Jos net rinko

prastais rūbais apsirengusi 
ir pasakoja amerikiečiams 
ka savo akimis mačiusi, ka 
savo ausimis girdėjusi mū
sų sukruvintoje ir nukan
kintoje Lietuvoje. Jai pasa
kojant, matai Vilniuje šv. 
Mikalojaus bažnyčią, ties 
kuria susirinko pirmieji lie
tuvių būriai, pasiryžę čia 
jau, po dievo akių, prie šv. 
bažnytėlės, numirti... Ma
tai, kaip šimtai tūkstančių 
mūsų vargdienų bėga iš tė
vynės, palikinę savo mantą 
liepsnai, savo gėrybę prie
šui. Matai gelžkelių stoty
se merdėjančius kūdikius; 
vaitojančias motinas, nebe
tekusias kūdikių; girdi 
klyksmą vaikų, nebesuran- 
dančių, kur jų tėvai išsiblaš-

rink mę
1917 melais New

Pirmiau
moterį

■u vvrais tei-

gei bai, negu savo ju 
Bet dabar jos visai 
žiūri—daugiau pasitil 
jiegom, negu vyrų pugclba.

i VIDU

tikrinti vyrus, kad ir.mote- 
rįs tokie pat sutvėrimai, tu-

.Aš

imas. Peticijos

> ir ten su

ną rys, su Marijona Nevė

Linkėti n a j a u n a ved žiams. 
laimingo gyvenimo.

Buvtisiai vestinėse, Wa
ll rbury, Conn. — Nelabai 

jus manot, ar ga- lcVarpj k]aida ir neverta už-

jos neturi

prieš keičiamas, išdrįsta ko
voti prieš tokias įstaigas, 
kiu ias vyrai stato savo ide
alu. Jeigu jos turėtų lygias 

u vyrais teises, tuomet vy
rai liktųsi visai nuskriaus-

MOTERIS IR AUTOMO
BILIAI.

ideal a—karčiamas

suteikimą moterims

susi-;

DETROIT, MICII.
Pastaruoju laiku vietos 

moteris pradėjo darbuotis; teisiu, 
gana smarkiai.

matai, kaip šimtai ir tūks-? ’°
tančiai pasiturinčių Lietu-1 V,
\os ūkininkų viena diena,! l\yl 
viena valanda, visuo kuo ,x 
prilygo bežemiui-vargdie-: .J.cj.v<A

Bmgrcsy

pirm
dilu

ms

uren

nekart dri

PIRMYN.
N o i

nem įpuolė

Įuiesai džiaugiasi is jų ne
palaimų. Ir štai jų darbo 
vaisiai pradeda rodytis.

komisija.
SU:-iri n-

i

ore;

bujoti ir darbuoti

motoru

f. Surmaičiūte.

NEWARK

svetainėj

sis atstovi! butas veik vien-lpos. Bus sulošta 
balsiai pripažino, kad mole- pamokinanti S. ' 
rims nereikalingos balsavi-1 szewskio drama 
m o teisė si, pra-1 Laimės”, s 

mėnesių, šiama netik 
sis, dide

už kurias jos nepailstančiai

it

pirmu Kartu
mūsų mieste, bet ir šioj a-

Her-

t BU L \ 
jos niel 
j. inienii 
įrantų.

mote-

, nieko !!(■- 
ii iš mer- 
d jos veik 
lenkybių 

merginu

.ui pradėt! 
merginos i 
;ikys jiem

Wi'ai vciKli, o 
motcrįs neatsi 
padėti. Kad visai moterį 
merginus nesidarbiu 
taipgi negalima pasak 
čia jau treti metai, kaip gy-

ir

man rodos, merginos u

dedamos dar?

Man rodosi, daug geriau 
Lutų, jeigu Lakšiingalė vie
ton rašvmo papeikiančiu

t okias 
šineti.

erų, tuomet daug; dides- 
da būt i ir nereikta 
korė, poiidenvijas ra-

legislature j buvo pakeltas 
klausimas, kad suteikus mo

lis teisės būti mašinis- 
ant didžiųjų automobi- 
Legi-latūroj iškilo bai- 

triukšmas ir tą klausi- 
didžiuma balsų atmetė.

liu, 
sus 
mą 
Priešai moterims suteikimo
lygių teisių pradėjo šaukti,, 

kad suteikus moterims tei
ses valdyti didžiaisiais auto- 
mobilais. tai pasididins daug 
daugiau nelaimingų atsitiki
mu.

I; bei idomus dalykas; Mas-

tu rinčių leidi
mą žesniais au-

sau i

a

•m būna 2U7 ma- 
i atsitikimų, 
j. Iš to vis
ed, kad mo
li-ges i lės ir 
savo užduo
si priešinasi

m a
ai

na.JGH1S 11

Ar tai ne keisti apsireiški
mai ?

iv »

PabaiRUsi Intperatrici Marij A- 
kušerku mokyklą Peterburge ir 
I bpliomiiofa Nea Jersey valsti
joj. I tiri puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g* r u apsipazinus su simptp- 
rvii \isij moteriškų ligii ir rei- 
I...lui i;ant. galite gauti patar- 
natiiuų.

Jauniškaitė
319 Walnut St..NKWAR, N.J.

2J Telefonas Marketi 4 \ 1.0 O
1 ________ .. , . .. - ___

Jeigu atstovų butas bai- kalbos. Lošimas pra 
savo už suteikimą moterims lygiai 8:20 vai. vakare, 
lygių su vyrais teisių, jeigu 
į taip trumpą laiką motcrįs 
spėjo juos pertikrinti, tai 
nėra abejonės, kad iki 1917 
metų rinkimų motcrįs spės 
pertikrinti ir tuos 195 tūks
tančius piliečių, kurie 1915 
metais New Yorko valstijoj 
balsuodami prieš suteikimą 
moterims lygių su vyrais 
teisių, padarė didžiumą. Su-

Visus vietos ir apielinkiv 
lietuvius kviečiame atsilan
kyti. Komitetas

RUMFORD, ME.
Motcrįs kovoja su gir

tuoklyste.
Nieko nėra nuostabaus, 

kad vyrai neapsakomai ko
voja prieš suteikimą mote
rims balsavimo teisių. Jie,

I

Nuo red. — Diskusijas j 
uue klausime užbaigiame. Į

NAUJOS POROS.
Meidleberg, Pa.

dienomis apsivedė K. Langs 
su F. Urbonavičiūte. Sve
čiams besilinksminant, tapo' 
sumanyta paaukauti sušel- 
pimui nukentėjusių nuo ka
lės. Aukavo šios ypatos:

J. Abromaitis, P. Levins- 
kas, P. Mažuolis, S. Barzdai- 
tis ir 
$1.00;

Šiomis

J. Razeliūnas — po
M. Bardzilauskas, K.

A V, .. ; -S’V- • ■’

PATARMES MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M H. SANGER 
Su '

LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI 
KNYGA. Kaina 50c.

Reikalavimu* ir pinigu* aiųakil Aiuo adrwn: 

J. STROPUS, i
6 Loring St., So. Boston, Mata.

Pinigu* g**faaM*i money ordbriu, btt



nieko nepasakė,
Bobos Vaikas.

kunigas suorganizavo savo
Uranas.

WORCESTER, MASS. su cen-

šv. Juozapo kuopą privaloturi (lu

tam tiki.

NORWOOD, MASS.
Burdingonas.Žmonių atsilankė

kliubu

! ta, gal miesto majoru taps ganėdino, dauguma
a Komitetas.

D

nariai rengia šei- P.piepiras ra*
ii o Iii

kelia, o nelabi niro
( 1Ypaeitiauc

ar(
gavo

kovo

V ienas rengėją. eina
talpinti

met u
masiųimii ne

kuria niekino soeialis-
hoc.

sulošta trijų
tpmo-

Jau ir pas mus darbai t rū
kys? Ar tik ne mg

O jeigu kas apie jo tokius

lipgi siunčiame be
išėjo i

daly savo kalbos nurodė da
vimu!

su klerikalais ir kodėl socia-

jose nepersekioja už dalini
mą plakatų ir parapijonai

Visus vietos ir apielinkių 
lietuvius kviečiame atsilan-

neapsakomai skurdo. Kom
panijos nežmoniškai darbi
ninkus išnaudodavo: mokė-

ILL
.„j

CAMBRIDGE, MASS. .
12 d. kovo buvo prakalbos

ba už 9 vai. darbo diena mo
ka tik $1.50. Jeigu pastoja

R. Arlington, Vt. — čia 
darbai eina neblogai ir dar-

sutiko 
ūkala-

Tuomet buvo prirodyta, kad 
socialistai nėra priešais nei 
tautos, nei tikėjimo.

Reikia pažymėti, kad so
cialistai visuomet duoda bal - v

g y v td i u s. I ’agaliau s, ap si - 
stojo ant socialistu. Girdi, 
socialistai tvirtina,būk žmo-

daug geresni ir tuomet dar
bininkų būvis pasigerintų. 
Dabar kapitalistai, prisi-

gyriaus, 
veiksniu

ROCKFORD, ILL. 
“Suk ritikavo”.

“Laisvės” N.15 tilpo mano 
korespondencija, kurioj nu-

1 a i 
isini-

Žmogcbs neturi iškalbumo, 
Makausko pamokslų vertę.
1 ibai žemaičiuoja ir ant

kandidat 
vi ršaus 
pasiliko 

r senoji

Darbininkų Sąjungos kuo
pa norėjo įsiskverbti į “L. D.

lis bando korespondentui 
kumščiu atlyginti.

jų delegatai apie tai nieko 
nežinojo ir nevisi susirinko, 
tai kunigas įnešė, kad šv. 
Juozapo Darb. Sąjungos 
kuopa būtų priimta į Tary-

A. Blauninskas.
Oakley, Wyo. — čia ang

lį ieną ir nedėldieniais. Bet ir 
žmonių labai daug privažia
vo iš kitų miestų. Atvažia
vusieji darbą tuojaus gauna. 
Vienok ir bedarbių matosi.

DARBAI.
Naugatuck, Conn. — čia 

roberinūs dirbtuves labai 
gerai dirba, tik mokestis vi-

š va rus, karčiamų nėra.
K. Armėnas.

socialistai yra tautos ir tikė
jimo priešai. Nei vieni, nei

kalbos Jaunimo Ratelio.
Kalbėjo drg. F. J. Bagočius.

M. Suvaizdis, K. Stašis, F.
Bagužas, P. Jatkūnas, K.

kovo visose dirbtuvė:
kelta darbininkams
Ilabar mažiausia dai 1
dieninė mokestis—tai

ninku Sąjungos kuopą. Ka-

A mūriją, ir pabėgė
liams į Rusiją. Mūsų 
p’ersiuntimo kursas ko- 
žemiausias.

Jeigu kas mano po

cialistų “pr: 
baudžia niekuo 
katalikus.

