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Lietuvos atstovų Aukso laikai
pasikalbėjimas Japonijai

Rusai paėmė 
Ispahan.

Lietuvos Šelpimo 
Fondo prakalbos.

F.J.Bagočiaus 
žodis.

Vilios vis dar nesugauna

“Liet. Balsas” rašo:
Vasario 12 d. Taurydos

rūmuose įvyko Lietuvos at-gižiosios karės Japonijai at
stovų pasikalbėjimas apie 1 ’ ” ‘
“Obivatelių Komitetą”, ku- 
ris apima Vilniaus ir Kauno 
gubernijas. Pasikalbėjime 
dalyvavo lenkų, lietuvių, žy
dų ir baltagudžių atstovai.-

Įsteigėjas “Obivatelių Ko
miteto” G. Svencickis pasiū
lo išrinkti į Komitetą 6 na-|r-zuojama

“The Japan Times” pra
neša, kad iš priežasties di-

ėjo aukso laikai. Kadangi 
Japonijos kapitalistai gauna 
milžiniškų karės užsakymų 
nuo Rusijos, tai Japonijoj,

sta nauji milionieriai ir nau
jos kompanijos, vartaliojan- 
č'os milionais. Dabar orga- 

nauja plieno 
rius kitų tautų, kuriame len-(kompanija su kapitalu $10,- 
kų yra apie 20 žmonių. Be 000,000. Bus pastatyta visa 
to, nariu nuo lietuvių pasiū-įeilė naujų dirbtuvių Ky.u- 
lo Viln. gub. atstovą Ciju- 
nėlį, kuris nėra lietuviu.

Kilus ginčams žydų atsto
vas Fridmanas atsakė,—jei
gu komitetas esąs te rito r i- 
jalis, tad turi būti atsižvel- dirbtuvės aluminumo manu- 
giama ir į tautas, kurios ta
me plote gyvenančios.

Rusai užėmė Ispahan, se
novės Persijos sostapylį. Is
pahan, nors dabar jau ne
lošia tokios rolės, kaip se
novėje kad lošė, tačiaus vis- 
tik yra vienas iš žymiausių 
Persijos miestų, turįs 80,000 
gyventojų. Jisai randasi 
218 mylių tolumo nuo Tehe
rano, dabartinės Persijos 
sostines.

AMERIKONŲ KOMITETO 
LIETUVAI ŠELPTI 

VEIKIMAS.
Ikišiol visas darbas buvo 

atkreiptas į sujieškojimą 
davadų, jog Lietuvoj ištik
tųjų yra Amerikos piliečių, 
Amerikos piliečių moterų ir 
Amerikoj gimusių kūdikių, 
kurie negali susinešti su sa- 

giminemis 
Visi būkite saloje'čionai. Atlikimas to darbo

svečiai iš Lietuvos kalbės:
Pelnyčio j, 24 kovo, pra

kalbos įvyks Elizabeth, N.J. 
A. Lutvino saloje, 69 So. 
Park St. Pradžia 7:30 vai.

dm provincijoj.
Didelės geležies dirbtuvė

RUSAI SUBRUZDO RYTŲ 
FRONTE.

Ant fronto per 900 mylių 
rusų kariumenė atakuoja 
vokiečius ir austrus. Rusų

Suhatos vakare, 25 d. ko
vo, New York City. Sve
tainėj St. Veronica’s Hall, 
Washington ir kampas Bar-,vo draugais ir 
row Sts.
ant 8 valandos vakare. Pra-ibtivo pavestas man. Pasidė-j 
kalbas rengia Lietuvių Poli- kojant 
tikos Kliubas.

Nedeldienyj,
2 valandoj po pietų, prakal- miteto veikimą,

VILLOS NESUGAUNA.
Amerikos generolo Per- 

shingo kariumenė dar nesu
gavo Vilios. Villa skubiai 
bėga į kalnuotą šalį, į pietus.

Susinešimų su generolu 
Pershingu nėra.

Du Amerikos orlaiviu žu
vį ties Casas Grandes.

MILIONAI DARBININ
KAMS.

. neral Electric Comp. dirb
tuvėse, kaip Schenectady, 
taip is kituose miestuose, 

(išlipinta pranešimai, kad 
kompanija duos dovanų vi* 

'slėnis tiems darbininkams, 
kurie išdirbo kompanijos

tarpe Vilios razbaininkų ir dirbtuvėse nemažiau 5 me- 
Carranzos kariumenės kilo tų. Išviso darbininkams bus 
didelis mūšys, bet apie mū- išdalinta nuo trijų iki pen-

vei”, “Ateičiai” ir “Dilijč-I Kadangi buvo
26 d. kovo, j lems”, kurie paskelbė šio ko-'si‘,s snekos, kad

1-urstą mexiKiecius prie su
kilimo ir riaušių, tai augš-

kili milionų dolerių.
i’irmasai dovanu užmo-

1 ugpj ucio.
Po pranešimu pasirašo E. 

W. Rice, kompanijos prezi-
de.

Tie
tuo tikslu, kad nedavus vo-

Nago ja bus įsteigtos kiečiams ir austrams progos i 
rne n 111 m i m i n w» ninmi-I ei n<tti kni’iiininnn tirs: Verdu-!

Keliuose stambesniuose 
gu gyventojai tų minėtųjų i Japonijos uostuose organi- 
gubernijų esą ne vien tikj jojama laivų budavojimo 
lenkai, bet dauguma kitų' kompanijos. Japonija nori 
tautų, užtat esąs reikalas,1 įsteigti galingiausią pirkly- 
kad į “Obivatelių Komitetą” i* 
įeitų nariai proporcijonaliai ’ 
visų tiedviejų gubernijų 
tautų.

Lietuviu atstovai Januš
kevičius, Yčas ir Keinis su
tikdami su atstovu Fridma- 
nu prašė G. Svencickio atsa
kyt į du principijaliu klau
simu:

1) ar lenkai sutinka pri-

mųjį vandenyną.
Amerikos kapitalistai di

bernijų gyventojų esą lietu
viai,

2) ar pripažįsta, kad dau
guma “Obivatelių Komite
to” nariu būtu lietuviu.4. © ©

Atstovas Vasilčikovas pri
taria lietuviams, bet maty
damas, kad tai paprasti gin
čai tarp lenkų ir lietuvių, 
lauksiąs išsiaiškinant.

Gi G. Svencickis sakosi, 
kad dabar negalįs j tai atsa
kyti, bet pranešiąs vėliau 
Centraliniam Lietuviu Ko
mitetui.

Vilniuje neseniai buvo ki
lęs didelis gaisras priemies
ty, vadinamam “Žvėrynas” 
ir persimetęs per Neries li
pę, pradėjo plėtoties Jurgio

Žvėrynas ir dalis prospekto, 
nuo Žvėryno pusės. Įtaria
ma padegimas. Vokiečiai 
pirm to buvo pradėję kraus
tyti užupin gyventojus ir 
griauti jų namus.

Žirmūnų miestely, sukilę 
vokiečių kareiviai, užmušę 
savo aficierį.

si nurodė reikalingas infor
macijas, tad reikėjo atski
rus užklausimus siuntinėti, i

209 Ferry St., tarpe Polk ir idant gauti reikalingas in-'
Merchant Sts. (prie durų formacijas, ir todėl darbas visai nuošaliai nuo mexikie- 
rasit pakabintą .pagarsini-:susitrukdė. šiuomi krei-ičitt riausiii.
•na). Rengia
zes dr-ja išvien^su L. š. F.

Nedėldienio, '26 d.- kovo, dar neprisiuntė 
vakare bus didžiausias kon- kuogreičiausiai 
certas Brooklyne, McCaddin , man sekančias 
Hali, prie Berry st. Pra
džia 8 vai. vakare.

Kitą savaitę svečiai kalbės
Harrison, N. J.

Nesivėlinkite ant prakal
bų ir ant koncerto.

is Ncwarkas lai susirenka Amerikos
siųsti kariumenę ties Verdu-i į William Haeusler Dr. Hali 
nu.

Ypatingai smarkus mū-

siečno rusai perėjo Dniest- 
ro upę, ir užėmė tuo vardu 
miesteli, kuri austrai laikė 
savo rankose per šešis mė
nesius. Ir austrų oficialia
me pranešime sakoma, kad

pagarsini- s usitrukdė. 
langds Ju- pinosi antru

AUKSO UPĖ.
Bethlehem Steel kompa

nija pereitais metais turėjo 
gryno pelno veik 25 inilio-

dele nuožvalga žiuri į tą ju-jjų kariumenė pasitraukė iš
dėjimą. Taip smarkiai be
augąs Japonijoj kapitaliz
mas, kurį lydi ekspansyvis 
militarizmas, gręsia pasau
liui naujų karių pavojum.

SUIRUTES AIRIJOJ.
Airijoj neramu. Nariai 

slaptos airių draugijos, fe- 
nijai, surengė demonstraci
jas Tullamose, Kings pavie
te, Airijoj.

Buvo susikirtimų ir su po
licija. Keli policmanai su-

SUBSTITUTAS VIETOJ 
MĖSOS.

Berlyno laikraščiuose tel- 
ipa pagarsinimas, kuriame 
pranešama, kad Vokietijos 
mokslininkai išrado substi
tutą, kuris 
Substitutas
“procarnol”. Apgarsinimuo
se tasai naujas substitutas 
i ckomenduojamas, kaipo 
j-irmos rūšies maisto pada
ras kaip privatiniuose na-

atstoja mėsą, 
pavadintas

MAIŠTAS BULGARŲ 
PULKE.

Athenai.—Bulgarų kariu-

kėlė maištą. Užmušta visi 
pulko aficieriai ir vyriausias 
Bulgarijos policijos vadas, 
kapitonas Sgoreff.

Šiauliuose apsilankęs vo
kiečių dienraščio“Ber. Tag.” 
korespondentas pasakoja, 
kad Šiaulių gyventojai, iš
bėgę iš Šiaulių liepos mėne
sy, praeitais metais, tik da
bar tepradeda grįžti atgal. 
Vos tesugrįžus saujalei su
vargusių šiauliečių, teturin
čių keliatą bulvių gyvybei 
palaikyti, kaip bematai pa
sirodė naujų pabėgėlių — iš jon jieškoti uždarbių fabri- 
Vilniaus ir kitų arti karės kuosų, sustojo, nes vokiečiai 
lauko esančių vietų. Šiau- tokius ateivius pradėjo imti 
liuose dabar esą į 5,000 gy* kareivijon. C Z c 
ventojų (anksčiau Šiauliuo- vokiečiai sutaisė menkai 
se gyveno :—40,000). ]

Miestas tebestovi griuvę- jas prie valdžios darbų. To- 
Vokiečiai skubiai kios pat darbininkų partijos

• organizuojama ir Austriioi.

JŪROS MūšYS.
Tarpe anglų ir vokiečių 

naikintojų šiaurės jūroje ki
lo didelis musys. Vokiečių 
nakintojai pasislėpė nuo an
glų Zeebrugge uoste.

Lenkijos darbininkai vo
kiečių armijoj. Lenkų dar
bininku važiavimas Vokieti- v

Šitokiu ateiviu 
___ ._____ i ap

mokamų darbininkų parti-

skuose.
taiso dar galimus sutaisyti
namus. .
ir taisyti šaligatvius. Stotis 
pastatyta nauja.

sykiu į visus 1
Amerikos lietuvius, 

žinių,
kurie PEKLA TIES VERDUNU.

Pekliški mūšiai ties Ver- 
Šiomispriduotų dumi nepasibaigia.

informaci- dienomis mūšiai ėjo ties A-

Ima valyti gatves kurios atlieka įvairius karės 
lauke darbus: kasa tranšė
jas, kasinius ir t. t.'

Usiečno, kadangi rusų buvo 
daugiau. Usiečno’s garnizo
nas vistik prasimušė pro ru
sų eiles ir pasitraukė prie 
kariumenės centro,

ŠVENČIONIŲ PAVIETE.
Į pietus nuo Drisvėtų eže

ro rusai užėmė Velikoje Se
lo. Ties tuo sodžium rusai 
atėmė nuo vokiečių du kul
kosvaidžiu.

Tačiaus vokiečių generalis 
štabas tvirtina, kad visos 
rusų atakos Švenčionių pa
viete ir ties Dvinsku tapo 
atmuštos.

Vokiečiai praneša apie di
delį laimėjimą ties ežeru 
Naroe. Mūšyje ties tuo e- 
žeru vokiečiai užmušė 9,270 
rusu. ©

Arklienos mėsinyčių Ry
goj pastaruoju laiku daug 
priviso. Daugiausia arklie
nos parduoda Gertrūdos 
gatvėj N26 . Arklius pjau
na miesto pjovykloj. Ark
lienos kaina: kapotos ark
lienos svarui mokama 26— 
25 kp., zupės mėsai 10—15 
k])., kumeliena 18 kp., — 
“širmėsa” 30 kp., buljoninė 
—8—10 kp., kepimui mėsa 
20—22 kp., plaučiai ir jak
uos po 10—13 kp. ir drigan
to—15 kp. svarui.
5,000 VAGONŲ AMMUNI

CIJOS DĖL RUSIJOS.