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Bnildinf

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

socialistu, tai kurie 
Bimbos pamokslus,

darbas sunkus. Anglį rei- 
1 ia vilkti ant audeklo i ve
žimą iki 400 pėdų žemyn. 
Ramsčiai 14 pėdų ilgio ir 
reikia juos užsinešti augš-

♦ 
♦ ♦

12 d. kovo L. S. S. 40 kuo
pa parengė šeimyniškus pie-

Dar žodelis p. Deltuvai.
Kada pirmu kartu juozapie-

Lietuviu randasi tik dvi 
šeimynos ir šeši pavieniai.

Okimietis.

rimas, kuris nori, visur būti 
vadovu. Pirmiau norėjo'pri

organizuotą vai

sa, majoru tapo išrinktas 
demokratas Louis J. Braun. 
Ir kaip jis pagerino vietos 
gyventojų gyvenimą? Per

Po Velykų Lietuvos Sūnų 
ir Dukterį! draugystė, susi
dėjus su kitom draugijom,

po, kaip toj šventoj inkvizi-l • • •OJOJ. . . į

siu nuo kares, tai minėta y- 
pata varė didžiausią agita
cija, kad žmonės neitų į so-

Manoma, kad 
mie $50. Prenu- 

in e ra to i -i ų ‘ ‘ N a u j a j ai G ady- 
nei” gauta 13.

Kurie: darbininkus.
tėjusiems i Paskui kunigas pa 
juos su-j visokių nesąmonių, b< 
itsilanlsy-; tai nei neminėsiu.

L W. W. yra daug platesnė 
organizacija už socialistų, 
turėjo būti: “L W. W. unija

Kunigas Daugis 
temoj: “Ar žmogus 
šią?” Kada p risi ė, 
dyti dūšios esybę, tai iškrė
tė visus kišenius ir jos ne

darbo diena. Pedml io 
daugybės. Mašinistai 
ali greičiau gauti dar-

■ J. O. O. UV lYUUĮJŲb. 
.as buvo gana, įvai-

vazinėjo, gaude ‘ 
s, girde juos ir a - į

mūši] katalikai

Detroit, Mich. — Mūsų 
miestas pagarsėjęs dideliais 
uždarbiais, per tai ir spie
čiasi darbininkai iš visų pu
sių. Mat, uždirbama po 5

I dolerius, tai kaip čia neva- 
■ žinosi. 'Liesa, Fordo dirb-

kunigo “Bimbos” pamoks
lus, tik tame skirtumas, kad 
lain. Makauskas daugiau vi-

roro io savo

tūlos davatkėlės tarpe savęs 
kužda: “'Lai.neteisybė, me
las, tai išmistai” ir tam pa

LEWISTON, -ME.
Bačkine demokratų 

politika.
Maine valstija skaitosi 

sausa”; nevalia netik svai-

ji jau sykį buvo atmesta. 
K'ausimas tapo atidėtas.

Viktoras Mizeris.”

su lošęs veidmainiškos roles, 
rašydamas i “Laisvę 
-imya ant manos užn

leidus per balsus, gali tą’lių kasyklose darbai eina ge- 
kuopąi priimti, užprotesta-1 rai. Dirba kasdien. Darbo 
vau ir reikalavau, kad Ta- galima gauti, bet su uždar-

Šiomis dienomis 
n kės i savo rūšie:

gauti lengva ir palyginus 
su kitu miestu darbininku « - & •

Ureiką patalpinom 
?iau gautą.
v.un Ikirapijonui, New-
N. J. — Tamsta savo 
ponden- ijoj vartoji ga

ust rius iridžius, bet ne
įrašai pavardės ir nenu- 
ai adreso. Tokių kores-

nekaltus” : Les ir žmonių vargus.
Smelstorius pirmoj 

ilikai, so- savo kalbos aiškino ge

bus įvairi’.] pamarginimų, 
kaip tai: monologų, dekla
macijų ir 11.

Pittston, Pa. — “Laisvės” 
ir'N21 tilpusioj mano kores- 

Įpondencijoj įsiskverbė pora 
klaidų. Kur pasakyta, kad

iii. Kad aprašius jo'apskelbė kruviną kovą soči-' drama “Kas 
sius, labai daug laik-! aliaiąms. Kada socialistai p r angliakasių 
vietos užimtų. Betj arenge koncertą ir pelną komedija “Km

gi bėro'kalo /I 
pasistatei “pirm 
io “at/a eareiviu

netei
ki m

mato, ved; vi -ai darbo 
negauna. Patartina lietu 
riamš i čia nevažiuoti dar
bo jiešf

Fra n

.?TO'<'

KORESPONDENCIJOS
as nuo T

l&si**A'l&

KLAIDŲ ATITAISYMAS.
Collinsville, III. — “Lais

ves” N19 tilpusioj mano ko
respondencijoj įvyko klaida 
Kuomet kalbėjau apie įvy-

tuomi pavadinimu visai neį- 
sižcidžiu, tik noriu parody
ti, kuris mudviejų meluoja: 
aš ar Deltuva? Kad aš ra
šiau teisybę, tai štai paliū-

HYDE PARK, MASS.
Vis socialistai kalti.

11 d. kovo buvo prakalbos, 
kurias surengė šv. Juozapo 
Sąjunga. Kalbėtojai buvo

merginos, tai dar pirmiau 
turi 2 savai ti išdirbti už dy
ką, kaipo mokinės, o paskui 
jau gauna mokestį.

P. Paliokas.
Waterbury, Conn. — šiuo 

tarpu mūsų mieste darbai 
eina labai gerai ir darbą 
gauti visuomet galima.

Bobos Vaikas.

' WATERBURY, CONN.
13 d. kovo buvo prakalbos

L. S. S. 34 kuopos. Kalbėjo 
drg. Stalioraitis. Iš priežas
ties ligos, kalbėjo silpnokai. 
Mat, kalbėtojas, nenorėda
mas publiką suvilti ir sirg
damas atvyko.

Po prakalbų prasidėjo dis
kusijos. Diskusuota klausi
mas: 
priešai tautos ir tikėjimo?” kis, K. Jasas, G. Kvetkaus- 
Buvo kviesta tautiečiai ir kas, J. Kamendorius, P. 
katalikai, kad prirodytų, jog j Gaška, J. Turauskas ir V.A- 

v • '• 1 1 '

tų išsireiškė, kad tokia or
ganizacija naudinga tik ku
nigams, o ne darbininkams, 
per tai ir nepriėmė. Sekan
čiam Tarybos susirinkime 
atėjo kunigas su savo šali
ninkais (Tarybos delega
tais) ir pasakė, kad šv. Juo
zapo Darbininkų Sąjungos 
kuopą būtinai turi priimti 
be jokių svarstymų, jeigu 
norima, kad Taryba gyvuo- 
tu- ......................  _xO

laseviče—po$1.00; J. Be
ll auskas, J. Tamenas, J. Pet
kus, K. Jasinevičiūtė , W. 
Baltušis, O. Gerulskienė, F. 
Galinis, A. Stakųtis, J. Zda- 
nevičia, S. Jurevičia, M. S. 
Ancstukė, F. Amindon — po 
50c.; J. Vaišnoras — 40c.;

y
4 e

Rusiją galima daug pel
nyti.

“LAISVĖ”
183 Roebling St^
Brooklyn, N. Y.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBEK 

MJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
P«r mūnų banką g»Ht» pagelbsti aavo 

iįatamknaa užimtose vieton# vokiečiais. Męs turima

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Bariina to<W galima parniųsti pinigu* 1 taa vlata* ant 
•■aauKAČiau 800 markių (apie £25 rubliai).

MfSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRI» 
H U RA, TODftL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami srauti riaukiau !nfor»>acljv kralpkltia ypatli- 
<al ar ra&ykita laišką paa

net trįs: kun. Daugis, V.Ku-1 <4L.” N19 p. P. A. Deltuva, 
dirka ir Jarušiokas—visi iš kritikuodamas mano kores- 
Norwood, Mass. Susirinki- pondenciją, sako, būk aš ne
iną atidarė pats kun. Dau- teisybę rašę 
gis, persistatydamas save, mane net atžagareiviu. Aš 
kad jis esąs tikras Rymo - 
katalikų kunigas, bet ne 
toks, kaip kun. Mockus. Pas

s JERSEY CITY, N. J.
Mūsų žmoneliai triūsi,vei

kia tai vienoj, tai kitoj pu
sėj. Atsiranda ir tokių, ku
rie pirmiau viską griovė, ar
dė, bet dabar pradeda lyg 
kitaip žiūrėti. Dalis parapi
jom; sako, kad reikia tik su- ___ J 1 • -I t
gerai.

JIII1U pliusai. 1>U1 Vieni, nei , gvg. , G. vaisumas   M.W., tuno, naip nūn. iuuvnuo. i<wr 

i kiti neišdrįso tą prirodyti. A. Sinkevičia, J. Ginčauskas, kui pasiėmė “Vienybę Lie- 
« • - . « • i • w»- • t- 1 J • 1 * * • 1 — • T • i

tikimo, o tuomet viskas bus.\r. ne^ patys kviečia į dis- 
gerai. Socialistai jiems at-, kurijas tautiečius ir katali- 
sako, kad jie nenorį griauti įkas, bet kada buna prakal- 
tikėjimo, bet reikalaują tei- i į)0S tautiečių ir katalikų, tai 
singo elgimosi ir išvien veik- į kijo socialistams balsą 
ti dėl darbininkų labo. suteikti.

pramogas,bet visai kitaip el
giasi parapijonai: pas juos 
negali pasirodyti su plaka
tais ir neduoda pagarsinti ginančius gėrymus pardavi- 
kokias nors pramogas. p*eti, bet ir įvežti uždrausta.

Keli metai atgal nebuvo Bet ar taip yra? Mūsų mios- 
tokių nesutikimų ir visi sy-' to randasi apie'32,000 gy- 
kiu dalyvavo. Tuomet ne-/<-ntojų, daugiausiai darbo 
buvo vaidų tarpe katalikų ‘ žmonės, už 
ir socialistų. Mat, ir sočia-; dolerius į c 
listai buvo geri. Bet kame'-skursta. I 
gi dabar priežastis? Kas laike miest 
dabar sukėlė tokius vaidus? , mų, demokratų partija p

reikia pastebėti, kad tūli ak
toriai, iš priežasties rolių 
nemokė j >mo, savo užduotis vtcAMcti ounvtv vvniuo vcuviuoj , ■ -«- • ■ * •» r-.. j ... *’ ’ . . .

Suprantama, bus atsaky-'šukė, jeigu vietos gyventojai;atliko nepergeriausiai. An- 
mas, kad socialistai. Bet išrinks demokratą majorą,! teas dalykas, tai rengiant 
prisiminkite, kiek parapija- i tai netik darbininkų, bet ir tokius vakarus su įžanga, 
nams “gero” padarė kun.’visų miesto gyventojų gyve-Į piketų stengtis programą 
Raštutis ir kiek nuo jo nu-pimas žymiai pagerės. Tie- padaryti, 
kentėjo socialistai.