1. Prisiųskite į Liėtuvą 
išvažiavusių piliečių vardus,

vocourt mišku, 
sakosi, užėmė

podraug paduokit, kokiame buk mišką. Mūšiuose vo
kiečiai paėmė 2,500 francū
zų į nelaisvę. Prancūzai 
prisipažįsta turėję atsL

mieste ir maž-daug kokiuo
se metuose išsiėmė “antrą
sias” poi^ėras, taipgi var
dus jų moterų ir kūdikių, ir (......
kokiame mieste ir metuose! FTahcBzų politikai ir ka- 
pastarieji gimė,, bei jų ant- ros žinovai sako, kad mūšys

! rašą Lietuvoj. ties Verdunu praktiškai jau
2. Vardus moterų ir kūdi- pasibaigė. Vokiečiai nepa- 

kių, kurių vyrai ir tėvai bu-1 j’iegia ir nepajiegs paimti 
vo Amerikos piliečiai, ko
kiuose metuose jie tas po- 
pieras gavo, kokiam mieste,

iii kur ir kada (nors ir Lie
tuvoj) jų kūdikiai gimė, ir

, antrašą Lietuvoj.
3. Vardus visų Amerikoj 

gimusių kūdikių, nežiūrint 
ar jų tėvas buvo Amerikos 
piliečiu ar ne, kur jie gimė j 
ir kokiuose metuose, ir su 
kuomi ir kur į Lietuvą iš
važiavo.

Būtų gerai, kad

ir nepajiegs paimti 
Verduno. Visos jų aukos 
niekais nuėjo.

Franci jos finansų minis
ters jau užreiškė, kad jau 
matyties karės pabaiga.

200 UŽMUŠTA.
Amsterdam.—Belgų, fran

cūzų ir anglų orlaivininkų 
užpuolimas ant Zcebruge 
turėjo labai dideles pasek
mes. 200 ypatų i 
(vokiečių ar pačių belgų?—

skaitan- 
prašymą lietuviai 

draugijų 
tuomi

ALLAN BENSON—
Socialistų Partijos kandida
tas į prezidentus.

Jisai yra garsus socialis- paskleistų šią žinią tarp tų, 
tų rašytojas ir bendradarbis 1 kurie neskaito. Rašant, ma- 
“New York Call”, “Appeal, lonėkit priduot tiktai t 
to Reason”, “Pearson’s Ma-|tus, ir vengti sveikinimų 
gazine” ir kitų periodinių 
leidiniu. 4^

Drg. Allan Benson didelis 
karės ir militarizmo priešas. 
Jisai bus tinkamu pavaduo
toju drg. E. Dėbso.

perskaitytų savo
susirinkimuose, ir
paskleistų šią žinią tarp tų,

ar
užuojautų bei padėkų, nes 
tas palengvins man sutvar
kymą davadų tolimesniam 
j u sunaudojimui.

F. J. Bagočius.

SAKO PALEIS P. QITN-

Tai vra tikras romanas 
industrialūje istorijoje.

Tai vis karės pasekmės. 
1912 metais, kada karės ne- 

’buvo, Bethlehem Steel Co. 
'pelnė aštuonis milionus do
le riti, 1913 metais—5mįk doL

NEW YORKO MOKY- 
T3JAI.

■*<’ {***kytojal

domis Čbiėagos ir Clevelan*- 
du mokytojų ir susiorgani
zuoti į drūtą uniją;

20,000 mokytojų gavo pa
kvietimą atsilankyti į milži
nišką mitingą, kur kalbėjo 
Amerikos Darbo Federaci
jos pirmininkas S. Gomper- 
sas.

Rytojams!

ARKLIAI VIETON AU
TOMOBILIŲ.

Kansas City, Kansas. —• 
Gasolino kaina nesvietiškai 
pradeda kilti. Daugeliui 

užmušta. f;rnui jau neapsimoka užlai* 
kyti automobilius. Jos įtai
so vežimus ir duoda darbo 
Jūriams ir juodžiams.

Arklių spėka pakeičia me-
Manoma, kad iš priežas

ties didelės agitacijos New 
Jersey valstijoj, teisėjas 
Kleinert sutiks paleisti iš 
kalėjimo I. W. W. kalbėtoją 
Patriką Quinlana, nuteistą 
katorgon už vadovavimą 
Patersono streikieriais.

Lietuvių Centralis Komi
tetas gaudavo daug skundų kyklose. 
nuo rusų, palikusių Lietuve- -------------
je.kad jiems tenai labai sun- KATALIKAI PRIEŠ BIB- 
ku gyventi,’ Todėl Liet,Cen- LIJĄ.

STUDENTAI PRIEŠ KA
RININKUS.

Daugelis Princetono uni
versiteto studentų parašfi 
laiška i “Daily Princeto- 
nian”, kuriame protestuoja 
prieš karininkų propagan
da Suvienytu Valstijų mo-

labai daug atvežama į Seat
tle, Wash., ammunicijos. Ne
paisant į tai, kad visi 1 luo
šieji laivai ant Ramiojo 
vandenyno nusamdyti ir ga
bena ammuniciją į Vladivos
toką, dabartiniu laiku Seat
tle dar randasi 5,000 vagonų 
su ammunicija ir laukia iš- 
liuodavimo. Gelžkelio kom
panija stato liglaikines pa
stoges, į kurias krauna am
municiją.

UžeMe ERZINGANĄ.
A m s te r dam.—Turk ų ka

riumenė apleido Armėnijos 
miestą Erzinganą, kur tūlą 
laiką buvo vyriausioji turkų met darbuosis, jeigu namie- 
kariumenės kvatiera.

ŠVEICARUOSE.
Šveicarai, tarnavusieji ka- 
riumenėje, ar kurie yra šau
lių draugijų nariai ir aps-į 
kritai, kurie yra šaudę, visi1 
nuo 16 ligi 60'm. I

KOPENHAGA.
Austram tenka Albanijoje 

grumties su neapsakomais 
sunkumais, kurie prasidėję, 
kaip tik armija įėj ĮSkutario 
paežerių kelią. Kelias visas

Komitetas kreipėsi prie sa-[ Albany, N. Y. — Atstovai 
vo skyrių, tebeveikiančių, katalikiškų draugijų ėm$ 
Vilniuje, taipogi Vilniaus | balsą senato komisijoj del 
Kauno, Suvalkų gubernijų-! apšvietus reikalų ir pasi- 
se ir iš dalies Gardino, pa- priešino Greinerio billiui,ku

bus natik buvt-s nuklotas pasileidusių tardamas kiek galint šelpti riuo rekomenduojama skai- 
,' žmonių lavonų, arklių Mr: ii rusus, gyvenančius anuo- tvti mokyklose ištraukų ii

SUSIRUPINO.
Bostono didžiųjų kapita-j 

listu dienraštis “Boston ' V-

jaučių. Nuvalyt juos nebu-'s 
vę galima, nesant darbinin
kų. Kariumenei reikėję ei
ti per nepakenčiamą smar-

Skutaryje siautusi cho-

ORO LAKSTYMO NUO
STOLIAI.

biblijos.
Pereitą savaitę tam billiui 

pasipriešino žydų rabinai.
Tai, kaipgi? P:

...... .... . . ,.r -- A , . , i Francūzų štabas praneša, tarpe rabinu ir 
Transcript” nerimauja dėlei H1.’171 P’ Austrai notų- j;a(j nuo Spaijų i {p? 1915 
sumanymo pasiųsti miliciją 111.
pi ieš mexikona Villa. Dien-1 
rastis klausia: “jeigu męs 
pasiųsime miliciją ant Me- 
xikos rubežiaus, tai kas tuo-

iaĮiį pajiegų kovoti su cpiae- 
Dabar jie taisą kelius 

jį Duracą, kuriais vežšią sun
kiąją artileriją.

ie kils riaušės!?”
BUCHARESTAS.

Konstantinopolio žiniomis

dig paskutinių dienų, oro 
lakstymo nuostoliai toki:

Anglų nuostoliai — 13 a- 
paratų, francūzų — 17 apa
ratų, išviso — 30 aparatų.

Vokiečių nuostoliai: anglų

nu tankiai visai nėra 
mo.

skirtu-

DIDŽIAUSIAS GAISRAS,
Paryžius, Texaso valst, 

veik visiškai išdegė. Dau
giau kaip 10,000 žmonių li-

Erzinganas randasi 80 
mylių tolume nuo Erzerumo.

Riaušėmis tasai laikraštis 
vadina darbiu inkų kovų.

demoralizacija savo kariu 
menes, paėmus Erzerumą.

cuzų
31 aparatas

20 aparatų, išviso lių padaryta daugiau, kai]) 
ant'2 milionų dolerių.



moteris ir vaikus.. Rodos 
kad šie du miestai—didu- Ar ištikro daktarai mas jos Washingtons®

Mass, valstijos kongresma-

prakalbų, bet smarkiai per
ka literatūrą, prenumeruoja 
“Naująją Gadynę” ir kitus 
socialistu laikraščius. No
rint ir pirm maršruto pieti
nis Illinoisas savo socialis- 
tiškame susipratime buvo

Anarchistiškai sindikališ
tiško “Darb. Balso” redak
torius p. Laukis, be jokios 
smegenų operacijos,persikė
lė į tautiškai konseyvaty viš- 
kąją “Lietuvą”.

Męs jau seniai sakėm,kad 
nuo lietuviško “aidoblizmo” 
iki atžagareiviškų tautiniu-įgalima laukti dar didesnių

(•uodą pagarbą jo leidė
jams, kad jie nesidavė Ke
mešiui pasižeboti. Well... 
“ležaščavo ne bjut”, bet vis

kų tankiai nėra nei 
žingsnio.

pusės

tokiaFranci jos cenzūra 
jau grubijoniška, kaip Ru
sijos ir Vokietijos cenzūra.

Pabaigoj pereitų metų p. 
Justinas Tumėnas, iš Švei
carijos, siuntė “Laisvei” 
brangų rankraštį “Meilės 
Kankinys”. Rankraštis, bet
gi nepasiekė “Laisves” re
dakcijos.

Paskutinį savo laišką au
torius jau rašo francūzų 
kalba. Matomai, francūzų 
cenzūra • nepraleidžia lietu
viškai rašytų laiškų.

pasekmių. Sąjungos kili
mas ir mūsų social istiškos 
spaudos platinimas turi būti 
varoma įtemptu, nuolatiniu 
tempu. Tačiaus, kad tas 
mūsų darbas, ta mūsų agi
tacija būtų ypatingai naši 
ir brandinga, reikia kad 
darban stotu netik kalbėto
jai ir prakalbų iniciatoriai, 
bet ir visa plačioji sąjungie- 
čių minia. Akyvaizdoje kį- 
lančio klerikalizmo pavojaus 
turi būti mobilizuotos visos 
sąjungieČių spėkos. Snū- 
(uiriuojanti draugai turi iš-

talikiečių pjovynės su keme- 
šininkais nebuvo principialė 
kova. Jų peštynės prasidė
jo dėl organavimo rymo- 
katalikų susi vieny j imui ir 
ta smulkių intrygavimų va
ga ėjo iki pat pastarųjįj die
nu.

“Keleivis” jau antru at
veju grįžta prie agitacijos 
už susivienyjimą Lietuvos 
Šelpimo Fondo su Gelbėjimo 
Fondu. “Keleivio” red. ma
no, kad tarpe tų dviejų fon
dų nėra taip j 
skirtumo.

Skirtumas yra.
kų fondas jau nekartą siun
tė aukų pp. Olšausko - Yču 
draugijai ir kur yra gvaran- 
tija, kad ateityje jisai už
mirš ta kelia? Gal būti, kad 
kairieji tautininkai ir neno
rėtu remti klerikalu ccntra- 
linę draugiją, bet kairieji 
tautininkai nesudaro dar vi
sos tautininkų partijos. Jų, 
galbūt, tik koks trečdalis vi
durio partijoj.

Męs pasivelijam sau duo
ti lllinoiso draugams svar
bų, mūsų nuomone, patari
mą. Męs manome,kad yra

NOMINACIJA ALLAN 
BENSONO.