J. C. Father.

Labai keistai išrodo, kad 15 metų mieste nebuvo kar- tus naudai “Naujosios Ga- 
m • .V* •• t • t J'") O ’ "* 1 rv 1 r /\

daugybę |aPle 140. Viskas pavyko ko- 
kuriuose ■ puikiausiai 

svaiginanti pelno bu

visuomet čiamų, o jis atidengė 
savo blogus darbus primeta 105 karčiamas ir 
socialistams, štai tūlas Pi- visokių 
piras rašo “Drauge”,būk so- taipgi užlaikoma b 
cialistai nieko daugiau neži-1 gėrymai. Ir visos tos kar
ną, kaip tik girtuokliauti.'čiamos puikiai užsilaiko! 
Gabus korespondentas pri- Darbininkai, uždirbdami po 
rodinėja, kad nedėldieniais 8 ar 9 dolerius į savaitę, go- 
negalijna esą praeiti pro so-: iia ir nepaiso, kad jų šei- 
cialistų stubas, i nes jie tik, mynos badauja.
armonikas tampą ir girti I Laukta šių metų ir many- 
triukšma kelia. 

* t.

Ar tai ne gudrus Pipiras? I išrinktas republikonas, tai 
Daug geriau būtų, kad j'tivėl panaikins saliūnus. 8 
kaipo pipiras, neprabiltų ir Id. kovo buvo nauji rinkimai, 

nesamo-: Demokratų partijos auto- 
ibėtis, I‘i-, mobiliai 
mciali tai i darbinir

į policijos nagus pakliuvo? : per iš 
Ogi tikri Rymo-katalikai, ‘ liauti, 
tarpe suareštuoti] iii pasiro- j I gvo, 
dė K. G., parapijos šulas, Ums ir vežimus ir suareštuo- 
kuris bažnyčioj net dešimtu-i tus jais veždavo. Bet ati
kus rinkdavo. Ibis jį rasta (kmgus karčiamas, jau auto- 
slapta smukle. 13 d. kovo mobilius įsitaisė. Mat su 
buvo teismas ir visi suaręs- arkliais neapsidirba.
tuotieji tapo apkaltinti už 
pardavinėjimą slapta degti
nes ir užsimokėjo po 50 do
leriu bausmės.

cialistai “girtuokliauja”, blogas puses esančių Ameri- 
triukšmus “kelia”, pro ’jų koj fondų. Pasirodė, kad 
stubas negalima praeiti, o teisingiausias ir geriausias 
katalikus areštuoja ir gana Hondas—tai L. š. F. Antroj 
skaudžiai baudžia. Ar tik 
nesiartina “sūdna diena?”

Bizunėlio Moteris.

Prakalbos buvo žingeidžios 
ii naudingos.

Panelės O. Turauskui tė ir 
M. šimkiūtė paskambino ir 
padainavo. Publikos buvo 
pilna svetainė. Aukų su
rinkta $26.80. Aukavo šios 
ypatos:

J. Vinciūnas — $2.00; K. 
Simonaviče, B. Tukis, B. 

“Ar socialistai yra Stapulionienė, A. čepaus-

tuvninkų” ir pradėjo skaity
ti, būk Mockus kalbėdamas 

Gerulskis, M. Pilipavičiene, pasakęs, kad tos merginos, 
A. Kairaičikė, P. Zablackas, 
J. Pilvelaitis, F. Radvilas, J. 
Valeika, V. Položeckas, F. 
Angalis, L. Baronas, J. Be
leckas, J. Vitkauskas, F. 
Kvetkauskas, Y. Matulis, A. 
Čepauskas ir B. Simanavi
čiūtė—po 25c.; smulkių au- 

kurios pirm apsivedimo su
silaukia kūdikių, esančios 
pasekėjos panelės švenčiau
sios. Publika pradėjo juok
tis ir kunigas susigėdęs pa
liovė skaityti. Paskui per
statė kalbėlti Kudirką. šis 
daugiau

perduoti L. Š. F kasieriui.
Vietinis fondo komitetas 

nutarė rengti eilę visokių 
vakaru. Geistina, kad vi-C- z

suomonė tėmytų juos ir at
silankytų.

kitus darbininkiškus laik
raščius, o paskui išgyrė 
“Darbininką” ir “Draugą”. 
Antras kalbėtojas pasakojo 
apie Lietuvos vargus ir 
kvietė aukauti sušelpiami 
nukentėjusių nuo karės. Au
kų surinkta 11 dol.

kad žmogus paeina iš bež
džionės ir neturi dūšios, 
taipgi netiki nei į dūšios c- 
sybę, nei į dievą ir spaudžia 
darbininkus. Jeigu kapita
listai tikėtų į dievą ir dū
šios esybę, tuomet, be abejo
nės, jie visai kitaip elgtųsi 
su darbininkais.

Tai mat, kaip kunigėlis fi- 
lozofuoja! Jeigu kapitalis
tai klauso socialistų apie 
dievą ir dūšią, tai kodėl jie 
neklauso, kuomet socialistai 
reikalauja panaikinimo pri- 
vatiškos nuosavybės? To-

Taryba priimtų, tai ir Tam
sta jiems buvai priešingas. 
Mat, tuomet norėjai pasiro
dyti pirmeiviu. Met antru 
sykiu, kuomet su juozapie- 
čiais atėjo kunigas, jau išsi- 
ža dė j ai sav o pi r mei vi šk u m o 
ir agitavai, kad juos priimti.

kad pirmą sykį kalbėjote 
vienaip, o dabar kalbi ki
taip, tuomet pradėjot suki
nėtis, aiškintis, kad susirin
kimas jūsų kalbos nesupra
to. Žiūrint į tamstos tokį 
elgimąsi, pasirodo, kad tam- i

našiai.'
Per misijas renkama ir 

pinigai. Ir kokių misijonie- 
rių męs nesusilaukiam? Ne
būti] nuostabu, kad tie misi- 
jonieriai lankosi, bet labai 
nuostabu, kad jie visi iš 
vargšų darbininkų pinigus

ninko, V. Mizerio, kuris ta
me susirinkime pirmininka
vo:

“Sausio 27, 1916 m., į L.
D. Tarybą susirinko visi 
.klerikalai su tuo tikslu, kad

kusią karę tarpe šv. M. A. 
draugijos ir S. L. A. narių, 
tai pasakiau, kad papurtė 
ir S. L. A. narį. Dabar pa
tyriau, kad ta ypata, kurią 
purtė, nepriguli prie minė-

■racija už socialistų”. Ant- 
Iroj vietoj pasakyta: Socia
listų visgi gerai apdirbtas 

J. Banevičius. į mokslas ir pripažintas or-

(.leve and, Gino - Dar- į- j ..SucialistiI gana gerai 
lai pastaruoju laiku eina! lirbtas Jnoksfa;, pripažįs. 
gerai. lulose dirbtuvėse L1 .•

PITTSBURGH, PA. 
Pranešimas.

28 d. kovo, Arion Hall sve
tainėj, 1915 Chateau St., 
tarpe Adams ir Nixon Sts., 
N. S., bus balius L. S. S. 55 
kuopos. Pradžia 7 vai. va-

kš priežasties Europi
nės karės, "Laisvės”

siuntinėti i Lie- c

pranešame savo gerbia-j 
mieni skaitytojam, kadi 
vėl atnaujiname tą dar-sį 
ba. tai yra siunčiame pi-J 
nigus ir Į tas Lietuvos t 
vietas, kurios randasi & 
po vokiečiu. Kas turite 1 
antrašus nuo savo gimi-į 
nių, gyvenančių po vo-| 
kiečiu, galite drąsiai t 
siusti per “Laisvės” Re-į’

dabar per “Laisvės” re
dakciją pasiskubina sa
vo pinigus išsiųsti į 

“Gosudarstvennuju 
Sberegatelnuju Kassu”. 
Dabar, kada rusų pini-
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JUOKŲ KĄSNELIAI

ne

ORAKULO

Klausimai:—

JMAI.

Sei, Mister OraktHoLdKa. 
dangi tavo galva yra di des 
nė, negu mano pačios ir uo

16) Pramuši ledą, randi 
sidabrą, pramuši sidabrą — 
randi auksą.—Kiaušinis.

17) Viename bosely 
vienoks alus.—Kiaušinis.

18) Kuprotas senukas vi
sus laukus apkuprinėjo. — 
Pjautuvas. |

19) Juoda vištaitė ant
raudonų kiaušinių tupi. — ( 
Puodas ant ugnies. '

20) Du galu, du žiedu, o 
viduryje vinis.—Žirklės.

21) Geležinė kumelaitė, 
kanapinė uodegaitė. — Ada
ta su siūlu.

22) Iš vieno galo aržuoli- 
nis, iš kito lazdinis, o per 
a idurį šikšna.—Spragilas.

23) Jūrių panos, šilkų .ka
sos, vokiškai šneka. — Nen
drės paėžeryj.

21) Ritosi rituolis per 
augštus kalnus, per geležinį 
tiltą.—Žirnis arpuojant.
25) Atlėkė paukštis vilavi-

Temykite LIETUVIAI! 
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO- 

SE-, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUlant 4% metame nuo šimto. 

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW. YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojaini

PARDUODU fermas, lotius ir namu*. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROM ATOMS.
G.E N ERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORCIŲ.

Kas nori parsitraukti savo gimines seno krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiau! prie manęs, o bus užganėdinta*. 

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitėa šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
... , c,4 . Filiu: 155 CLINTON AVE.,3ft Grand Street, maspeth, l. l n. y.
NEW YORK, Borough of Brooklyn.

SĄZIMAKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Aptieksi
J Teisingai *utal»om! v<!»tal 
| prieinama kaina. Atsilankyklla
J Į paa savo draugą, * būnlt* ai-

N, MOSKOWITZ
L Aptiekoriu* ir Ch*ūal»ta*
J J 21.1 Roebling St., Cor. So. lad
Ji BROOKLYN. N. Y.

fc<*ia4fa.c¥»wv*4>*t*w« k»u . •♦aaa&u'

Plėšikai

ckspleinyk 
klausimu:

bosais ant 
je?

2) Kaip
liu pastoti

man šituodu

is oa

galėčiau gaut miestava dar-

Už gerą atsakymą užfun- 
dysiu demokratišką cigarą.

Adomo Sūnus.

ant
nes

• kiaušį šimtatrynį.—šabalbo-

e';) Septynios mylios ge
ležinio tilto, už to tilto leli
ja; kai lelija pražydės, visas 
pa saulis u žgi edos.—V dykos.

29) Marti svirne—kasos 
lauke.—Balkiai.