Socialistų partija nomina
vo savo kandidatu j prezi
dentus drg. Allan Bensoną 
iš Yonkers, N. Y. Pasak 
“The New Republic”—

“Socialistai, nominuoda
mi Allan Bensoną į prezi- 

d augiau, 
savo ga
la.. No

minuodami Bensoną, soči-

ventojų neturėtų nei mo
terų, nei vaikų... O tik 
vienas sienas, stulpus, ir 
akmenų krūvas, arba ka
reivius ir pilnus fabrikus 
kulkų... Tik, kad tie įpy
kę vokiečiai atskrydo ant 
Paryžiaus ir ant Londono 
su savais “kolosaiiškaiš” 
zeppelinais ir nusviedė po 
keliatą bombų,tai tik tada 
pasirodė užmuštos moters 
ir vaikai... Tokio stebuk
lai,kokių ir Salamonas ne
būtų gal geriau sugalvo- 
jęs”.
Kada francūzų orlaivinin- 

kams sekasi, tada patriotiš
ka šventė, bet kada pasise
ka vokiečių zeppelinams — 
tada jau barbarizmas.

ne
Visi žino, kad be daktaro 

vargiai kuris žmogus ilgai 
gyventų, bet jei manoma, 
jis tyčia tęsia ligą ir neišgy
do, i

Dėlei Tautininku konferen
cijos So. Bostone, kovo 

12 d. š. m.
Gerbiamoji Redakcija:— 

Jūs “Laisvėje” num. 22 į- 
dėjote mūsų sandariečių su

pažiūrėsime trumpais ar sivažiavimo paminėjimą,liet 
sali taip daryt. netokioj šviesoj bei dvasioj,

koks jis išties buvo, būtent, 
pažymėjote, kad

15 “V. L.” redaktorius P. 
Norkus “prigulėjęs prie de
šiniojo sparno”;

2) “Kairieji tautininkai 
smarkiai užsipuldinėję ant 
J. O. Sirvydo”;

3) “Svarbių nutarimų 
konferencijoj nepadaryta”,

Vienas dalykas vis dakta
rai turi ligas atskirti ir gy
dyti sulyg mokslui žinomų 
principų. Neretai neatsar
gus ir negabus daktarai pa-

mokėjimą ligos atskirti ir 
gydyti, jei ji turi aiškius 
ženklus. Žinoma, jo niekas 
negali skųsti, jei žmogus nu
mirė, nors buvo gydomas 
pagal pripažintus pamatus. Bet kas salėje buvo, suva

negu

kovosią prieš apsiginkla
vimą ir neduosią prasi-

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

“Naujienos” imasi ' su 
“Keleiviu”, “Laisvė” su Šu
kiu, ketvirto rajono socia
listai su Mockum, “Katali
kas” su Kemešiu, Širv 
su Rimka.

Ir visi šaukia: broliai 
vienybės! Bala žino,

ris verčia gydyt tiek gerai, 
kiek tik moki, kiek tik pąjie- 
gi, yra konkurencija su ki
tais daktarais. Lietuvoj, 
kur vienas daktaras yra ant 
vienos-kitos parapijos, jis 
elgiasi, kaip jam smagu.

mijo, galėjo aiškiai bei nuo
sekliai pastebėti, kad

prie 
kas

lu a žu ose m i e s te 1 i u o s, g

prastai męs

kur

lichelsonas nuvyktų į Kan
as City, So. Omaha, Sioux 
■itv ir Des Moines. Tose

geriau, tikslingiau suorgani-
fautinin- z,:nti socialistiškos agitaci- 

jos propagandą. Jei dar ne 
f.(> vėlu—pasirūpinkit apie tai.

AR SKILS KLERIKALAI?
“Vienybė. Lietuvninkų” 

spėlioja, būk kun. Maliaus- 
kas, tapęs “Draugo” redak
torium, varys reakciją prieš 
kun. Kemėšio “Darbininką”. 
“Vienybė L.” skaito kun. 
Kemešį “pažangesniuoju 
kataliku”. 1

Naivi logika. Kun. Ke
mėšis nėra neikiek pažan
gesnis už kun. Makauską. 
Juodu skiriasi jei bent tuo, 
kad Maliauskas daugiau ko- 
l’ojasi.

Kemėšis yra kun. Tumo- 
Smetonos škalos mokinys, o 
Maliauskas Jakšto-Damb
rausko pasikoliojimo akade
mijos auklėtinis.

Ir Kemėšis ir Maliauskas 
varo tą patį darbą, tiktai 
pasidalindami. Kemėšis ka
la, o Maliauskas zalatija.

(“Kova”).

KOMUNARAI.
18 d. kovo suėjo lygiai 45 

metai nuo dienos įkūrimo 
Paryžiaus komunos, pirmos 
revoliucijiniai darbininkiš
kos valdžios. Du mėnesiu 
veikė Komuna, bet jos vei
kimas neišdildomomis rai
dėmis įrašytas darbininkų 
istorijon. Komunarai įstei
gė darbininkų valdžią ir gy
nė Paryžių nuo vokiečių už
puolikų. Tuomet francūzų 
ir vokiečių kapitalistai pa
davė vieni kitiems rankas ir 
kraujo tvane paskandino 
Paryžiaus Komuną.

Ypatingai šiuomi nuilsimo 
ir nusiminimo laiku reikėtų 
priminti brangius komuna- 
rų šešėlius. Jie kariavo už 
darbininkų išvadavimą—ir 
todėl tapo žiauriai nubausti.

DRG. S. MICHELSONO 
MARŠRUTAS ILLINOISE.

Jau iš kelių lygiai Illinoi- 
so miestelių męs gavom ži
nių apie pasekmingą pra-
džią drg. S. Michelsono mar
šruto L. S. S. naudai. Žmo
nes netik skaitlingai lankosi 
ant “Keleivio” redaktoriaus

Kiekviena

TIES KLERIKALŲ DI EN-

Chicagos klerikalų dien
raštis “Katalikas” pavirto 
pabaltintu grabu. Jo mirtis 
nedaug tesiskiria nuo jojo 
gyvybės, nes ir gyvas būda
mas, “Katalikas” buvo am
žinas išbalėlis, chroniškas 
džiovininkas. Jo vulgariš- 
kos pastabos, jo besaikiai 
perspausdinėjimai iš kitų 
laikraščių, jo begalo menkas 
korespondencijų skyrius 
taip nupūldė to dienraščio 
autoritetą, jog nuo mirties 
jo neišgelbėjo net gudrus sė
dėjimas ant dviejų kėdžių. 
Niekam “Katalikas” nebuvo 
baisus ir niekam jisai nebu-

Nors ir sakoma, kad apie 
numirėlius nereikia blogai 
atsiliepti ir vely jau tylėti, 
jeigu negalima pasakyti 
bent poros komplimentų, ta
čiaus apie tą dienraštį numi
rėlį vistik reikia plačiau pa
kalbėti, kad kiti mūsų laik
raščiai apsisaugotų nuo 
“Kataliko” klaidų.

“Kataliko” dienraštis gi
mė dėl keršto “Naujie
noms”. Tai faktas. Jisai 
norėjo užnert virvę ant kak
lo tiktai ką gimusiam “Nau
jienų” dienraščiui —savo 
konkurentui. O kerštas,kaip 
žinoma, visuomet yra labai 
blogas keliavedys. “Katali
ko” dienraščio leidėjai da
bar veikiausia žino jau tą 
aksiomą. Būdamas “Naujie
nų” konkurentu, “Katali
kas” turgavojo labai menku 
laikraštiniu tavoru. Jo re
daktorių galvose nebuvo už
tektinai ammunicijos, o jei
gu ir buvo, tai kokios nors 
“second hand” nuotrupos. 
Tuo tarpu, “Naujienų” ar
mija turėjo netik gerų va
dų, bet ir gerų pienų (žino
jo, kur eina ir ko nori!), ge
rą kommunikaciją su svie
tu ir kiekvienas naujienietis 
savo išsilavinimo laipsniu, 
savo darbininkiško susipra
timo standardu visa galva 
pranešė vidutinį “Kataliko” 
škaplierninką ir davatkėlę. 
Dar ir tai reikia pabriežti, 
kad “Kat.” leido dvi ypati 
savo locnai naudai, o “Nau
jienas” leidžia būrys svieto,

visuomenesne savo
naudai.

“Naujienos”, minedamos
apie “Kat.” mirtį, lyg ir-ati

seilių, kuri ai
apsiginklavimą.
Benson turi padaryti pui
kią rinkimų kompaniją”.
Bensonas yra gabus pam-

kad Petrogrado lietuviai li
beralai pakai rėjo.

Turbūt, netiek jie nakai-

vienas yra ganesnis ir mo-

pas jį tuoj veik visi ligoniai

su-

sai nėra marksistas tikroje 
to žodžio prasmėje. Jame 
labai daug amerikoniško ra
dikalizmo ir metodas jo a- 
gitacijos yra grynai ameri- 
koniškas.Tačiaus praktiško-

senas niekuo nesiskiria nuo 
partijos nariu daugumos. 
Vyriausiame momento klau
sime, ginklavimos klausime, 
drg. Benson eina išvien su 
kairiuoju partijos sparnu. 
Jisai priešingas kariu menės 
ir laivyno didinimui, tačiaus 
jojo agitacijoj yra vienas 
silpnas punktas. Jisai 
suomet tvirtina, kad Ame- 

už puolimo

jau turi kraustytis kitur. 
Kiekvienas medicinos ; stu
dentas stengiasi daugiau iš
mokti už kitus (nekalbu a-

ir

“Lais-

džia ir kurie daug pinigų 
turi, nes jie neturi laiko mo
kintis). Kiekvienas dakta-

rikai negręsia 
pavojus.

Bet kaip būtų, jeigu gręs- 
tų? Jeigu Amerikos impe
rialistai, betykodami rinkų 
svetimose žemėse, įsiveltų į 
kokią karišką avanturą, o 
priešo kariumenė imtų ir iš
sikeltu Atlantiko ar Pasifi- 
ko pajūriu—kaip tuomet? 
Tan klausimai! drg. Benson 
neduoda atsakymo ir tame, 
mums rodosi, yra silpna pu
se jo argumentacijos.

Pirmutinėje savo p rakai-

*

“Rankpelnio” redaktorius 
jau atrado, kad Amerikos 
socialistų laikraščiuose yra 
daugiau grūdų, negu jisai 
buvo manęs seniau.

Praeis dar tūlas laikas 
jisai neatras juose pelų.

*
H: t

Kasžin, kad taip
vės” manageris pradėtų 
šaukti: vyrai, visus spaudos 
darbui—iš visur, iš visos 
Amerikos, duokite “Lais
vei”.

Jėzau-Marija, koks pek
liškas kiltų lermas apie biz
ni šku m ą.

*

Kasžin kodėl man baisiai 
nepatinka, kada man kas 
nors atrašo laišką ir gale 
jo padeda: jūsų dėl sociališ- 
kos revoliucijos... toks ir 
toks.

Turbūt, tik šimtinė dalis 
iš tų, kurie bažijasi dėl so
či alės revoliucijos, rimtai 
galvoja apie socialę revoliu-

boj, tuoj po nominavimui, 1 
pasakytoj Washingtone ir 
antroj, pasakytoj Bronxe, 
drg. Allan Benson paleido 
savo pirmus šūvius į prezi
dentą Wilsona. Reikia pri
pažint, kad pirmos jo pra
kalbos puikiai pavyko, nes 
jisai neišguldinėja teorijų, 
bet. kaip tikras amerikonas, 
pasineria faktų ir skaitlinių 
vilnyse—o toje srytyje jisai 
yra didelis specialistas.

Socialistų partija turės 
gerą vėliavos nešėją ypatoje 
Allan Bensono.

HOTENTOTŲ DORA.
Gražių palyginimų, kokia 

yra patriotų dora, suteikia 
“Ateities” paryžiškis kores
pondentas. Jis rašo:

“Stebėtini dyvai: gei
džia karės, rengia ją, bet 
kada ši daužo jiems pa
kaušius, tai blogai. Jeigu 
tain, tai kam rengti tai?...

Francūzų karės virše
nybė savo oficialiam pra
nešime sako, kad 23 d. 
sausio šių metų 130 bom
bų numesta ant Meco, ir 
27 d. sausio tų nacių motų 
38 bombos ant Friburgo—

nei vienas francūzas ne
pakėlė balso prieš tai ir 
nepasakė, kad ten tos 
bombos galėjo užmušti

gonbučiuose, daryt vieno
kius ar kitokius tyrinėjimus 
ir vartoja visą savo žinoji-

lodžius ligoniui, jog jis yra 
gabesnis už kitus. Žinoma, 
jei kuris pralobsta ir apie 
uždarbį nepaiso,arba jei ku
ris pradeda girtuokliauti,

tingus ir da pilnas pasidi
džiavimo, tuomet negalima 
nuo jo laukti gero patarna
vimo. Šiaip didžioji dalis 
daktarų, kurie yra gana in
teligentiški, darbštus, neper- 
daug prasisiekę, visada de
da visas savo jiegas ligonio 
gelbėjimui. Jie eina prie to-

gaut mirtinas

* *

Duok tokiam Kemešiui 
Torkvemados galę, jis pusę 
socialistų tuoj atiduotų ant 
laužo. ♦

*
Dar neišgydėm Bronislo

vą Vargšą, o Chicago j jau 
susirgo Zigmas Vitkauskas.

Jeigu lietuvių rašytojų 
draugija, užsimezgusi Chi- 
cagoj, dar nesirengia, pas 
Abraomą, tegul ji šelpia Z. 
Vitkauską.

čiru-Viru.

VILNIAUS UNIVERSI
TETAS.

Vilniuje atsivėrė Adomo 
Mickevičiaus vardu univer
sitetas. Lekcijos, tuo tar
pu, skaitomos tik lenkų kal- 

Projektuojama skaity
bai t-

ba.
ti lekcijos lietuvių ir 
gūdžių kalbomis.

KLAIDA.
Užpereitame “Laisvės” 

num. męs perspausdinom vi
sa šnalta žinių iš “Ateities”
antgaliviu “Kaune ir Vil
niuj”, bet užmiršome padėt, 
kad tai imta iš “Ateities”.

Šiuomi atitaisome klaidą.

Dau- 
miršta. 

Tai yra tylus, darbštus he
rojai, gelbstinti žmogaus 
gyvastį ir aukaujanti save. 
Žinoma, tokiems žmonėms 
paminklų nestato ir publi
ka jų negarbina—pamink
lais ir garbe naudojasi tie, 
kurie daugiausiai žmonių 
nužudo.

A. Montvidas.

RUMUNAI GABENA JA
VŲ VOKIETIJAI BEI 
AUSTRO-MADJARI- 

JAI.
Laikraštis “Independance 

Roumaine” praneša:
Vokietijai bei Austro-Mad- 

jarijai paskirtieji javų pri
krauti velkamieji laivai vei
kiai išplauks iš Rumunijos 
uostų į paskirtuosius kraš
tus. Užpirkimo bei išgabe
nimo centralis komitetas y-

nams bei senatoriams. Ju 
tai kongreso nario M. Lon 
dono, socialisto, darbo pare 
mimas. Ir t. t. ir t. t.

Toliaus dar jūsų g. kores
pondentas neteisingai nu
šviečia dalykus apie Bulotą, 
Žemaitę^Nei Norkus, nei 
1 as kitas Apie Bulotą bei a- 
pie šelpimo Fondą nieko 
blogo nekalbėjo. Buvo tik
tai prisiminta (ir tai nez 
Norkaus, bei Vitaičio), kad 
Bulotą yra’nusamdęs Šelpi
mo Fondas, irvipie jį nieko 
nereikėtu kalbėti, bet susi- 
važiavimas vienbalsiai nuta- 
i ė, kad vistiek įteikia kreip
tis į Bulotą dėleY prakalbų 
ir rinkimo aukų, Vnes yra 
daug tokių lietuvių kolioni- 
jų, kur nėra Šelpimo Fondo 

taipgi socialistų
Ir tokiose vieto
ji dori ečiams bei

Fondo sky- 
pasisektų surengti

kuopų.
dešiniųjų se jeigu s 

šiame Gelbėjimo 
suvažiavime nebebuvo. Visi Tams i 
delegatai kiaurą dieną dar- Bulotai prakalbas, tai kąd 
bavosi išvieno, svarstė kuo- 
gražiausiai ir geriausiai da-

lei kairiųjų “sparnų

aukos visos eitų į Gelbėjimo 
Fondą, o jeigu kur pasisek

au socialistams ir tautinin- 
unčiamo suvažiavimo pro- Tams sykiu surengti pra- 

ilonėčiau,kad kalbas, tai kad aukos eitų 
paminėtnmėt (pusiau. Tai taip mūs buvo 

plačiau žiūrėkite 
sesijos protokolą,

“Laisvėje”).

tautininku,
* z

vaziavimą is salios, šioje 
konferencijoj nebebuvo,kai p

susivažiavusieji bendrai vei-

įminta, tai tik kaipo apie 
koalicijos” komisijos

Užbaigdamas p r i m i nsiu, 
, kad korespondentai,praneš* 
j darni viešumon ir didžiau
siojo savo priešo darbus, 
juos teisingai, be savo išmis- 

'iii ir nereikalingų ingylimų, 
; pažymėtų. Savo priešus

narį šmeižimais ir neteisotais už
sipuldinėjimais nepamokin- 
sime ir svietui jokios nau
dos nepadarysime.

Priimkite mano pagarbos

žą, Rimką, Dambrauską). 
Jokių “aštrių” užsipuldinė
jimų bei “parsidavimų” ne
bebuvo. Tiesa, vienu tarpu 
g. Pakarklis iš Nonvoodo 
užsiminė, kad Sirvydas, Ką
ru ža gal ir negerai padarę, 
kad važiavę Philadelphijon 
tarties su klerikalais, kada 
patys klerikalai pirm to ofi- 
ciališkai atsakę (“Tautos 
Tarybos” vardu) delegatus 
nesiųstą. Bet reikia paste
bėti, kad g. Pakarklis nėra 
dar sandarietis, ir jis 
liaus pats išsireiškė.
dar “sėdįs kitame lizde” (jo 
paties žodžiai), būtent L. S.

J. Sckevičhis, 
buvęs Nauj. Anglijos A. L. 
T. Sandaros suvažiavimo se
kretorius. i

--- I 

ŽODIS NEKURIEMS LIE
TUVIAMS REDAK3 

RIAMS.
Kartas nuo karto tenka p

vė- tėmyti laikraščiuose redak 
torių prašymą, kad kores
pondentai paduotų teisingas 
žinias, ką nors aprašydami, 
n pertai galima būtų iš
vengti visokių nesmagumų. 
Visa kalba nuverčiama vien- 
tik ant vienų koresponden
tų ir jie turi nukentėti už 
savo paduotas žinias. Tie
sa, yra ir tokių korespon
dentų, kad apsilenkia su tei
sybe, nesužinoję tikrojo da
lyko, melagingai aprašo api<»+ 
ką nors. Bet aš nepagirsiu 
ir nekuriu mūsų redaktorių, 
kurie, kaip man teko patir
ti, savotiškai pertaiso pa
duotas žinia, čia nekalbėsiu 
apie mažai iškraipytas ko
respondencijas, bet paduo
siu vieną, kurią man taip 
sutaisė, jog skaičiau ir pra
dėjau manyti, turbūt, tas 
redaktorius lovoj besapnuo- 
damas sustatė tą korespon
denciją ir paleido žmonėms 
pasiskaityti. Nors mano gy
vas ir teisingas buvo paduo
tas aprašymas, bet redakto
rius nei biskio neprisilaiko 
mano paduotos žinios ir 
taip patalpino, kaip jis no
rėjo, savotiškai. Tokių ži
nau keliatą, kurie mėgsta iš
kraipyti korespondencijas. 
Na, ir dabar, ar galima kal
tinti vien tik koresponden
tai rašyme melagingų ži
nių? Ne! Pakaltinu ir 
gerb. redaktorius už nepri- . 
silaikymą teisybės ir už sau-

kuoplaeiausia kalba- vališkumą. Ir kaip gali jau
stis korespondentas, pama- 

; taip “suparalyžiuotą” 
korespondenciją, ir kiek kį- 
la neapykantos, net, kartais, 
teiraujas, kas parašė ir

lyvavo sandariečių suvažia
vime, kaipo svečias prijau
čiantis Sandarai. Ir toki 
prijaučianti Sandarai asme
nys turėjo sprendžiamąjį 
balsą. Bet tai tik vienas mi- 
nimasai asmuo iš visų susi- 
važiavusių delegatų ir tai 
tik vienu tarpu (kada ėjo 
“bloko” klausimas) lig buvo 
nepatenkintas širvy do-Ka- 
ružos-Dambrausko veikimu.

3) “Svarbių nutarimų 
k o n f e re n c i j o j n ep a da r y ta ”. 
Ak, kokius gi Jūsų gerbia
masai korespondentas 
“svarbius” nutarimus laiko, 
mato. Būtų labai malonu, 
kad jis tuč-tuojaus ir būtų 
pažymėjęs, ką męs “pražiop- 
sojom”, ką męs nenutarėm, 
kad išeitų mūsų Sandarai 
nauda ir t. t. Koresponden
tas to nepadarė, ir, mato
mai, nepadarys. Mūsų pro
tokolas, kuris yra išsiųstas 
visoms mūsų redakcijoms, 
liudys, kad mums visoki rei
kalai rūpi, ypač svarbiausie-

a) Tautiškas klausimas, 
paremtas demokratinėmis 
taisyklėmis;

b) Visuomenės 
mas, švietimas, 
žmogaus, kaipo 
teisės ir t. t. 
buvo 
ma.

c) Naujosios Anglijos ap- tęs
.vartų, būtų paleistas sekan-jskričio sutvėrimas ir t.t. Iš, Kn.Io TAm. a L_ A1 -.... 1......„A---- Z

taip, kad tik pagrįžus iš
plaukusiems su trečdaliu 
javų laivams nuo geležinių

gyveni-

žmogaus 
O tas pas mus

tysis trečdalis. Dar ne par-1 to tik jau nauda matosi di
du otais javais prikrautieji dėlė, t. y. lietuvių kolionijo- 
laivai tik tada teprivalo iŠ-Ln hus rnnoinmos nraknlbos.
plaukti, kada javų pardavi
mas bus įvykęs sulyg for
mos sutartos su centraliu 
komitetu.

paskaitos, kuopų įvairus su 
sirinkimai ir t.t.

Toliaus buvo pagamini 
mas rezoliucijos ir pasiunti

gai apraše.
Taigi, redaktoriai, pasitai

sykite !



Mass. ..

Nuo

Francūzų “Temps’o” laik-

Karalaitis rašo, kad grai-

Su 1 d. balandžio užsibai-
savo skonį. Jis girdėjo, kad Lietuvos šelpimo Fondo

•ęm paklode.

tai

prade iom
? t u pasi-

])-v-; Per Bronislava kuris niekados nekalbė-

niums karstui vijūnų.jau

ATSKAITA
nansų Sekretoriaus nuo

i sustojom, padavėm vieni kitiems rankas

"Į

nieko nesa

mi s

17.50 nei
įtariami

lektriška šviesa, kad nakčia 
jam eiriant su lazdele, elek-

ku karalaičio Mikalojaus 
laišką. Juo norima parody-

Šeninį laikrodį, kuris skam
bintų minutas ir valandas. 
Kiek tokie daiktai kaštuoja

$10.00
... 32.96

argo su pa- 
tsiduria to

šių rodami įvairiu pasiūlymu 
—vienos ir antros valstybių

bai smagią ir juokingą rolę, rolę tokio žmo
gaus, kuri mylimoji ir veik pati ant kiekvie-

■ na
‘ko
na

kiūtę nuo North Side 
lietuvaičių baliaus, Bitt-

mes nuolatos užsiduodavom saū klausima: 
nejaugi jis nieko nesupranta?

Mums neprisiėjo ilgai galvoti, nes jjs

Toliaus karalaitis nenorįs 
liesti nei graiku nusižemini
mo, nei pridarytos jiems ža

lė o vo 1, 1916 m.
io 1, 1916* balan-

leidom labai daug brangaus laiko. Muselė 
buvo neištikima Vienakiui ir visiems mums 
buvo prielanki ir prieinama taip, kaip kad 
ir Vienakiui.

Jeigu tik kuris mūsų ją paprašydavo,

karione 
Pa. . ..

Išlaidos.
Už išmainymą privatiškų

Niekas graikuose nei ne
norėjo, kad jie eiti! drauge 
su centro valstybėmis. Val-

.Eu ropos kanceliarijoms.
Esą klystų, kas manytų

niekados nesisakę neutrali
teto nei jokiu būdu nemosią. 
Kad taip esą, rodą keli grai
kų pasiūlymai sąjunginin
kams šiuo karės metu; tie

Rūkas nuo krikštynų 
pas Przelgauską, Philadel

phia, Pa..........................7.00

keturi vyrai, naudodamiesi Muselės prie
lankumu, gerai žinojo apie komuninį gyvė

si ru ošę buvę padėti, neliestų 
j u žemių ligi karė pasibaig
sianti ir ligi būsią susitai
kinta.

i išrūdyti, Kad nei šer
ne! sąjungininkai nega-

—Męs visi (‘same jo tėvais!
Mūsų muselė tuojaus pasidarė links

mesnė, nuo jos void o nuslinko tas liūdnu
mas, kinis pirmiaus buvo ir ji tuojaus pra-

ki sentikiai, tai męs nuo Vienakio po tru
putį pradėjom atšalti, pradėjom tūlus daly
kus slėpti ir pirmasis mūsų draugiškumas 
visai išnyko, p:\gimdydamas neužsitikėjimo

Viso su balansu $11,870.39

pradėjom ;

Visą dalyką išaiškino Vienakis, 
s vakare męs visi sėdėjom mažam

kad tie priversti pusbadžiai 
gyventi, o patys nesugalvo
ja, kur pinigus padėti ir 
kaip juos išeikvoti.