30) Kai jaunas buvau, tai 
kloniu:-, kalnus ariau; kai. 
pasenau, tai mergas šokti

31) Balino balaitė, su
ki i mpo kumelaitė; penki vil-

Atsakymai:—
1) Vyriausiais bosais ant 

žemės yra carai ir karaliai. 
O vyriausiais bosai; 
dangaus yra kunigai
jie, visai nesiklausdami die
vo, pardavinėja dangaus lo- kai traukė, du vanagai Jau
tus kiekvienam, kas tik no- kū.— 
ri dangaus karalystės.

šaukštas.
32) Keturių palų tvartas 
•r vidui i baltas.—Grikis.

stoti sitizenu šios kontrės,; 3 
tai padaryk štai ką: nueik į nii

viskės, p?skni : 
užpilk dešimti si 
išėjęs laukan' iii 
na is gu z i kais žm 
met gi ii e u rasi 
sakyk: “Mist 
a cityzen”. rl 
knotas dėdė i 
ir tave nuvpž 
išduoda šit 
Tuomet sū 
“miestava d

V o-rd

v/:

1) jju bėga, G i 
nas kelia rodo.—'

um

tas.
3) Atbėga bie -vti-, užrie 

tęs nosytę.-
4) Girioj 

pirktas, pa

5) Du kiškiu pešasi, balti 
kraujai bėga.—Girn«) l

6) Atkūmuoja kūmytis su 
devyniom skrandytūm. — 
Svogūnas.

suknelėmis.

' ko i •!< i n a.—M o rk va.
35) M'škc gimęs, 
c 'niekad saulės 
io.T~Mcdžio šerdis.

gime, 
namo

mišk

namo

m i ši

T iii 
I i f

43) Laukas arklys per 
vartus žiū ri.—M ė nul i s.

41) Pilna laktclū baltų 
vištaičitL—Du utis.

45) Višta nunešta, po pa- 
* h oe paliist a.—1.* 1 auktuv e.

43) l azdų krūme gaidys

turns ir dovat 
šios ypatos: L 
kieno iš Broo 
kurio Dzūkeli

1

be dugno

11/Si;)..

KIEKVIENAI MOT E R EI ŽINOTINA

JOSEPH LJPMAN/M. D.
Specialistas Moteriški, Ligų
E. 50lh St......... New York, N. Y.

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

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedaliomis paga1 sutartį, 
Egzaminavimas DYK/Vl. Męs išti-

314

iki po

gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li— 
poniams parūpinamo vietą, kol gydo- 

■ ’-'-il.nlni ocant, k rei r-k it ės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą 
la.tuiiakiinas vi.-,ai pigus. Neužmirš- 
site mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
<14 N. 50fh St., NEW YORK, N. 

Kurname lietuviškai.
Y

LIETUVIŠKA APTIEK A.
ftluomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

*ezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galimo 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi Šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dido
koms, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 26 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dčl įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIM0 PLAUKŲ ir TONIC’AS. • 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumo* ir 
visokių CREAM'Ų dčl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
tie kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laišku* 
galima siųsti pinigais arba starnpomis.

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

Skyrių”: 745 Drigg* Avė., kampa* l’nd St.,, Brooklyn, N. Y.

tu-

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTU
BENAS

šiuomi pranešam visoms 
joms ir visai Lietuvių 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ M 
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra- 
žiausį beną ir orkestrą už prieina
miausią kainą dėl teatrų, koncertl), 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiaip- 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir Šaip visi rengėjai 
įt airių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma- 
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofiag 
po N.o. 73Grand St., Brooklyn, N. Y.

4 che Knlntauiatt (Ihutidpa! lHuainrf 
Prntrrliuc lUtiūu

0F BROOKirN. N. T.
7K. h m rk»t th

Mr______ ___________________
Š4 a metnbo in good itandtng «pti!

APRIL 1, 191___

Privalo bijotis. Apiplėšimas ir ap
vogimai atsitinka kožną dieną, beabe- 

I jonėsTainsta skaitei vakar laikraš- 
i čiuose apie apiplėšimus. Tu nežinai, 
gal rytoj tau tas pats atsitikti, jeigu 
nebūsi apsisaugojęs. Geriausia apsau
ga—tai geras revolveris. 'Turi rastis 

* kožnoj šluboj savo 
msigyniiiiui.

rMciK Didelis išpardavimas 
y tik ant trumpo laiko

■ Detektyviškas automatiš-.H q 
kas Ik''."'1—-in, 32 er V < ĄS 
kalibrų vertas 815 tik užT^’ * 

Detektyviškas dubeltavas« •><« 
7-niu šūviu revolveris ver-7& / Zk S 
lės .$8. lik' už

Didelė vertė už mažą sumą, tad 
nelaukdamas indėk 20c. stampomis į 

nori, 
į stu- 

kuo-

laišką, paminėk kurį revolver 
prisiųsitn tau tuojaus tiesink 
bą. likusiąją sumą užmokėsi 
met tau priduos. Deiektyviški revol
veriai yra geriausi pilnai gvaramuo 
*•'. avigu Imtum neužganėdintas, męt 
sugražinami pinigus. Pasiskubink pri
siųsti užsakymą tuojaus. Adresas:

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

Ar IMoii i
Šauti DYKAI dc( jĮerns th.lras 

t» ir Didelj Kataiiegi, visokių -na 
•į f’išUų Atakų u kitokių visokių 

dalykų, kurių tu iut>a» oort o 
nežinai kur jit gaut? Atsiųsk 

savo pilnį’t aiškų adresą ir ui

Jonas M ATKUS t

iŠ | j/ / tą Kiitalk-gą ii sinkus tau ausiu- 
i \ f / siniOYKA* Adresuok 

■? JUOZAS J. SZLiKAS,
ii (MAGmAS)

3 yA 3261 S Kahted SI Chicago UI

[Svirskienė iš Marlboro,
Anelka Žaliadonis iš

li r rrviAK a

' 'xu f eptus vu • 
i.r.’.it rm*., *r tie

,r ■ • • .i < A : . ' i ;>v.

. Ž.lAliftifll 
rrcep.'.J’' 
iii.k : *. ų
U t <t !♦ liti

•J, -j u t l.’l » S ■> f i IG J

Xa' l. U'tbif’ 4 ik pn

.u*

laltl. r<-i-
9 r' v i ų Ai u

</.■> d , »>.'illlį». \ SiJ'Ck't

x H i B< • .•>. •? A ' S.
<• in . * or V.! i) i ą lt 5!' 01 S.

| GERA PROGAI«■
**!

kal-

V.'.iku

in

............... ?1.00 
arba kaip 
vii ir ra

dus mokintis 
mokytojo . . . 

Viitmetika mokiu muisi 
kiindų, su paveiki

feS N-iti; ra-

io •

15c

10c

35c.

Kas atsiųs i 
garsinimų iš “I 
money orderiu, 
4 knygas 60c.

Viso $1.60 
škirpęs šitą ap- 
Lat.-.ve.s” ir $1.00 

lai gaus visas 
pigiau.

AiKOLALNlS
. E. D., Route 2

7

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
K.13 užsirašys 
pas mane 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus se
kančias dova
nas: “Laisvę”

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. partinę markę, o 
rčsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriasių ARMONIKŲ
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių Ml'ZIKALIsKŲ INSTRU
MENTŲ. 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 parduodu pigiau. 
Škaplieriai 60 c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodame 607c.

W. S. Waiddis

'lik |<ą’ išėjo iš spun ’o.<

Šitas

BROOKLYN, N. Y

i V? </

i

Į GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS h 
< IR ŠVARIAUSIAS SALIO- € 
Y NAS VISAME SO. t 
f BOSTONE. J
5 Sveik! geriausios rūšies gčry- 
&mai ir1 užkandžiai. Pataruavi- f 
% mas prielankus. Atsilankykite,^ 
S o periitikrinHit*. A

Į JONAS MATHUS f 
(Lietuvi* Savininką*)

j 342—311 W. Broadway į 

So. Boston, Mass. Į 
| (1)< šimtu žingisnių nuo Lietuvių 
$ I abdurybteti Draugijos namo.) k.

6 3 U

t-'?-''*

U * ?
1

a III..'

.i lift

<•1. 885 Greenpoint.

VIE I A PAS

A. SHRUNK?
Pas mus galifė gauti tikn- 

niausio tilaua, puikios degtines 
ir skanaus vyno, 
puikiausias, 
tikrinsite.

’>1 S 2nd

puikios
Patarnavimas 

ateikite, o persi-

fit, Brooklyn

C’2

o
p;

CO

©• ? ?r u 
H . Oi <l O 
h c ;.i <_

«T rt> u.
O

veikalas turi rastis kiekvieno 
cntiško darhininko knygynėlyje.

■n t u. Kreipkitės į 
ROEBLING STIL.

i.it. i. 4 < A PT • J >'.I? r
. <4

\J«‘H k ŽI a i k ’ i • n e 
receplus kaip \i 
bti iaiiK ttuieikaui:

r i a tt si tt m vai
.. taip ir L.

<u didele atyila i 
dakUitų. i’utarir.

<• ’D 
per

SfMll SO. CHICAGO. II

’L’i.t-A PL-' 5 * A' 2’, . k r, .’'m
Vii

va;

Alęs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimu*, 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
ki l ipiame at ydą, kad nuo muzikantę 
reikalautumčt J 
kurias įsteigė. L. M. 
savo pilnam nariui. 
ta: neturi viršmintos ’ 
zikantai ne unijistai.
kurtos yra išdudamos kas trįs mėne
siai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei- 
.-ingos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų,, 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unijistai*- 
ii ginjina po vardu L. M. U.

Liu. Muzikantų Unijos praktiko*- 
liet repeticijos būna ki< kvieną sere- 
de- vakarą po N73 Grand Street, 
BrookIvn, N. ’f.

M. Unijos kortų, 
U. kiekvienam 

Kurie muzikan- 
kortos—tie mo* 

Viršminėtoa

DAhTARA>

Matulaitis.
4’» P.OVi.STtiN SI. UO.HTUN.MAftl.

Nutolt didžioj* noie«t4 Ynyryr*.
Gifica wi nk?: nso 16—12 va'tmdat

' - -J t. vakar*
*r*nt r d'rnlR!» e»ia ifl - 4 • n*

m a at a v R

Norint pirkt ūkę, tai ne
rašykit i miesto agentus,ku
rie turi brangius ofisus su 

I būriais raštininkų, bet rašy-
kit tiesiog mums, reikalau
dami mapos ir kataliogo, o> 
gausit teisingesnį ir pigesnį; 
patarnavimą.

M. WALENČIUS

ottville, Michigan.

DENTIST AS
Wat maro Ca’bu užganėd’ntt 

Darias g, tt rantuota*

as r i)

i imamos

•2 k. .
augščtau

.................. 50c-
........ $1.0^ 

ik tuojau* !>- 
■ jokio *kaw«-

BL-ooKLYN.