švenčioniškis.

Mųsų šis sąprotavimas, kaip, vėliaus 
patyrėm, pasirodė visų teisingu. Męs tik 
apgailestavom, kad ta mintis anksčiau

Ivkas tame, kad Ii
Conn., valstijoj dar ne

įas del anglu bei Prancūzu 
spaudos abejojimų, ar gral
iui karalius ir vyriausybė 
(ikrai nuoširdus ir palankus 
esą sąjungininku kariume-

Kur svečiai važiuos

Kad suteikus jiems atskirą miegamąjį

ir jūs sutiksite: męs jos'neapleisime ir’ su
prantama... jieškoti tėvo uždrausta”.

ir iš draugijos 
.............. ‘ 50.00
Bražinsku nuo

kaitė, Athol,

?r “Keleivį” nuo vestu
vių K. Stankaus, Mon-

ke Augščiausios 
landos Liet. Ai

” nuo krikš-

svečių maršrutas Brooklyno 
apielinkėse.

2 d. balandžio svečiai va
žiuos į Bostoną. Mass, val

dovo. Matoma'

it na. •

k u o p o s Au gšč i a 11 s i o s 
1 Tieglaiidos Lietuviu

31.50
246 kuopos • 

kolektorius, Mus k < ? ga n, 
M ich

e r

Bot šitos sąlygos valsty
bės riepricmtįsios, bijodamos 
įžeisti bulgarus. Taigi, ne 
graikai esą kalti, kad tos de- 
rybos nepasisekusios. Dėl-

jant už pagarbą. Gunario 
m i n i s t e r i j a te re i kai av u s i, 
kad tos valstybės sąjungi-

liek kariumenės (150,000),

siybės sąjungininkės labai; 
pasinaudojusios tuo graikų 
•palankumu.

re, butu žuvę. Pusiausviros v 7 v c-
Balkanuose tada visiškai

$25.00, sukolektavota
$20.00. . ....................... 45.00
Viso per vasario mėnesi

Pirmiau jis nespėdavo ant stalo padėti, 
kai]) męs griebdavomės už koptų žuvų ir su 
nepaprastu apetitu valgydavom.

\i: viena norinti, kad grai
kai dalyvautų Europos ko-

ir su nepaprastu

Milionieril} Fantazijos

—Musele ?
Ji atsakydavo:
—Aš čia.
—Kas bus, vaikas ar mergaite?

(Toliaus bus).

pergyventi labai sunkią valandą. Syki męs 
su savo “Lapeliu” išplaukėm pusryčiauti. 
Kad greičiau nuplaukus į Buživalą, priver
sti buvom irklais dirbti iš visų pajiegų. Ir 
štai, staiga, Skrybėlė, kuris šį rytą labai iš
rodė linksniu, nes tapo apdovanotas laime, 
sėdėdamas sale

te S. Liesis, Western
port, Md......................40.00

Per “Keleivį” nuo krikš
tynų pas F. Kačerauską 
prisiuntė K. J. Wash- 
kis, Brighton, Mass. 12.00

S. P. Shonas, Scranton, 
Pa., sugrąžino štam
pų, atmokėta pinigai 7.00

Įvykusi klaida Gruodžio 
mėnesy, 1914, suskait- 
liuota perdaug įplauko-

se ant $10.00........ 10.00
Viso išlaidų per vasario 

mėnesį  .........   17.28

atvirumu ir net nachališkumu, kaip mums 
išrodė, spausdamasis prie jos, sušuko: “Su
stokite !”

Aštuoni irklai iškilo į viršų ir-valtelė 
sustojo.

Skrybėlė atsisuko prie savo kaimynkos 
ir užklausė:

—Kodėl tave vadina musele?
Pirm, negu Muselė spėjo atsakyti, Vie

nakis rimtu, aštriu tonu prabilo:
—Todėl, kad ji nieko nepaiso ir. ant

Gui de Maupassant

Musele.
Vertė švenčioniškis.Tie žmonės, kurie nedir

ba, bet milionais valdo, tan
kiai savo pasielgimais nesi
skiria nuo kūdikių. Jeigu 
kūdikis pamatė kokį nors 
daiktą ir jam tas patiko, tai 
jis dės visas pastangas, kad 

VJ tik tą daiktą įgijus, visai ne- 
\ atsižvelgdamas, ar tas gali- 
\ma įgyti, ar ne. Panašiai 

elgiasi ir milionieriai, ku
riems darbininkai kruvinai 
dirbdami sukrovė tuos mili- 
onus. Štai jums kelintas 
vaizdelių iš milionierių gy
venimo :

Tūlas milionierius uždir
bo plieno truste ant savo Še
rų milioną dolerių. Jis tuo-

lionierius nepaisė. Jam už
ėjo į galvą mislis turėti 
tuos daiktus ir jis įgijo.

Ohio valstijoj milionierius, 
dirbdamas automobiliams į- 
vairias dalis, uždirbo dide
lius pinigus ir nusprendė 
nusisamdyti Clevelande va
sarnamį, jeigu suras pagal

kų, reikalinga aplinkui pa
sodinti kokį tūkstantį ar 
daugiau senų, samanom ap
žėlusiu medžiu. Tuomet bū
sią viskas.

Ir ką manot, milionierius, 
ant kalno gyvendamas, susi
laukė upelio su dideliais, sa
manom apžėlusiais nie

Kiek tas upelio įtaisymas 
kaštuos, milionierius visai 
neklausia. Jis gerai žino, 
kad darbininkų yra užtekti
nai ir jie uždirbs jam tuos 
pinigus, kuriuos jis išleis, 
kad savo fantaziją gyveni- 
inan įvykdžius. O jeigu 
matys, kad labai didelės iš- 
’aidos, tai tuomet savo dar
bininkams sumažins algas 
ir dapildys tą sumą.

Ir taip, milionieriai darbi-

Boston, 
.... 3.35

Per A. M. Balčiūną iš Ak
ron, Ohio ..............6.25

S. L. A. 194 kuopa Cicero,
III., aukavo.............. 10.00

Per K. Urboną nuo vestu-, 
viu P. Valukonio su A. 
Bakanavičiūaė, So. Bos
ton, Mass..................14.00

Per J. Margaitis nuo Lie
tuvos Sūnų Draugystės 
prakalbu, Gardner,

‘...................... 20.62
Chebatorius už

Kovo 1, 1916, lieka pas L.
Š. F. iždininką K. Šidlaus

ką ............  $11,853.11
L. Š. F. Finansų sekret

T. L. Dundulis.
P. S. Gruodžio menesyje, 

įvykusioje klaidoje pasaky
ta: Per B. Sekerstoną, So. 
Boston, Mass., surinkta ant 
D. L. K. Gedemino Kliubo 
prakalbų $19.12; turi būti 
$9.12.

Malonečiau, kad aukų 
siuntėjai tėmytų garsina
mas atskaitas, ir patemiję 
panašias klaidas, tuojaus 
praneštų man, kas būtų ga
lima pataisyti neužvelkant 
per metus laiko.

T. L. Dundulis.

Del ei svečių marš 
nito.

Mass............... ................10.00
Per “Keleivį” nuo vestu

vių K. Lapinsko su M.
. Tamuliniute, Braddock,

I >a.—$ 11.75, su s i r i n k i m e 
pas J. Jurgita, Depue, 
III.,—$4.67, iš Winnipeg, 
Man., Canada, D. L. K. 
Vytauto D r- s t ė—$10.00

Graikai ir Sąjun 
gininkai.

kaipo moteris. Ir net “Skrybėlė”, kuris 
niekad neimdavo į rankas irklo ir visuomet 
greta su ja sėdėdavo, pakartojo paprastus 
žodžius:

—Kodėl tave vadina musele?
—Todėl, kad aš esu ispaniška maža 

muselė.
Taip, maža ispaniška muselė, bepalio

vus zvimbianti, sukelianti užsidegimą — 
ne klesinė ispaniška musė, pilna nuodų, pui
kiai pasipuošus, bet maža,rudais sparneliais 
—nepaprastai pradėjus sukelti jausmus vi
so laivelio įgulos.

Ir kiek buvo įvairių beprotiškų baikų 
tame laively, kuriame sėdėjo maža ispaniš
ka musele!

Vienakis nuo to laiko, kuomet apsigy
veno ant mūsų “laivo” Muselė, gavo tarpe 
mūsų visų pirmenybę, pasidarė išdidžiu 
žmogumi, nes skaitėsi, kad jis turi nuosavą 
pačią,vedęs žmogus tarpe mūsų keturių ne

Užviešpatavo nepaprasta tyla, visi su
sigėdom, o paskui norėjosi tik gardžiai nu
sijuokti. Net ir Muselė susigėdo.

Neilgai laukus, Skrybėlė sušuko:
—Irklus ant vietos ir pirmyn!
Valtelė vėl pradėjo plaukti:
Incidentas užbaigtas, viskas paaiškėjo.
Nors šis incidentas ir iškilo ir męs tū

lą laiką jautėmės labai nesmagiai, bet mūsų 
gyvenime jokių permainų neįvyko. Tas dar 
labiau sutvirtino mūsų draugiškus ryšius, 
nes tuomet jau žinojom, kad męs Vienakio 
neapgaudinėjom, bet komunališkai gyve
nam. Jis taipgi pasiliko garbingu jos pa
veldėjo nuo subatos vakarų iki panedėlio

mas mus net prie didžiausio pašėlimo. Ir 
kaip jūs manot, jis, akyvaizdoj mūs visų, 
apkabindavo ją, bučiuodavo, glamonėdavo, 
sodindavo sau ant keliu ir atlikinėdavo ki
tus dalykus, kurie mus labai pažemindavo 
ir sykiu sukeldavo jausmus, privedančius

kodėl ją Musele vadina. Nuo panedėlių ry
tų iki sukatų vakarų, męs visi’naudodavo- 
mes Musele ir tarpe savęs niekados nesusi- 
pykdavom.

Tris mėnesius praleidom labai links
mai. Bot štai Muselė pradėjo labai keistai 
elgtis, nervuotis ir nerimauti. Jos pirmasis 
linksmumas visai išnyko. Męs susirūpinom 
ir nuolatos pradėjom klausinėti:

—Kas tau yra, Musele?

Clevelande randasi puikus 
vasarnamis, kurį galima nu
sisamdyti už 500 dolerių į 
mėnesį. Atvyko į Clevelan- 
dą, surado tą vasarnamį ir 
jam labai patiko. Kada 
milionierius užklausė savi
ninką, ar jis negalėtų iš
nomuoti tą vasarnamį, 
pastarasis atsakė:

—Taip, męs manėm šiuos 
kambarius išnomuoti, bet ne 
■pigiau, kaip už 500 dolerių į 
mėnesį.

Milionierius, nieko nelau
kęs, sušuko: i šiol ir negalima tikrai pasa-

—Aš tamstai duodu 750 Lyti, bet manoma, kad ten 
dolerių į mėnesį! j bus surengta suvirš 15 pra-

Savininkas nusišypsojo ir į kalbų.
paaiškino, kad jis nekalba | Pradžioje gegužės svečiai 
apie kainą, bet mislija, ari 
tuos kambarius išnomuoti, t 
ar dėl savęs laikyti. Milio-, kol tani ias. 
nierius nekantravo ir tuo

da r b u v i m ą su r i n k ta
$20.61 ........... ' 47.03

Nuo L. Žavit-'Janavičiaus,
Hyde Park, Mass., už 
štampas ..................... 5.00

Rer “Keleivį” nuo vestu-

ryšio įgaliotiniui N. Januš
kai pavesta rūpinties marš
rutu po Mass., Maine ir 
New Hampshire valstijas. 
Brooklyniškiai Lietuvos šel
pimo Fondo Centro valdy
bos nariai yra tos nuomo
nės, kad Mass.ir apielinkinė-

Žitkaite, Montello, 
Mass., ....................... 14.00

er B. Skerstoną nuo Ge
demino Ūkėsų Kliubo 

Boston, Mass...........5.00
ei' P. Giedris, Herrin, 

NeIII., Lietuviu 
prigulmingas 1 
Kliudąs aukavo ! 
ir smulkiu atiku ..

Per vietinį L. Š. F. Komi
tetą nuo baliaus ir smul
kiu auku, Grand Rapids,.
Mich. . ?....................... 30.00

vose mano pavienių draugi! klaidžiojo to
kia pat mintis, kaip kad ir mano nuosavoj, 
būtent: “Iš kokios priežasties ir dėlei kokių 
principų Muselė, kuri, matomai, laisva nuo 
visokių prietarų, turi būti ištikima savo 
jaunikiui, tuom tarpu, kuomet moterįs pa
čios augščiausios klesos būna neištikimomis 
savo vyrams?”

Su- 
res- 

taurano kambarėly ir laukėm paduodant 
vakarienės. Besėdint, mūsų draugas Vie
nakis, kuris taipgi rodėsi labai nusiminu
siu, atsistojo, paėmė Muselę už rankos ir

pranešti jums labai svarbią naujieną, kurią 
męs turėsime gerai apsvarstyti ir besvar
stant gali kilti dideli ginčai. Pagalinus, 
męs dabar turime užtektinai laiko ir galė
sime viską apsvarstyti. Mūsų vargšė Mu
selė pranešė man nelabai linksmą naujieną 
ir prašė, kad aš praneščiau tą naujieną ir 
jums... Ji yra nėščia. Prie to viso, aš tu-

Connecticut rajono 
Cmm., veikiau- 

užtri'ks neilgiau, kaip 
: 10—po dienų. Iš eilės seka 

kambarius moka 1,000 dole-i Philadelphia ir apielinkės. 
riu.£ |

Tuomi viskas ir užsibaigė. 
Milionierius nusisamdę už 
1,000 dolerių kambarius, ku
riuos savininkas buvo ati
duodąs už 500 doleriu.

Arkansas valstijoj tūlas 
milionierius sumanė pasista
tyti toki namą, kokio visam 
pasauly nesiranda. Jis nu
samdė gabų architektorių ir 
nusiuntė į Angliją ištirti ge
riausius ir puikiausius na
mus. Architektorius tyri-į 
nėjo metus laiko. Kada jis 
sugrįžo ir perstatė milionie- 
riui savo pienus, tuomet rni-

tokių plytų namą,kurios dar 
senovėj, kuomet nebuvo ma
šinų, buvo dirbamos ranko
mis. Kadangi dabar negali
ma tokių plytų gauti, tai 

x prisiėjo speciališkai jas ran
komis dirbti. Ir milionie- 
riaus noras tapo išpildytas. K

Vėl vienas Akrono milio- skis iš Du Quoin, 111.12.10 
nierius pasistatė ant kalno j I'cr “Naujienas” nuo S. L. 
namą ir paskui sumanė pro 
savo namą pravesti 
Kadangi namas buvo 
augšto kalno, tai pašauktas 
inžinierius pasakė, kad toks 
jo sumanymas gyveniman 
neįvykdomas. Bet čia mili
onierius atkirto, kad jis jau 
sugalvojo, kaip tas viskas 
galima padaryti. Upelį pra
vesti esą labai lengva. Pir
miausiai reikia iškloti ežero

' dugną dratiniu tinklu ir iš
lieti cimentu. Paskui iškas
ti porą tuzinų šulinių, įtai
syti geras mašinas ir pom
puoti vandenį į kalną, štai 
ir būsiąs upelis. Kad gra
žesnė upelio išvaizda būtų 
ir Ūrodytų jis nuo senų lai-

I 1 vi ličio 11 Lili U. 1 J,

A. 14 kuopos rengime- 
upelį. Į li°, Cleveland, Ohio. 2. 

ant, Per “Laisvę” Aukų Rinki
mo Komitetas prisiuntė 
iš Medicine Hat, Altą,
Canada ...

Nuo Laisvės
Draugystės prakalbų,
Akron, Ohio.......... - 13.06

Nuo kun. R. V. Delianio 
prakalbų, Cambridge, 
Mass..........................5.16

Pei’ J. Tolivaišą, rast, au
kų rinkimo komitetą už 
parduotas štampas, 
Bridegewater, Mass. 4.25

Ant draugystės D. L. K.
Vytauto ir S. L. R. K. 
A. 131 kuopos susirin
kimų surinkta, prisiun-

davo papildyti prasižengimą prieš Vienakį.
Suprantama, dorininkai tuomi labai ]>a- 

ripiktins. Bet, mano viešpatie, iš ko jiems 
piktintis? Nejaugi tarpe kurtizaniečių, 
taip labai pagarsėjusių, atsiras nors viena, 
kuri neturėti} tuzino mylimųjų, ir nejaugi

atėjo galas mūši} draugiškumui; męs žiū- 
ičjom \ ienas į kitą, tartum norėdami su
rasti kaltininką. Bet kuris? Kuris mūsų 
galėjo būti tuo kaltininku? Niekuomet aš 
dar nebuvau taip perpykęs ant veidmaines 
gamtos, kuri nii'kad nesuteikia progos vy- 
rui tikrai žinoti, ar ištikro jis yra savo

Joną Mikulskį u s, -Wal
tham, Mass............... 18.50

Per Paul Raševičius nuo 
vietos lietuvių N. Ab

ington, Mass..........15.65
Per “Keleivį” nuo vestu

vių D. Tamulevičiaus,

tautų santikius, — tautų, 
kurios padėjusios graikams 
atgimti ir kurioms jie telin- 
kią laimingos ir garbingos 
ateities.

“Temps”, komentuodamas 
karalaičio laišką, sako, jog 
šis nuoširdus laiškas sustip
rinąs abiejų (francūzų ir 
graikų) tautų pasitikėjimą.

siskirstymu laiko.
l'iam padėjime, k
žmonių, nuperka dėl lenktynių arklį ir kuo
met prisieina dalyvauti lenktynėse, tai ant 
to arklio joja visai pašak’"' ...... ' 1.....: ..... .
gerai išsilavinus.

Iš sukat vakariu iki 
mandagumo dėlei,

panedėlių rytų. 
M u selė p r i k 1 a u sy d a v o 

Vienakiui. Tokiu būdu laike mūsų naviga
cijos Musele naudodavęs vienas Vienakis. 
Bet užtai visose kitose dienose mos apgau- 
dinėjom Vienakį ir naudojomės Musele.

—šiame kabiame padėjime, iš kurio 
jau nebėra išėjimo, ji man sanžiningai vi
same kame prisipažino. Draugai, męs visi 
Ivgiai e-ame kulti. Ruduokime vieni ki
tiems rankas ir būkime visi to kūdikio tė
vais.

—O, mano mieli draugai! Mano bran
gus draugai! Kokie jūs geri, kokie malo- 
v:s ir kokie, puikus! Tariu jums širdingą 
ačiū!..,.

Ištarius šiuos žodžius pradėjo verkti. 
Tai dar pirmą sykį męs išvydom ją ver
kiančia.

buvo kitokių kalbų, kaip tik apie kūdikį 
tartum jau jis būtų buvęs sykiu su mumis 
valtelėj. Kiekvienas mūsų su nepaprasta 
atyda ir gal net perdideliu susirūpinimu 
sekė, kaip Muselės talija palengva darosi 
vis storesnė ir storesnė.

Męs, bestirdami sustodavom ir užduo-
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Supažindinimas vaikų su 
lyties klausimu.

I (Iš Physical Culture—Vertė A. Petriką).

(Pabaiga).
Vienas nusikvatoja, antras paseka jį 

—ir, akies mirksnyj, visi turi didžiausią 
juoką, patys nežinodami iš ko. Motina ar 
mokytoja gal sakė vaikui ar mergaitei tik
riausiai tą patį dalyką ir jie priėmė tą rim
ta atyda ir pagarba. Tas niekad neprimins 
kūdikiui, kad tas, ką motina ar mokytoja 
jau pasakė, turi ką nors bendro su uždraus
tu, gėdingu ar, pagaliaus, juokingu.

Užaugę vaikinai ar merginos, šiame at- 
žvilgyj, yra nedaugiau, kaip kūdikiai, ku
rie slapta pašnabžda ką nors. Gal tas yra 
visai paprastu dalyku toj linkmėj. Ir, ot, 
sužinoma, kad tas ir tas reikalinga, kad 
tapti motina. Kiti nori išgirsti. Čion kas 
nors nepaprasto, kas nors uždrausto kal
bėti, kas nors stebėtino. Vienas ar viena 
pradeda juoktis, po šio ir visi kvatoja, kiek 
tik drūti. Paklausus, ko jie juokiasi, nei 
vienas iš jų negalės atsakyti. Tema jų juo
kui buvo dalykas, kurio visai nėra. Tas 
mums yra žinoma, kaipo lytiškoji pagunda 
—gašlumas. Lytiškume ar veisimosi nėra 
jokio vulgariškumo ar gašlavimo, bet žmo
nės patys persistato sau šiuos du dalyku 
vulgariškumo ir gašlavimo rėmuose. Ka
da jie supranta biologiškus ir fisiologiškus 
faktus, surištus su lytiškumu ir veisimosi, 
jie aiškiai pamato, kad čion nieko nėra juo
kingo ar gašlaus.

Mažas kūdikis visados užganėdintas 

kad tėvas rūpinasi apie ją ir jos mažučius. 
Kada jis biskį paauga, jis nori žinoti ir apie 
tėvo pareigas veisimosi procese. Šiame tai 
dalyke daugelis tėvų pasijunta didžiausiais 
bemiegiais, kad tinkamai atsakyti. Jie nori 
atsakyti pilnai kūdikio klausiman, bet jie 
nežino, ką ir kaip jam atsakyti. Ir vėl jie 
čion pajunta stoką, biologiško supratimo.

Vienas tėvas išsivedė savo jauną sūnų 
į kukuruzų (kornų) lauką pasivaikščioti, 

rai atmena, kad jie sodino vien geltonus 
kuku ru žus. Tėvas atkreipė jo atydą ant 
fakto, kad kaimyno kukurūzai netoliese bu
vo raudonos rūšies.

Tada tėvas palenkė vieną didelį kuku- 
*r nutraukė nuo jo varpos kelis kuto- 

sėlius, kuriuos jie atydžiai išekzaminavo. 
•Jie surado geltoną miltuotą koteli, kuris 
skrajojo į visas puses, kada kutosčlis ban
gavo ore. Jie išlukšteno varpą ir rado ilgą 

vieno grūdelio. Tėvas paaiškino, kad šio 
tikslas buvo pagauti vai: iadulkę, kada ji le
kiojo ore ir perduoti ją cent ran mažos ku
kurūzo sėkleles. Ten v ra mažytė cele ku
kurūzo sėkloj, sujungta su grūdeliu vai -m 
dulkūs, kuris yra reikalingus, kad grūdas 

išaikino tuomi, kad šios negavo reikalingų 
vaisiadūlkes grūdeliu, del to jos ir negali 
atsakančiai augti. Pasodinus, jos neišaug
tų į didelius kukuruzus ir neišaugintų gerų 
varpų.

Raudoni grūdui buvo priskaityti prie 
fakto, kad vėjas pernešė vaisiadūlkes nuo 
netoliese augančių raudonų kukuruzų į jų 
lauką, ir nokti rios apvaisino ją geltonų ku
kurūzu sėklas.

tėvą—celę kukurūzo augmenies, o žirnelis 
perstata motiną. Ir abi dalys yra lygiai 
svarbios, kad išvystyti geras sėklas.

Lukštas kukurūzo varpos reikalingas, 
kad apsaugoti sėklele.-, kolei jos pilnai ne
išsivystę. Tvirtai išaugęs, kamienas yra rei
kalingas, kad laikyti varpą, ir jos lukštą. 
Tas viskas jiems aiškiai priminė motiną, 
laikančią glčbyj savo kūdikį.

Praeinant pro dobilų lauką, kur bitč^ 
darbovosi, rinkdamos medų, tėvas išaiškino 
svarbą bičių darbo, pernešime vaisiadūlkes 
nuo vieno žiedo kitan, kad dvi celės, vadi
namos perais, susivienytų, nes tas yra būti
nai reikalinga, kad pilnai išvystyt sėklas.

namą “Botanika”, ir studijuojant pamatė

f,
■

ta parūpino perų-celių susijungimui, taip 
kaip visokios rūšies kūdikiai—sėklelės at
sakančiai vystytųsi ir augtų.

Pasitaikė, kad po kelių dienų žuvįs bu
vo gaminama pietams. Prirengiant—dari
nėjant jąs, motina parodė vaikui kiaušinė
lius—ikrus žuvies kūne. Šitie,, ji aiškino, 
yra maži perai—celės, taip kaip kukuruzų 
ar dobilų ir šie taip-pat reikalauja celės nuo 
tėvo—žuvies, kad išvystyti į kūdikius—žu
vytes. Taip kad tėvas - žuvis plaukioja 
aplink ir palieka savo celes ten, kur motina 
tuvis padėjo savo kiaušinius—ikrus, ir van-

duo suplauja juos į krūvą.
Žuvies kiaušinėliai ir mažytės žuvytės, 

kada jau išperėtos, turi begales priešų, ku
rie juos ėda. Dėlto žuvįs turi padėti labai 
daug kiaušinių, ir daug žuvyčių turi būti 
išperėtą, kad bent keliatas užsiliktų augi
mui.

šis yra labai išlaidus ir beprotiškai eik- 
vejantis būdas, bet tai yra metodą veisi
mosi žemesnės gyvybės formos.