N IGV 5 ORK CITY. 
iNada.

.Kiff >
“Kovtf’ar “Tė- i 
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv-
ninkif’, ąr 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikos i 
nrba knygų ver- I 

Taigi Tamista už $5.00 
“Naujienas” ir dar

7) Varnas nmdvj krunk- 
tolia, visa giria linkteria.— 
Kunigas per pamokslą.

8) Ko prieš kalną negali 
užvežti?-—Kamuolio.

9) Eina keliu baubdamas.
—Bubinas. r

10) Po žemėmis raudonas 
gaidukas gieda.—Burokas 
(barštis).

11) Atlėkė paukštis be 
sparnų, įtūpė į medį be ša-1 
kų, atėjo senė be dantų ir 
paukštį prarijo.—Sniegas.

12) Ne tiek yra dvare [Mass
dvaronių, kiek avino galvoj New Britaino, Marytė Dur- 
žaizdų.—Kulbė.

13) Nevalgo, negeria, 
vis gyvas.—Laikrodis.

14) Gįslos tamposi,
rai kratosi, nuogos skylės,mus Ivanas, kreipkitės;tamstai geriausiai patinka, 
veizdi.—Audžiamoji šaudy- P^ie Orakulo ypatiskai šiuo 
klė.

15) Karo karikas, tupi
lupikas.—Katinas pas paka- j 
tintus lašinius. »

, - . • —

jnelė iš Steger, Ill., ir Džėkis 
0 Tutrius iš Brooklyno.

1 Norėdami apturėti diplo-

Mrs. and Mr. Orakulas 
000 So. Bottle St.

2 y
N

HA) , 

ji<is i .

450 coupons.

MNIGfNB KUPONAS
K.OZNAM BAKSE

Lietuvį” ar “Aakę 
tės $2.00. ‘ 
gauni dienraštį 

. gaiit pasirinkti prie 
I rašė i o vie

’’ O • fit, boxed. 
13N coupons.

rinkti prie ’Naujienų” dien-: t Akušerk 
-ną iš tų laikraščių, koksai » 
geriausiai patinka. Tik ta- . 2• Učt i n ibiu 1 1 įdUMiti pavinnn. ha vca-

knista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
. jifcnas”gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

*3*a
ĮPubai?u ai kurr.ą Womstm Medic*.5 

CiifleKO, Battlmore. Md
lPa««kminrai n’lick a oavo dnrbą prU 

aitnidymo, taipgi suteikia visokias rodą* te 
pagelta inveirioaa jnoleru ligose i

f. Stropiene,^^ |
so. boston. mass. w

Tool Set, consisting of 
real tools, no playthings. 

C50 coupons.

95 First Street, Jersey City, N. J

P. LorLIard Co., Inc., New York City.—Ėst. 17G0

OBaOBSKXCnHBI

Men's Bicycle.
3 coupons.



ITX l.« i Lietuvos, Kauno rčdybos,VZ Ką nušautas Ka- ūkmergės apskričio, Taujie-
nų valsčiaus, Baravykų kai
mo, jieškau Jurgio Bružo ir 
jo sūnaus Jono, kilusių iš 
Lietuvos, Kauno rčdybos, 
Ukmergės apskričio, Deltu
vos valsčiaus, Laičių kaimo. 
Jų senas iš Amerikos antra
šas: S. Oakley 2334 Ave., 
Chicago, Ill.

Kazys Markevičius iš Lie
tuvos, Kauno rėdybo 
mergės apskričio, 

i miestelio, įieško
\ Dabar paduosime smulkme- Jono Švagždžio, gyvenusio 

Amerikoje, mieste Brookiy
ne.

Atsišaukusieji atsakymus 
siųskite ant šio antrašo.

> Russia. Voronež, Gamov- 
skaja ui. No. 16, dom Bog- 

Jdanova, učeničeskoje obšče-

talikų kunigas?

Knygiaua pagclblninkas A. Yakštys,
103 Liberty St, Ansonia, Conn. 

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

‘AW

IDKSLCllH, H ni.tn imi ^»riiB | . J. UUHKl»UD

n«'krii pusantrų nx-tn. Paskui nš siiZinojau apie i.j vaistų ie li
ktoj išgydytas. 'J’odčl uš guliu paturti ji kiekvienam, kuriu 
nergu nuo inkstų. ”

Minneapolis laikrašty 
“Twin City Reporter” telpa 
platus aprašymas apie tai, 
kokios priežastįs privertė 
ponią Anelę Du dek nušauti 
katalikų kunigą Henriką Ja- 
seckį, kleboną švento Kazi
miero bažnyčios St. Paul, 
Minn. Apie patį nužudymą 
“Laisvėje” jau buvo minėta.

Kunigas Jasccki prisipla
kė prie ponios Dudek 1912 
metais, kuomet jisai buvo 
šv. Kryžiaus bažnyčios kle
bonu. Anelė Dudek buvo jo 
parapijonka. Pasekme jo 
susipažinimo buvo ta, kad

rapijoj kilo lermas. Dudeku

mas, nes Dudekienės vyras 
atsisakė priimt kunigo vai
ką. Jisai nenorėjo, kad ku
nigo vaikas sėdėtą už stalo 
su jo tikrais vaikais.

dą, bet arcivyskūpas liepė, 
parapijonams klausyti dva
siško tėvo, vedančio juos į 
dangų. Tačiau-; parapijo
nams nenusileidžiant, kuni-

žymėti, kad dar 1913 metais 
laike savo buvimo prie šven

jieškokite priežąst ten. EkaiuL'jlmas (rali būti ki- 
dėlei inkstų netvarkos, ir toikl imkite

s, Ūk-' 
Utenos

AUKOS L. š. F. 
AKRON, OHIO.

Aukos nukentėjusioms nuo 
karės. Aukavo šios ypatos: 
A. Davidėnas, J. Maišaus- 
kas, J. Valiukas r J. Stelmo
kas — po $1.00; M. Tama-

A. M. Balčiūnas.
Aukas priėmiau.

T. L. Dundulis,

SIUVĖJAS
mo-

kantiteismo. Mat, geras iš jo bu - j 
vo paukštis bet teismai bu- \ “s 
vo kaip tai užtrinti, užglos-

iti kelines ir vest- 
Dgi kad gaietu ir 
. Darbas užtikrin-

kunigais ir... su M. J. POWELL (Povilaitis)

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ii.L.

Valdybos vaidai ir adresui:

Suvedžiota moteris, sąži
nės graužiama, nutarė Kuni
gui atkrešyti. Šeimynoje

Fitchburg, Mass.

PAJIESKOJIMAI
jau.

Kada kunigą perkėlė j St. 
Paul, ponia Dudekionė pra-

siart»nus prie spaviednyčios, 
ji mete i kunigą raudonų pi
pirų. Metusi—leidosi bėgti.

si'vyt
damas pp -iAuikimo, vėl vi ; 
ką užeio‘ tč\ nudailino. Po 
tam Dildykione dar kelis sy 
kius pakėie 
spavicjnyč

•' ■
A l <

Buvo norėta

11. «>, i' t
ji nudėji

Pajieškau Kazimieio Klil arto 
o g., t !.mergės pav., Žvirbli“) 
so. St iliau gyveno 1 nu lūs 
i'y, N.. J., vėliau pereik, lė į

.■and l ity, N. Y., kur i'gyveno G 
metus, bet pereitą rud nį nežinia kur

Kati

yra vedęs, su pačia 
mėnesiu ir ja paliko

ipsauKt i ją 
moteris ne-

buvo pamišusi. Ji tik kerši
jo kunigui suvedžiotojui.

Sekančiame “Laisvės” nu
mery paduosime dalį teismo 
protokolo.

j pragyveno 
blogam padėjimo. Kas sužmos ir
i. an praiĮeš, tas gaus dovanų .$5.00.

Mrs. M. Kalibarticnč
281 Jackson .Ave.,

, N.

Severn’s Kidney and liver | 'KF’fc JI (Soveros Vaistą Tnksdnrns ir Kepo- JIb
8a nitus) kad pasiekus kelio į sveikatą. >

ta, V O U 7/VI w nurodo inkstų urba pūsles už-
degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš

to slapumo, skausmingas šlapiayimas, sutinusios kojos ir 
galvos si;atidėjimas, kjlanlis dėlei keblumų inkstuose, gelt
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę p;il:iisymc lovos šlapinimo pas vaikus

U'’ U ° r--.o o _ _ paprastai eina greta sn inkstų liyomie,
(I r SIS ,r ,i’"’ l>aKell>f.ii!3 gydyme, f.JlVEUOS 

c.YVYBfiS BALZAMAS (S-vera's Balsam 
ot Life) dažnai yra pasirodęs pagelbingu padėjėju tJeverus VMatul lukštams

Tr»in:i Sev'roH Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 centų Ir $.1.00.
Kuinu Severus Gyvybės Balzamo: 75 centui.

Savo aptieltojo roikalauldto Scvoros Vaistų. Jeigu Ju.sų npticka jų netu
ri, tai uzeiaukykito tieaiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Pajieškau savo vyro Petro Maro- 
70, paeinančio iš Kauno rod., Panevė
žio pavieto, Ibutoniii sodžiaus.

Vasario 7 d. išvažiavo iš Sheboy
gan, Wi.-;., nežinau kur, jialikdamas 
mane dideliame varge su dviem ma
žais kūdikais: vienas 2 melų, kitas

Malonės pats atsišaukti arba kas 
žino p:atnešt, už ką busiu dėkinga.

Mrs. Ona Marozieno
1620 Hunron Ave., Sheboygan, Wis.

River'.on, III., šv. Jono Krikšt. 
draugyste pajieško Katarinos Latozi- 
kės, pirmiau gyveno Brooklyn, N. Y. 
Yra svarbus reikalas, paliko brolis 
Liudvikas savo posincrtinę, kuris mi
rė prieš Kalėdas, 1915 m., atsišaukusi 
aplaikys. Meldžiu kreiptis sekreto 
riau.s adresu:

A. J. Malinavieia
Box 66, Riverton, Ill.

(22—25)

Pajioškau Monikos Brazauskienės, 
M. Dunauskiūtė, paeina iš 

Raseinių pv., Girkalnio 
Dautortų kaimo. Trjs metai 

Pajieško jos moti-

p<- tėvais 
Kauno rėd., 
par 
kaip Amerikoje
na iš Lietuvos

Meldžiame atsišaukti šiuo antrašu:

7 Agnes St., Bayonne, N. J.

D R A U G Y S'ITT S E S E R IšK O S. P A š E L- 
POS LIETUVOS DUKTERŲ 

AM EdI K()J E.
Per mėnesinį susirinkimą, kovo 8 d. 