Paukščio lizdas ir perėjimas daug ma
žyčių viščiukų, iš eiles, patraukė jų atydą. 

•Motina sumušė kiaušinį, ir parodė vaikui 
geltontrynį, kuris užlaikė viščiuko celes. 
Kad mažytis viščiukas turėtų maisto laike 
jo perėjimo, tam yra baltymas ir dalis gel- 
tontrynio. Baltas šlakelis kiaušinyje yra

iš kiaušinio išsivystytų viščiukas.
Darinėjant vištą, jie surado kiaušinių 

taką ir pamatė kiaušinius įvairiam išsivys
tymo procese. Jie taipgi išdarinėjo paukš
tį patiną ir matė panašius organus jo kū
ne, kurie tarnavo gaminimui veislinių ce
lių ir pernešimui jų į patelės kiaušinius. 
Motina atsakinėjo į kūdikio klausimus ir 
stengėsi nepalikt nieko neaiškaus jo minty
se. Ji parodė tikru demonstravimu, kad 
lytiški organai yra, kad tverti celes, ga
minti ir gimdyti kūdikius ir kad sunešti du 
priešingos lyties gemalus—celes krūvon.

Po lekcijų apie augmenis, žuvis ir 
paukščius, motina pamatė, kad tik vienas 

reikalui žinduolių gyvūnų. Ji išaiškino kūdi
kiui apie gemalus-celes kūne motinos ka
tės, kales ir kitų motinų kūnuos. Taip-pat 
apie gemalus-celes kūne tėvo gyvulio; ir 

krūvon, norint turėti iš jų kūdikius.
Vieton vystytis dviem priešingoms ce

lėms atskirai nuo motinos kūno, kaip kad 

ba žinduolius šie maži gyvūnėliai auga vi
dui motinos kūno, kur jiems gamta parūpi
no tam tikrą vietą. Ir kada jie užgema, 
motina maitina juos tam tikru maistu iš 
savo liūno, tai yra pienu, pakol jie dar nė
ra ganėtinai stiprus, kad maitintis kartu su

Po pienžindžių motina papasakojo a- 
pie žmogaus gemalus-celes ir kodėl yra vai-

kalingumą jo lytiškų organų; užlaikymą jų 
švariai ir bereikalingai jų nevartoti, vien 
tik išpildymui dalykų dėl kurių jie paskir-

šitoks moralis mokinimas, kaip kad 
nurodyta, be pamatinio biologiško suprati
mo apie lytį ir veisimąsi, negali būti aiškiai 
kūdikiui suprantamas. Tūlas skaičius iš jų

bet daugumui i

kūdikis matęs ir supi 
vulių veisimosi celes, 
gemalus-celes, tada jau jam toks mokini
mas ką nors reiškia, ir jo protas yra pri
rengtas priimti ir naudotis moraliu moki
nimu.

kinimu. Normalia kūdikis neturi tokiu ly
tišku jausmų, kurie randasi pas suaugusius 

kol nepergyvena permainos, vadinamos ly
tišku subrendimu.

Lyties manifestacija (apsireiškimai) 
kūdikiui šiame amžiuje nėra tai lyties pa

paakstinimą kraujo cirkuliacijos ir nervų 
sistemos: pasididinus kraujo cirkuliacijai, 
dėlei karščio pakilusio lytiškuose organuo
se, tas suteikia kūdikiui šiltą-švelnų jausmą 
ir linksmumą. Šitas veda prie atkartotino 

gaičių, nėra jau taip nepaprastu atsitiki
mu. Baudimas ar sugėdinimas kūdikio yra 
aršiau negu nenaudinga, nes po tam tas 
aktas būna atliekamas slaptai. Kada pa
tepi i ja ma kūdiki atsidavus tokiam įpročiui, 

syt, kad kuris nors iš vyresniųjų turi su 
juomi būti nuolatos, dieną ir naktį, ir pra-

Taip dalykams st >vint, kūdikis greitai at
gauna savo normali nervų toną ir jis pil
nai gali savaimi kentroliuotis.

Kūdikis, kuris neišmoksta savaimi 
kontroliuotis šiame amžyje, augdamas pa
jus kas sykis sunkiau tai padaryti. Dar 
daugiau, pajus sunkiausiu dalyku, kad at- 

geismams atsidavimus.
Ir taip lytiško supratimo problema ir 

moralis klausimas išsiriša daugiausiai pa
tys per save doram lytiškam mokinime, 
protiniam pastovume ir nuosekliam atsine- 
šime link lyties ir veisimosi.

Geriausias laikas tam pradėti yra, ka
da kūdikis užklausia pirmą klausimą, suriš
tą su šaltiniu gyvybes.

—Kodėl apleidai

—Uždirbdama 27 dole

—Meldžiu tamstą pakelti

Koks čia žiedas ant

Prezidentas klausia antra

deda šaukti, kad socialistai

Gyvena viešuose butuose,vi

kaipo liudininkė, teisme po dii'b- savo kūną.
<c

tamsta

su ja nuėjau pas daktaru

Kadangi mergaite

»se
ant ran

(> do • i jai savo kurni? CINCINNATI. OHIO.vino kulkomis.leriiis į savaitę

liau
ti

įpirkti naujus

dalyvavo virš 1,()()() mote

J. I). Bendokaitis.

—Kiek tamstai metu?
VOKIETIJOS MOTERIS žinanti sako, būk aš visai
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Londonas, 21 d. kovo.
—O pirmiau kokį užsiėmi-

plėtojimui ir net atsiranda 
tokiu “dorininku”,kurie sta- 
čiai pasako, kad socialistai

algos?
—27 dol. į mėnesį.

—Du metu.
—Ką tamsta dirbai, kuo--

Suprantama, nei

kūną?
—Taip.

rakino. Tuomet pats bandė 
pasipjauti, bet pajutęs 
skausmą, susilaikė, apsirišo

—Tai mano motinos šliū- 
binis žiedas.

rinėjo prostitucijos priežas
tis ir čia pasistengsiu nors 
trumpai dalį tų užrašų pa
duoti.

VIETON DUONOS — 
ŠVINO KULKOS.

—Ar nedėldieniais 
davai?

RUMFORD, ME.
“Laisvės” N22 tūla Viską

vę tie, kurie dalyvauja ir so
cialistų rengiamuose vaka
ruose ir sulošę gana gerai

i “duonos ir taikos”. 
Tu o jaus tapo pa'

davinėti savo kūną?
Mergaitė nieko neatsakė.
Tyrinėjimai aiškiai paro-

ii ir pardavinėti savo kūną? ^kareiviai numalšinimui 
—Uždirbdama tris dole-Odeliu”. Pribuvę I..

_ I • v 1

nusipn

mane jauna

—Ar tamsta jau seniai už- 
iimi pardavinėjimu savo

miniu šaudyti.
Alsace-Lorraine moteris 

užpuola ant gelžkelių ii5 
juos sudrasko, kad tuomi

—Ari tamsta negalėtum 
paaiškinti, kur padėdavai li
kusius du doleriu?

—Juk už tuos du doleriu

—Nuo šešių vai. ryto 
aštuoniu valandų vakaro.

— Kiek ten gavai į sav

—Dirbau “National” ho-

met jau nusibodo badauti 
tuomet pradėjo pardavinėti sai netinkamuose pailsini.

Nereikia mums jieškoti 
faktų, kad kapitalistiškas

i. iškilo di-ldu kūdikiu Įstūmė į kamba- 
i jos kurio-J į, atsuko guzą ir duris už-

—Tamsta išdirbus septy 
uis mėnesius priėjai prie iš

—Kiek tamstai metų?
—12 d. balandžio sukaks 

aštuoniolika.
—Kiek amžiaus turėjai,

i su 
Pribuvę kareiviai jutę

s dantį daktaras ir pap 
ko jo neapsakomas bais

ra gyvenimą vedei f
—Ne.
—Jau tuomet pardavinė-

pragyventi gaudama

—Tuomet man buvo 15 
metu.

—Ar tamsta viena buvai?
—Turėjau draugę.

—Reiškia, tamsta už kam
barį ir valgį vidutiniškai 
mokėjai $25 j mėnesį.

bet do kūdikius dar gyvus, o pa- 
čcą negyvą.

Priežastis tos baisios tra- 
Dak- gedijos, tai atsisakymas pa- 
; lna. čios ryte pagaminti pusry-

BRITANUOS MOTERŲ 
DARBAS.

Rankpelnis” rašo:
“Moterų darbas Britani-

I neteisingai aprašęs Lietuvos 
Dukterų parengtą vakarą.

kad ji krautuvėj tarnavo u 
pardavėja, uždirbo tik

naujus ceveryKus. ir štai 
dabar tokia nelaimė”.

'Poliaus ramiame labai į- 
domų dialogą tarpe komisi
jos prezidento ir mergaitės.

dirbai dieną vyrai ant rinkos par- tos eina gult į jų vietą 
nuo šešių ryto iki aštuoniu dumia savo jiegą 
vakaro septynias dienas ir tį moterįs priver 
už toki darba gaudavai tris duoti savo meilę”.

kovo čia ivvko baisi 
a. Tūlas nugaras

Tačiaus, kada jau 
a augmenų ir gy-

gyvenimo. šloters kasdien 
— Kokios ten buvo darbo’do, kad iš dešimties prosti- j dirba po 14 valandų fabrike, 

‘ ‘ ~ kilčių, devynios paleistu vau-j o dvi, kartais ir daugiau, va
ja iš priežasties mažo už- landi ima nueit ir pareit,— 

pdarbio. Jos dirbo, badavo, namo pareina dešimtoj va-
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PALEISTUVYSTeS PRIE
ŽASTIS.

Veik kiekvienam Suvieny
ti! Valstijų didesniam mies
te randasi taip vadinamos 
draugijos kovai su prostitu
cija. Tos draugijos “kovo
ja” su prostitucija, tankiau
siai persekiodamas tas mer
ginas, kurios pardavinėja 
savo kūną.

Socialistai sake ir sako, 
kad pirmiausiai reikia ko
voti su tom aplinkybėm, ku
rios merginas arba moteris 
verčia prie paleistuvystės, 
bet ne su “paleistuvėm”,kaip 
kad daro panašios rūšies 
draugijos. Bet kada socia- 

ma suprasti?
—Atsakymas labai aiš

kus: gaudama $4.50 į savai
tę, negalėjau prasimaitinti 
ir apsirėdyti.

—Reiškia, iš priežasties 
mažo uždarbio, tamsta nu
sprendei savo kūną pardavi-

gyventi.
—Ar tamstai neužteko 27 

dol. į mėnesį?
—Ne.
—Kiek tamsta išleisdavai 

ant pragyvenimo?
—Už kambarį mokėjau 

$2.50 į savaitę; už valgį —

ant karės lauko.
Wurttemberge moterįs 

apsupo ir sulaikė karišką 
traukinį, kuriame vežė jau
nus kareivius ant karės 
lauko.

čios ammunicijos dirbtuvė
se, pradeda streikuoti. Ma
tomai, jos suprato, kad pa
čios gamina įrankius, ku
liais žudo jų sūnus, vyrus 
ir brolius.

surėdymas stumte stumia bo jieškoti? 
merginas prie paleistuvys- 
tos, nes tie faktai patys 
prieš mūsų akis atsistoja. 
Šiomis dienomis rusu laik
rašty tilpo ištraukos iš ste- 
nografiškų užrašų komisi-

Vokietijos militarizmas, — 
sako amunicijos darbininkų 
sanitaris komitetas. Jeigu 
norime, kad kūdikiai gimtų 
sveiki, turi būt sveikos ir jų 
motinos; jeigu norime, kad 
jie būtų gerai auklėjami, jų 
motinos turi būti laisvos, ap
rūpintos gyvenimu. Bet

—Tamstos vardas ir pa
varde?

—Mano vardas ir pavarde 
R.... R...

—Kiek tamstai metu?
—Dvidešimts šeši.
—Tamsta būni pasilinks

minimo namuose?

—Dirbau namuose, krau
tuvėse ir dirbtuvėse.

—Kur tamsta paskutinį 
sykį dirbai?

—Krautuvėj, mieste St. 
Louis.

—Kiek ten uždirbai?
—$4.50 į savaitę.
—Ar turėjo ką nors bend

ro tamstos uždarbis su tuo, 
kad eiti į pasilinksminimo 
vietas ir ten pardavinėti sa
vo kūną?