1916 m. tapo atidarytas čarteris. 
■na sveika ir dorai gyveninių 

.moteris, bus pčiimta į šią 
am- 
Uar- 

iki 
Po minėto lai- 

jėgimui, įstojimo mokestis bus 
:irnž'ų. Susirinkimai atsibūna 
•mą s< rėdą kiekvieno menesio 
u Parnpi’ios MoU-laineje. Ma-

draugystę nuo 18 iki 40 metų 
žirnis už vieną dolerį įstojimo, 
toris atidarytas nuo kovo 8 d. 
biiže’io 7 d., 1916 m.

moterys prisira:
< šita Dr ja 
kaip josiosdideliai nail imga, 

ms, »aip ir jų šeimynoms.
Komitetas.

nyčią kiekvieno mėnesio anglų soc. 
ruime, 439 Northampton St., Easton, 
Penn’a.

D1DŽI0J0
VIŠK Ų

GOS

NEW YORK O L1ETU- 
DRAUGIJŲ SAJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:

.183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Deveikis, sekretorius, 
2^3 Wythe Ave., Brooklyn,
Vikertas, iždininkas,
116 Ainslic St., Brooklyn, 

Klastauskas,
241-3 Bedford Ave., Brooklyn, 

Kazlauskas,
268—40th

Liutkus,
131 (Irani!

A. Zaperiackas,
183 Rcebling St.,
Kreivėnas,

550 W. 52St.,
Simaitis,

174 Broadway,
Draugijų Sąjungos rekomenduoja

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirb Bush

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

w.
N. Y.

1-'.

V.

K

I
K.

J.

St.,

St.,

N. Y.

Brooklyn,

Brooklyn,

Brooklyn,

N.

N.

N.

New York City.

Brooklyn, N. Y.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

G1J/V
Ė DKAIJ
ARGEN

TIN 0.1 E.
Valdybos vardai ir antrašai: 

I’iimininkas Vincas OpanOtas, 
F. C. S. Berisso, Calle Montevideo

Sheridan Ru., VVaulu gan,III 
’■"'bininkas M. Am ir-'ziin 

' no,;! St., Waukegan, 
: i kretorius St. Deikus, 

.mgs Ave., Waukegan,

UI

Ill.
Fin. Seku tonus J. Vaiėis,

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

166

III.

Ill.

9 Dravgyatčiua, Kaopoma ir Kliabama!
Išdirbu visokias

k FaLKARDAS, “BADGES”, (rUZIKUI 
t ŽENKLELIUS
.jf VYaokf-jms pikn.kaina, fermenlasa L» 
t® tt. D« 'au visokius Medaliu* ir »i- 
* Fck-isv -ai:ispaudas draugyst^ipa

A
Am. vA'kvvU' 

siunčia v...m-isbui.

H)th St . North Chicago, 
llol'č.iai: M. Rckis,

I32u N. .Imkson St., North Chicago, 
Hi

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

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

Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 
dienį po 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų Liuosybės 
svetainėj, 801—8th St., & Sheridan 
Rd., Waukegan, 111.

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkočiūnas,

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

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

364 L. Box, Steger, 111. 
Iždo raštininkas A. Salaseviėia,

Box 141, Sieger, Ill. 
Iždininkas (kasierius) T. Šnekutis, 

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

Box 566, Steger, III. 
Knygyno i’dininkas J. Damiduvicia,

Box 407, Sieger, ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno menesio nedčlioj, P. A. Sa-

LAiiO LL M i Liti OJŲ URALo X .11 i 
COLLINSVILLE, 1LL„ VALDiBA. 

I'irraininkaz J.
420 S. Cheiriut Ft, ( oT:

Pirm, pagalbiu irimas M. f'ižokvu, 
Vandalia Box 160, i’oILnuvlllft

Nutarimų Rašt. A. Dzid dikai'y
358 E. Weckl'ff At s., Col lias viliu., U 
f in. Rašt. J. Baronas,

600 S. Clinton St., 1'ai'dnuvHle, i< 
lždinirik»,ii J. Wiliumal,

337 Centrai Ave., Collins viiU 
Organo užžiu/ėtuju* V, Raudoniui,

306 Strong Avf.. ColliuRvHlft. L 
Susirinkimai biinx kiekvienų mėn* 

•<i<» l-mą Ir 3-čią nvdėldienj, 1-ruą va 
landą po pietų, Bailei italėj,kxrnpaa R 
Main ir N.Mvrrlvon A"'* . Ceilino^tll*

GUSI ĖS, ROCKFORD, ILL., 
V1 Kšl.N IN K Ų A DR ESA 1: 

{’rezidentas A. l'etroins,
719 Lincoln Av* 

Vlce-Prezidentas B. Čepaitė,
1 I IK So. Winnebago St. 

Protokolų raštininkas O. Lžbaiiūtė, 
622 H u) m Si 

Aleksynas 
—7th

Finansų raštininkas P. G.
1436

Iždininkas S. Buzinskis,
719 Lincoln

Iždo Globėjai: M. Geruliūlė,
So Winnebago St.; A. Rimsiukė, ll.lt 
So. Ainnebago Si.
Muršalk* F. Alvikia,

Av*

An
11 Oi,

316 Wall Si 
Kelly, 

M<>iit ;>yii* Si

A. SIRUPAS
Novelty Manufacturer

Ferry St., Dept. L. Newark, N.J.AR NORI vEVERYKUS?
Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO
ČEVERJKŲ KRAU

TUVĘ,
kur galėsi pasirinkti

1G9 GRAND ST
J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y,

Ar nori mokintis?
I’Ž

vi <4. SrsB-
NŲ8 IŠMOKINAME ANGLIŠKU

Aritmetlkąf uit Lbtavij kalSot
rt.syvtę »ž 12.

>’ <sr pirmu karta jž t«cla.i Yalmta iroklnr.iro.
Mixa tpgarwinimat gs.l 'lauglaa «• pasirodyt—Randėki# praga.
,7-.-.k»ta, kas tik parai natiuiį uatt^dę ».r.kJua»i. įeik

LIETUVIŲ aORybPONDENCUINfi MOKYKLA
MII N. Rohcy 8t., Oleagt*. W

acir
Vis* M-

<4

<4

c
p

- i..c A
"S °

5 ©

77?

a, d:sp

'..'.is kitas
H

1H9« « g:
«

A. P. L. A. REIKALUOSE. 
NEW KENSINGTON, PA.

Pranešu, kad Augščiau- 
sios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje 9 kuopos įvyks 
Eitsirinkimai kas trečia nc- 
dėldienį kiekvieno mėnesio. 
Sekantis pripuola 19 d. ko
vo. Draugai, žinote, kad ne
seniai susitvėrusioj kuopelėj 
yra daug visokių reikalų. 
Malonėkite atsilankyti visi 
ir daugiau naujų narių atsi
veskite, norinčių prigulėti 
prie mūs kuopelės. Susirin
kimas prasidės pirmą valan
dą po pietų ant E. A. Blo- 
ser Alės po num. 962 4th 
Avė., tai’pe 9—10 gatvių.

A. P. L. A. 9 kuopos sek r.
K. Stašinskas.

Pajitškau savo brolio Antano Žeb
rai! io, du metai atgal susirašydavau 
iš Chicagos. Jis yra kriaučius; 
r.pie jį žino, meldžiu pranešti šiuo 
ros u:

Andrius Žcbraitis 
117 South 22nd St., Herrin,

ka. 
ad

III.

Pajieškau pažįstamų merginų
Inos ir Antaninos Valaičiukių, Suvalkų 
rėd.„ Naumiesčio (Vladislavovo) aps., 
Lobravalės (Silkinės) valsčiaus, I’a- 
remunės par., širvidii kaimo. Trįs 
metai, kaip Amerikoje. Girdėjau, 
kad Chicagoje gyveno. Malonėkit at- 
Mšaukti arba kas žino jų antrašą, 
praneškit, už ką būsiu dėkingas.

W. Garbauskas,
Dox 194, Paincsdalc, Mich.

O-

Pajieškau švogerio M. Lazausko, 
nuo Panemunes (žemutinės). P. 
Bindoriaus, Suvalkų gub., Naumies
čio (Vladislavovo) pav., Liesnitstvos 
valsčiaus, Storukų kaimo. Taipgi dė
dės A. Martinaičio. Malonės jie pa- 

] tys, arba kas apie juos žino pranešt 
ant žemiau padėto antrašo, už ką 
siu dėkingas.

A. Jonaitis 
; 5002 Willow Ave.,

West Philadelphia,

DRAUGIJOS.
aipskniiku ‘’Lavlaivt

4 b r £ 
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 

KOMI TE TAS:
K. Gugis, 18W S. Halsled St., 

Chicago, Ill. 
Vice-Prezidentaą S. Maukus, Cor.

13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 
Susinėsimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-Ilerman, 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.,

Philadelpria, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So, Boston, Mass.; 
J. J. Gerilauskas, 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.,
$1,000.00, o jis įrašęs į knygas pasiųs 

.iždininkui. j
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis ■ 
tą nei pamislyti nenorėsite. Ture- Į 
vių draugijos ir šiaip visi rengėjai 
kortos yra išduodamos kas trjs mene-

F. C. S. Berisso aini. “La Flor’’. 
jusinešimų Sekretorius F. Makauskas 
c’.C.S. Berisso, Calle Montevideo ,312. 
Fin. sekretorius Antanas Pakulius,

A. P. L. A. DR-JUS CEN TRO V AL 
DY BOS IR KLODŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro- Pirmininkas J M.Mask.eliiinan' 

2025 Colwell St.,
PillsDurgh, P*

Pirmininko pagelbininkas J. A. Kukai

I ■ 0 <

NGN.!, Ap’ieroous 
r • N-Y-

•^24 
c s 8 =3 c g a JP- TT Imi M 
c « > 2 

e 2 | 
.2.^ .Ji 
a T: e “

bū-

Pa.

kuris yar po kaucija

Protokolų sekretorius T. Žebrauskas, 
F.C.S. Berisso, Calle Neu York

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

Revizijos narnu:
Jonas Šakalys—Calle Vaipareiso, 206

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

N. S. Pittsburgh, l'» 
Centro Sekretorius J. Maziukna, 
1111 Market Si., N.S. Pittsburg, Pm 
Centro iždininkas K. Varašis, 
12 and Carson Sis.,S.S. Pittsburg,Pa.

Turtų Kontrolės Komisija: 
UrlaKis, 

313

2 uS

GAUJAI ATIDARYTA Kl.4iN.VU KKAUi’UVR
GR AM AFON U

M.
Sixth St., 

Charleroi, Pa.
Urnežis, 1429 Reedsdaie St.,

S. Pittsburgh, Pa.
W. Markūnais, 2120 Forbes St., 

Pittsburgh, Pa.
sekretorių adresai:
1. Alexis,
344 North Diamond Sta.

W.
N.

1
Kuopų

P. O, Box

JiparŲaltica* b atajatKtnW
fcuJovK ant lrutn*>* laika *<•*• 
•)sXub!nktt« įgyti kitą gYMB* 
fvuą an 6 urtaviam 
m adtt^, kaštuoja 
(>*«rar.luot*" <.ni 10 
tą «ramafotit, ^iuilčIbiM* 
vienam įsu tiesa 
pr.t-i užmokėjimą pinigu.

PAJIEŠKOJIMAI.
Juozas Pušnierait’s iš Lie

tuvos, Kauno rčdybos, Ra
seinių apskričio, Šimkaičių 
valsčiaus, B ui z geni š1: i11 kai
mo, įieško tetos (motinos 
sesers) Onos GudnTyties — 
Bardz’lausk’ončs, kilusios iš 
Lietuvos, Kauno rėdybos,

Pajieškau Kazimiero Melniko, 
ema iš Suvalkų gub., Keturvalakių 
kaimo ir parapijos. Girdėjau, kad 
apsivedęs ir gyvena New Yorko apie- 
lii.kėj. Taipgi pajieškau Onos Sta- 
rrškiūtės, kaimo Avikitų, parap. 
Liudvinavo, girdėjau, kad apsivedus, 
bet po vyru nežinau, ka’p vadinasi, 
gyveno apie Brooklyną. Meldžiu atsi-

pa-

Vincas Matulevičia 
ket St., Newark, N. J.

valsčiau? 
A metiko

Paparčių kaimo 
antrašas nežino

mas.
Petras Kamarauskas iš

Aš. Juozapas Alsis, pajieškau Ipo- 
1 to Bronušo, paeina iš Kaimo gub., 
Šiaulių pav., Kuršėnų miestelio. Kas 
apie jį žino ar jis pats meldžiu pra
nešti šiuo adresu:

Jo? Alsia
Glen Cove, L. I. N. Y.

P*.

LIETUVIŲ PAšELPINĖS DR-STĖS 
“LAISVĖS”. EASTON. PA.

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas M ar. Urba,

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

1820 Fairow Ave., Easton, Fa. 
Protokolų Rašt. ir organo už.žiūrūto- 
jas Alex Vytu ris,

1116 Jackson St., Easton, Pa 
Finansų Raštininkaa F.

139 So. Bank St., 
K’ac- toriiiu F MatknitiM. 

(IKR Norfhatnnlon St.,. 
Kasn- 

Alex
Globėjai: 

Biga,
1021 Elm St., 

Meškauskas,

Easton,

Easton,

Easton,

Easton

Pa

Pa.

Pa

1222 Pine St.,
Maršalka Juz. Tarvidaitf

1019 Elm St., Easton, P” 
Susirinkimai būna kas pirmą pėt

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYS1R, 
MA H A NO Y CITY. PA. 

ValdyboH adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis,

3)2 E. Centr« Ht 
Pirmininko pagelbininkas P. Yaoda.

815 E. Centro 8t
Protokolų raStinin. A. Ratnauckaa, 

1025 E. Pina 8t.
Finansų raėtin. P. Petčiulia,

1227 E. Pino 8t
Iždo trustieal: A. Račkauskai,. KO

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

Mahanoy Avė., 
Maršalka W. Svintlcka«,

515 W. Pina
Susirinkimai ataibfina paskutini 

nedčlj kiekvieno mėnesio 7 vai.
kare Juozo Margelio svetaine], 60 N 
Mo in St Mahanov Citv. Pa

St 
pa-

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

Centro Valdyba:
Pirmininkaš J. Skirmontas,

72 Hudson Ave., Brooklyn, 1
Sekretorius V. Ž'linskaa,

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

183 Roebling St., Brooklyn,

Kuopų Sekretorių adreaai: 
kuopos M. Viltrakiūte,
292 Manhattan Avė., B’klyn, N.Y.

Kuopos Brookiyne—V. Viikevičia,
29 Hudson Ave., Brooklyn, N

N. Y.

N. Y.

1

Y

P. Eraecikeviėius2 kuopos
222 Sagamore St., Esplein, 

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

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

205 Soho St.,, Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, J. Kvetkauskas, P. O. 

Box 292, Cuddy, Pa.
kuopos, 5. Kirmius,

2220 Tustin St., Pittsburgh. Pa. 
kuopos, A. Palučis, 2123 Wrights 
S. S. Pittsburgh, Pa.
kuopos, K. StasinsKas,

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

Kean Ave., Donora, Pa.

algM. Reikalaudami, priai*«*£ 
te j|.(>o, hkuaiat aiaaMaMl

vjornl giBmiLfonv bfiwfta 
vigaiiėdinti.

KievNki Phonograph C*.
4 Orchard Street, Dep. M

NEW YORB • •

8 
St., 

y

LILI. SV1ESO8 DRAUGYStl 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Piiniininkas A, Mureika,

113 Liberty
Vis e-pit miuinkas

P. O. 'Box
Nutarimų raštui.

P. O.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS. 
Pirmininkas A. Pakšis, 

462 Jenn*j 
Vice-pirmininkas K. BrazeviČia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

318 Jenne 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne 
Iždo globėjai: J. Sukelia, 
change Si., J. Bagdonas. 14 Congres® 
Si., J. Bagvilas, 358 Dayton St. Mar
šalkos: V. Raulinskio, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. 7-iaus, 614 Market St.

Sūdžia A. Bobelis, 
Vėliavų nešėjai: P. 

Caledonia St. ir J. 
M i in St..

st.

St.

St.

St.
St.

266 Ex-

313 Quince
Miliauskas,
J ureviėia,

st.
301
152

Ansonia, Conn.

128, Ansonia, Conn.
S. Tiškevičius,

176. Ansoma. Conn.

161 N. Main St . Ansonia 
alininkas J. Valaitis,

11 Oak St., Ansonia, 
nygius O. Radzevičiūtė

264 N. State St., Ansonia

Conn

Conn

Conn

AM \LGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PR EŠERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS: 

Pirmininkas A. Macaitis,
1(19 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Protokolu rast in. .1, A. Bekampis,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

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

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

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš 
Diena po dienai, metas po metui 
užsiimu gydymu sergančių Žmonių. 
I’ersistatykite sau, kiek aš išgy- 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate! 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas. kreipkis pas gerai su
prantanti daktarą ir specialistą 

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da

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

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

DR. LANDĖS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakare. šventadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 4 po pietų.
14G E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Ave.)

PRIEŽASTIES LIGOS.

OR LANDĖ S

140 EAST 22 ST,N.Y.

New York City
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VIETINES ŽINIOS Macys & Marcin Furniture Co

vie

jam patinka ir reikalinga.
291

meci

Box

Rengia LIETUVOS ŠELPIMO FONDAS

,'j0

symu

$2.49
$2.98

Pirmas Lietuviukas 
RESTORANTAS.

vertes 
arba 
me-

Tai bus vienas iš puikiau
sių koncertų mūsų mieste

$8.00
na-

renge (ten 
savo pale 
da streiki

pasisekt 
Aukų 

Fondui

Supamosios 
kėdės

h i npniC
i U ISslUFtl 
Calvacura 
PiauUni.”

rmevicia
I«

LIGŲ

tesnj pranešimų apie kon 
certą rasite ant pirmo pus

Amerikiečiai ir žydai jau 
rengiasi ant šio koncerto, kad 
pagelbėjus skurde ir ašarose 
paplūdusiai Lietuvai.

Koncertas įvyks puikiausioj
Brooklyno Svetainėj . •

McCaddin Hali,
Berry SI., tarpe So. 2-tros ir 3-čios gatvių

Tikietai: 25c.; 50c 
75c. ir $1.00.

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

3 d. kovo bus prakalbo: 
Brooklyno Lietuviu Gim 
tikos Kliubo, Shedlowt 
tainųj, 736 Third Ave.

k. ... -$5.00 
' augščiau.
............. 50c. 
.......... $1.00 
ištraukti ry-

didelio duosnumo 
Kad . at i t rauku 

nuo p rak

kad 
malonus

ir jos

dėkingi, 
bininkus 
gražiami 
pūna 
n \ viii

I alacc Hali svetainėj. 89-9; 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
bus “Full Dress” su “Green’ 
maršu balius.

) streikioriai su 
m-t racijų ir mar 
dirbtuves. Ka 
■iai ėjo pro dlrb 
policija neleidi

Liet. Gimnastikos Kliuba 
ri užėmęs sekančias die 
s: pirmoj sv.batoj po Ve

yra relklaanjama 
i, todėl kam Mtl 
eigų galima «*-

likos suėjimo. Tikietai po 
25, 50 ir 75c.

:ais yru pp 
s, F. štrimai 
paaukavo L

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

William Holland
145 Roebling St., Brooklyn 

Įėjimas iš jardo.

Taipat dalyvaus “Aido” ir L.S.S. 19 kuop. 
“Vaiky Draugijėlės4 chorai. A. BULOTA 
Ir ŽEMAITE pasakys kelis žodžius j susi
rinkusią publiką.

I padavęs dėl savo
.dencijų “Laisvės
Dabar jį reikalauja pačta, 

'r.es jam yra atsiųsta pinigui 
I ir kokie tai dokumentai. 
ĮTuojaus nueikite į Post Of
fice Station W ir pasiimki- 

inigus ir dokumentus.
Taipgi “Laisvės” redakci- 

)j jums yra laiškų—pasi-

1 Scot (vili 
• dington, 

Itoni jose

BROOKLYNO IR APIELINhfiS 
AT YDAI.

Lietuviškas Kont raktorin®.
Padarome visokį darbą prie naujų 

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

P. GRAŽYS
99 So 2nd St.. Brooklyn. N. Y

(Pianistė)

MAX DOLIN
(Smuikininkas)

Nu# 
■vw» 
N ui 
?74l BERRY ST.. BROOKLYN

Vaikų vežimėlis $2.26 ir augščiau

PRANEŠIMAI.
12 d. kovo bus mėnesinis 

susirinkimas Aido choro So- 
kolų svetainėj, 190 Grand 
St., Brookly 
džia
r.‘minkai malųnėkite atšilau 
livti, nes turime daug svar-

GERIAUSIOS FARMOS.

Fa r mos

i GALETE ISAUGIH

LAUKUS

in.otaw j»inlnt 
iOS gAlnUA gauti 
Nuo Reunir.tizm*

RUIMAI ANT RANDUS
Išsirandavoja geri keturi ir 

kambariai, kurių randa $7.00, 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis 
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti pakaimės 
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.

nd St., Brooklyn

REAL ESTATE
Peoples State Bank Building 

S( ;> I T\ ILLE. MICHIGAN.

Koncerte dalyvauja:
M. PETRAUSKAS

( Tenoris )

A. BULOTIENE

LAIDOTIVIŲ DIREKTORIUS. 
IŠbalsamuoju ir laidoju numirusiu® 

ant visokių kapinių.
Parsanidau Automobilius ir Karte 

tas Veselijorns, Krikštynoms ir Šia’ 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
141 N. 5th ST., 264 FRONT ST. 
Brooklyn. N. Y. C. Brooklyn, N. T. 
Tol. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Mala

i<i*-pfio(i« 2334 Greenpolnt 
lietaviams vieta j<a® 

PETRĄ DRAUGELI, 
-v Skanu® alų®

Kxrdl įjym eliua, mo*'i
,< r,■«»«, k»«v*n*
If cigarai lt
i fel g®pulkų® užkan

džiai. HaU rfžl 
•atingų. N«- 
amtrakit M?-J 
o. pak»nė'»»k 

rivtow,o 
*£kan«-dinti.

medės, žiūrėk 
mūsų prekės

$5.98

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cha- 

rams, III sąsiuviny®.
Knygutė 2Be.

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

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

Pavyzd y s biznieriam
Duonos keptuve “Gar: 

kurios savininl 
F. Masių lie v iči t 
ir K. Liutkus, 
Š. K $10.00.

Reikia pažymėti, kad iki 
šiol mūsų biznieriai labai 
mažai aukavo sušelpimui 
nukentėjusių nuo karės. 
“Garso” kompanija parodė 
pavyzdį, dabar turėtų jų pe-

korespon- tose dienose nerengti jokių 
’ adresų, vakarų, už kų kliubo nariai 

bus labai dėkingi.
Sekr. A. A. Ankudavičia.

Streikas griovėjų namų.
20 d. kovo, 9 vai. ryt

1 New Yorke išėjo j streil

visokių 
kurie pa
gal jūsų 
a i na. Ne-

\ r t v it t 
tuviai m 
ti. nes <

Vienatini mokykla amate, la- 
ferių lenkiškoj kalboj. Ruda* 
n J visada 
daug šoferi 
b® darbo, 
dirbti po $16.00 iki 838.00 kaip 
šoferiu. Šita mokykla llmoklaa 
tikru šoferiu per keturiaa aed*- 
lia®. Galima mokinti® <H«aa- 
tnl® Ir vakarai®. Gvaranteaja- 
me, Jog lalanlue gaualta.

Kaštuoja tik 815.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBIL* 
ENGINEERS

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

Tikietus iš anksto galima gauti: "Lai- 
•vės” ir “V. L.” ofisuose; Ch. Liutkų, 
131 Grand St.; Daunoros Aptiekoj, ant 
Bedford Ave. ir “Garso” duonkepykloj 
809 Bedford Ave.

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

Vietiniai atvykite j mūsų Kontorą 
ypatiškai. Iš kitų miestų rašykit* 
laiškus. Męs patarsime, kokiu būdu 
galima sujieškoti.

MAFFEI & STEPONAITIS
385 Metropolitan Avė., kampa. 

Havemeyer St.

GRAŽI IŠŽIŪRA 
MALONI.

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

Mes turimo daujj 
PUIKIŲ FORNlčllJ, 
puoš jūsų namus p 
skonį už labai žemą 
pamirškite, kad M.\LJ\l'SK() 
ir VIDŽIŪNO išmokrsčių išly
gos yra vienos iš lengviausių.

Du storu, kreipkis Bile i katra

Būkit ant koncerto.
Gerbiami Brooklyno ir a- 

pygardų lietuviai!
Šį nedėldienį, 7:30 vai. va

kare, būkite ant Lietuvos 
Šelpimo Fondo koncerto Mc teJ. 
Caddin Hali, ant Berry St

Union Laboratory.
UNION LABOKA'

Box 645. Un.on

Pirmas darbininkų susirin
kimas įvyko Astoria svetai- domis pasekti ir kiti Brook

lyno ir apielinkių biznieriai 
Lauksime...

pirkti 
gyn. 
tikrinami

Tai o r h I’m * 695 Gr*n*K*»list 

Daktaras J.
HP naci J A LIST A S 

PLAUČIU 
Valxndo® i 

•16 ryta 
—3 po pio* 
3 -ytiknrv

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

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

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

Adresuokite:
NORTH END PHOTO CO.

376 Selkirk Ave., Winnipeg, Man
CANADA.

IW. isOP’OWw!

Juozas Garšva
GRA BOKIUS 
(Undertaker)

Mylėtojams Muzikos Ir Dainų:
Išsimokinimai notų ant visokių 

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 $1.60, parduo
du už |1.

G. A. BARONAS 
MsKEES ROCKS, PA.

CJEMT!

-.is. Žinoma 
k«*levingų. 
rankumais. 
tą, o būsit i

JOHN
Wythe Ave.

BROOKLYN
Greenpoint

i .'peciaHsto, 

.. t-'.nin >s plauko Ir 
t, sni.khno plaukti 

t. s- <‘kalą Ir Ikau- 
. vi i p.-nkius sava- 
il ns.- -Jdlt plaukusi. 
t t nno u^anealntu

DYKAI.
» ;.ti ki< kriene, kad 
a sulaiko slinkimą 
k'.i<-s ir augina gra- 

. .iu arba kraso® 
kiu s.; dusu antrašu, 
nntn d krlno dežut® 

l-ny - nr “Telsyb® 
t<- ?.<-mlau atapau- 
si;< n<l»-n.
545. Union, N. Y.

BRONX, N. Y.
Čia randasi didžiausia 

marškinių dirbtuvė, kuri 
vadinasi New York of Phi
lip Jones. Jau ketvirta sa
vaitė, kali) šios dirbtuvės 
darbininkai streikuoja. Lie
tuvių yra mažai, daugiau
siai italai, žydai ir lingavai.

darbininkus yra vieny- 
StreiklaužiiĮ randasi la- 

mažai. Darbininkai 
i;ii rengia mitingus, j 
d )s atvyksta unijų agi- 
•i’.’i. Reiklu pažymėti, 
c.šk visi dai bininkai su-

Pagnnunu r®riaunluw lietuviškus 
valgius. Plet.ua <»llma gauti po 15c, 
20c ir 25c.

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

BROOKLYN, N. Y.

i nuo rnr*tu? -Ar
. cikliniai® tr

< <-doa k iIvobT
plikti?

..u pnsukytu Ilgu,
i v i zsakyket® 
p: ig< mi4 kallia:

JUOKIS IR VISAS SVIETAS 
JUOKSIS.

Tai yra sena patarlė, bet 
teisinga. Jeigu nu, 
tai ir kitiems link.- 
nėra reikalo būti i

JOHN KIJLBOK CAFE 
žinoma, kad 
*lsi biznieriai 

biz.(iį gl- 
< agaraa, 

kaip ko- 
lapas, 

ga ėdžiai 
Nebūt

198=^200 Grand St
1 arpe Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N.

Telephone 2372 Green point

mega.
Smarkių susirėmimų • si 

streiklaužiais nebuvo. Tie 
sa, per visa streiko laika ta 
do suareštuota kelintas va 
kinui ir merginų. - Datų 
stre’.kieriams prigelbsti an 
tjes moteris socialistės, ku 
rios net s 
riais eina ]

Jeigu til 
k v sis vien 
bus laimei

UŽGANĖDINTAS n“

gvaran
dinimu

PILNA GVARANCIJA.

Al. FREEMAN
Optmnelristas ir Optikas

611 GRAND ST.

Gvarantuotas ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22

Užploinbavimas 50c ir
Išvalymas ...........................
Užploinbavimas auksu . .

Skaudantį dantį duok 
te, o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENIAL PARLOR
307 Bedford Ave., Tarpo 2-ros ir 

1-mos gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Pirkite pas mus farinas didžiau
sioje Lietuvių Partnerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 11)05 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Mę? 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame t eisingiaus u būdu, išduo
tiem 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 budinknis. Žeme derl'ngiausia: 
lygi, su judžemiu ir moliu, ir moli.- 
su gera smicb/.eine. Geriausia žemė 
dėl visokių javu, 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 
žemes pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu ge- 

farm.ą. Pu? išklibinkite nusi- 
žemės nes ji greit eina bran- 

.aži'.iok.ite pas mus, mes už- 
jus, kad surasit farmų pa

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

inlink vaikams mokyklų, baž- 
ehžinkeliiĮ ir geru žvyruotų 
ąielinkeje pirklybinio miesto 
i“ es ir pačtavo miesto Lu 
Mi<h. NusipiikDo mūsų ko 
formas, ir jums taip pa- 

niūsn farmų, kad apie mies- 
pamislyti nenore.-ite. Tūse- 
farmos sau užtikrintą gerą 

gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme- 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos inapą ir farmų kata
logą dovanai. 'lik jdėkito už 4c 
stampa del pačios kaštų.

HH vo 
na. 
nors 
pūal o 
bet 
kvepia 
kokis gėrimas, 
kaip raugalaa, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

kaip draugai kalba, tai nereikia 
vieta atsakanti dėl 

Kambariai su visais 
Prašau kreiptis į tą 

užganėdinti.
K ULBOK LocnininkaN 

Corn. So. 1st

Garbe Central Brooklyme
čiams.

Pereitų pėtnyčių Jeffer- 
sono svetainėje įvyko pra
kalbos, kur kalbėjo A. Bu
lota, A. Bulotienė ir Žemai
te. Susirinko apie pustrečio 
šimto žmonių, kas Central 
Brooklyno labai retai būna. 
Žmonės užsilaikė labai ra
miai, išėmus kelis byro ka-p1’1.1 įsikalu 
talikėlius. Pirmininkavo J. i 
Ne^iackas, kuriam pasta- 
Tuoju lai k 
mininkaut 
bu klausė 
tyda ir pil

ro;»rj,n .................. X>v nfe »r Ei.:’
Ir vE <)!*•&« kl’.o.i &ydufti*a m. 
aolJų kurion čiti -.'.xr

jj’i retą pT-r n«c:ą.

P. A. I KBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avvhu® 

Hltoiihl YN. N. Y
BARSI DCOD \ K 1.1 NIK ŠPOItm

PERSKAITYK!
Kiekviena® nao 
jas skaitytoja® 
kuri® užsirašyi 
pas mane “Lai» 
vę” ant metų ir 
užsimokės S2.00 
tas gaus dovanų 
knygų 
1 dolerio 
“šakę” ant 
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, ganu 

knygų už. 50c. Kas iš neskaitančių 
dar prisius už “Keleivį” $1.50, gnu* 
knygų už 50 c., senas skaitytojas 
gaus knygų už 25c. Kas prisius už 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.: 
kas prisius už. “šakę” $1.00. tas gaus 
knygų už 35c., senas skaitytojas už 
25 centus.

Todėl visi užsirašyki! tuos laik- 
rašičius per mane. Tiek pat mokė
dami gausite gerų knygų pasiskai- 
t\mui. Būtinai pasakyk apie tai sa
vo draugui ir pažįstamui. Knyga* 
duosiu tik “i.aisvės” laidos.

Pinigus siuskit šiuo adresu:

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

t

Plet.ua