—Suprantama, kad turė
jo. i

—Kaip tą atsakymą gali-

sveikatai.
Iš to visko galima vieną Lovos niekuomet neatvėsta; 
/ėdimą padaryti: “Kur vienos keliasi eit į darbą, ki

li nei 
lovų, nei kambariu nėra lai
ka išvėdinti. Tokiuose na-

i muare gyvenant negalima 
turėt nei tinkamo maisto,— 

j dažniausia šaltas. O dau- 
'( vbė moterų, sako minimas 

1 umitetas, dabar gyvena to- 
: gyvenimo sąlygose,

is jų jau yra moti-

girtuokliauti. Kaimynai pa- 
_Uždirbdama tris dole-:kileliii”. Pribuvę kareiviai jntę gazų smarvę, išmušė 

rius į savaite turėjau badau- ■ išsyk pradėjo šaudyti į mi- langą ir įlindo į kambarį,ra
vi ir kad išsigelbėjus nuo ba- nia tuščiais patronais, L..., 
do, pardavinėjau savo kūmų | minia , nesiskii’stė. Tuomet

Štai jums ir trečios liūtį-1 kareiviai paleido šuvius į 
n as vaizdelis.

rijoj, Alsace-Lorraine,West- 
phalijoj, Wurttenberge ir 
kitose Vokietijos dalyse mo- 

Taip, aš tuomet buvau :terįs kelia didžiausius maiš
tus, reikalaudamos taikos.

Korespondentas pasakoja,
eš dorą? ’ i kad Bavarijoj tūkstančiai nubėgo nuo stečiaus?

moterų ir vyrų maršavo našiai pasielgė P. Keveža.IŠ 
dirbdama hotely gatvėmis protestuodami tų aktorių, kurie dalyvauja 

taipgi neprasižengei prieš prieš siuntimą kareivių į 
dorą? frontą. Valdžia atsiuntė

—Nieko panašaus nebu- batalioną ginkluotų karei- 
vo. vių, kad numalšinus sukilė-

—-Kiek tamsta gaudavai .liūs, bet kareivai atsisakė į

—Ar tuomet buvai dora 
mergaite?

—Ar pirmiaus neprasi-

miau rašiau, tai tikra teisy
bė ir dabar tą patį galiu pa
kartoti. Ar gi galima saky
ti, kad aktoriai gerai sulošė, 
kuomet neužbaigdami rolių

Pa-
—Ne.
—Ar

dorą?
socialistų parengtuose vaka
ruose, buvo tik vienas. Taigi 
bereikalo Viską Žinanti ant 
manęs užsipuola.

Karklo Lapelis.



i-V.

fit?

KORESPONDENCIJOS
CHICAGO, ILL.

Iš darbininkų judėjimo.
Mūsų mieste darbo žmo

nės labai neužsiganėdinę. 
Tiesa, darbai eina vidutiniš
kai, skaitlius bedarbių-nedi
delis,bet uždarbiai labai ma
ži. Didesnės korporacijos, 
matydamos žmonių nerima
vimą, jieško būdų jų nura
minimui. Visam pasauliui 
žinomos vietos skerdyklos 
Armour’o ir Swifto savo 
darbininkams pakėlė algas: 
išsilavinusiems—po 2įc. į 
valandą, o paprastiems — 
po 1c. Darbdaviai tą “ma
lonę” suteikė ne iš savo ge
ros širdies, bet kad darbi
ninkus apmulkinus. Mat,

darbininkų vesti agitacija, 
kad suorganizavus uniją. 
Bet tas priklausys nuo pačių

juos ir šaudyti. Kapitalistų 
spauda šaukia, kad visus 
tuos streikicrius, kurie nėra 
šios šalies piliečiais, depor
tuoti į ten, iš kur jie atvy-

Tai matot, kokie santikiai 
tarpe darbininkų ir darbda
vių. Už kapitalistų reikalus 
užtaria valdžia ir spauda, 
kurią kapitalistai kontro
liuoja. Streiką veda Chica
go Federation of Labor uni
ja. Reikalaujama pakėlimo 
algų, bet firmos atstovai

įeikalavimus išpildyti. Fir
mai ginkluotą pagelbą sutei
kia pavieto valdžia. Val
džia ir kapitalistai deda vi
sas pastangas, kad tik tą

Šis streikas turi būti lek
cija tiems darbininkams, ku- 

darbininkų, kaip jie atsineš l}e nesirūpina tapti šios ša-

Reporteris.
Šiomis dienomis iškilo dar- i 

bininkų streikas Patent; 
Vulcanite Roofing Co. Pra-I 
džia streiko gana s 
vienas darbininkas tapo pa
šautas.

ASTORIA, L. I. N. Y.
š šio miestelio laikraš- 

■miarki; čiuose veik jokių žinių nesi-

ka d ir jame lietuvių randasi 
pusėtinas būrelis. 1913 me
tais buvo įsikūręs kliubas, 

į kuris vėliaus mirė. Dabai’ 
,,'pėl susitvėrė S. L. A. kuo- 

Streikieriai Oie kuopos priklauso 
pakėlimo algų.: ? vyrai ir 3 moterįs.

Streiką veda Progresyvė Geistina būtų, kad vietos 
Union Cigar Makers. ši lietuviai tankiau ką nors 
organizacija nėra po kont- praneštų iš savo gyvenimo, 
role A. F. of L. Ji veda ga- --------- -----
na smarkią kovą prieš fir- CEDAR RAPIDS, MICH, 
mą, bet firma perkėlė savo Nors mūsų miestely lietu- 
dirbtuvę į Michigan valstiją vjų gyvena neperdaugiau- 
ir siunčia į ten streiklau- Į-siai, bet draugijų turime 
žius. Dabar atidarė naujas; neį penkias. Šv. Kazimiero 
dirbtuves^ Benton Harbor.! draugija gyvuoja labai silp- 
Cigarus išdirba po vardu’rUjp Rodosi, kad mitingus 
Gil. Bernard, Le Panta,1 p.iko tik vieną sykį į metus. 
Lord Clare ir Chicago Mo- jau matosi,kad saldžiai 
tor Club Cigars. . miega. Yra ir Fondo sky- 

lai matot, kaip darbiniu- rjlls< jįs visai nieko lie
kai kovoja su kapitalistais, vc’kia ir vietos lietuviai veik 
Šį streiką visi darbininkai moko apie jį nežino. S. L. 
privalo paremti. Kaip strei-1 
k i e r ia m s p r igelbė t i—v i sad a 
būdus galima surasti, jeigu

♦ *

Šiomis dienomis 
streiką La Kurba Cigar Co 
darbininkai.

išojo

Nors mūsų miestely lietu-

tor Club Cigars.
Tai matot, kaip darhinin-

i

lių. \'yčių 45 kuopa silpna 
ir nieko neveikia. Yra ir

Pullman karu dirbtuvė, ku-

rnukų. Dabar 
binin k i išėjo į

mažai—vos 21. Mat, žmo
nės labai tamsus, nieko ne
supranta apie socializmą li
kai p išgirsta žodį socialis- 

. tas, tai tartum ii kas karštu 
'andeniu aplieja ir pastatę 
ausis klausia: “O kas tie perrei 

ilgu. ’ socialistai? 
į va- kuriuos k u

landą, o dabar
po 25c. į valandą. Nors iki | 12 d. kovo buvo ( 
šiam laikui nebuvo jokiu mingas susirinkimas 
smarkių susirėmimų, bet nė- A. 179 kuopos. Mat 
ra abejonė 
pasirūpins

BALTIMORE, MD.
14 d. kovo persiskyrė su 

šiuo svietu Bernardas Lebe- 
da, 23 metų amžiaus. Jis pa
ėjo iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Baisagalos valsčiaus, 
Devindonių kaimo. Lietu
voj paliko tėvus, du broliu 
ir dvi seseri. Velionis bėgo 
iš Lietuvos, kad išsigelbėjus 
nuo kariumenės, bet čia me
tus pagyvenęs, 
džiova į savo nagus ir metus 
iškankinus, galutinai pa
smaugė. Velionis prigulėjo 
prie L. S. S. 14 kuopos ir 
prie Darbininkų “Susivieny-

tik mokesčius valdžiai turi tai ir pakvietimas tapo at- 
mokėt, o nuo jos nieko ne- siųstas į svetainę. Tuo tar- 

Šioj apielinkėj yra pu šv. Jurgio draugija ėmė 
ir pasisavino tą oficiališką 
užkvietimą ir jau savo var
du užkvietė su ja sykiu da
lyvauti visas kitas draugi
jas. Bet šv. Jurgio draugi
jos pienai neįvyko. Mat, čia 
gyvuoja Lietuvišku Draugi-

gauna.
turtingų ūkininkų, kurių į 
miestą daugiau neišviliotum. 
Kas ką nesakytų,, o ūkinin
ko gyvenimas čia daug sma
gesnis, negu miesto darbi
ninko, nes pastarasis ir be

kovot, ir nesveikuose dist
pagriebė, rikiuose reikia gyvent, ir

16 d. kovo tapo palaidotas 
ant lietuviškų kapinių.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

SHENANDOAH, PA. 
Kun. Mockaus misijos.
5 ir 12 d. kovo buvo pra

kalbos L. D. L. D. 17 kuo
pos. Kalbėjo kun. Mockus. 
Abidvi dienas pasakė po dvi 
prakalbas, kritikuodamas

na sykį kalbant Mockui, 
žmonių buvo apie 500. Žino

100 dolerių tam, kuris galės 
ji sukritikuoti arba priro-

ba, bet iš publikos neatsira

uždirbti šimtą doleriu.
Reikia pažymėti, kad po 

Mockaus misijų, tarpe vie
tos lietuvių, ypatingai para
pijom], iškilo didelis sujudi
mas. Daugelis karštų kata
likų pradeda atsisakyti nuo 
parapijos.

Laike misijų aukų su
rinkta $39.49. Literatūros 
parduota už $7.80.

Korcsponden tas.

WILSON, PA.
miestelis apgyventas 

įvairių tautų, tarpe kurių 
randasi ii* lietuvių apie tuzi
nas. Nors lietuviu mažai, 
bet jie savo narsumu pasi
žymi neblogiau už kitų tau
tų žmones, kuri ii čia . yra 
daug daugiau. Neperseniai 
ou lietuviu lai]) smarkiai

linėjo visas skyles užsiuvi- 
rėti. Vienas jų guli ligon- 
i'ūty ir abejojama, ar dau 
giau jau pajiegs pasižymėti 
Laikraščių jokių neskaito 
tamsuma s n ea psa ko n i a s.

SQUIRBVILLE, M1CII.
Lietuviai f a n n e r i a L—Šioj

armeriu. Manau

kad kompanija kovo S. L. A. 179 kuopa ir ^ų'iiouijos, kiuį) šiame pa- 
iššaukti kokią; Vyčiu kuopa parengė baliusir jei da toliau eis to- 
aciją, kad ga-j ii’abidvi kuopos turėjo nuo- '-1S apartus jųi apsigy veni-

vus progą apkaltinti darbi- stalius. Kadangi prie kuo 
ninkus ir panaudoti į 
juos ginkluotą jiegą.

Visur darbininkai bruzda,' Vyčių generolas J. Toleiki 
visur eina kova su kapita
listais, kad pagerinus savo

prieš pos priklauso ir vyčių sali- Lesiog
i ninku, tai ir iškilo lermas. Į Daugeli

pirmiau užsipuldinėjo ant; 
kuopos valdybos, o paskui

ARGO, ILL.

Šis miestelis randasi ne
toli Chicagos. Jame yra 
kornų (kukurūzų) malūnas, 
kuriame dirba virš tūkstan
čio darbininku. Darbo są
lygos labai bjaurios, per tai 
darbininkai ir išėjo į strei
ką. Darbininkai daugiau
siai ateiviai. Tarpe darbi
ninkų ir sherifų jau buvo 
ginkluotų susirėmimų; ke
lintas žmonių sunkiai sužeis
ta. Chicagos kapitalistų lai
kraščiai pradėjo agituoti, 
kad tokis streikas būtų pa
naikintas, nepaisant į tai, 
kad prisieitų pavartoti ir 
ginkluotą jiegą. Mat, dar
bininkai ateiviai, tai galima

rji

kaimai.

da neretai svaigalais maitin
tis, nes visokie draugai ir 
reikalai veda į saliūnus.Čio- 
nykščiai ūkininkai turi svei
ką orą ir net tie, kurie mies
te .jautėsi ligoniais, čia at
vykę pasveiko. Ūkininkas 
nors ir dirba, bet jis visada 
turi darbą ir pragyvenimą 
Kiti žiemos laike išvažinėja 
į artimus miestelius ant už
darbio, o turtingieji turi ge
rą pasilsį. Lietuviams ūki
ninkams čia tuo gerai, kad 
didelės lietuvių kolionijos 
(Grand Rapids ir kitos)ran
dasi netol.ii ir jie gali savo 
daiktus nuvežti ir tiesiai 
parduoti miesto žmonėm. 
Ir ūkininkas tokiu būdu tu
ri gerą uždarbį ir mieste gy
venanti lietuviai. Aš patar
čiau Detroito, Grand Rapid- 
so ir kiti! aplinkinių kolioni- 
jti lietuviams užsidėt koope-

tikslu rūpintis, o ne pavienę 
šv. Jurgio draugija, tai visos 
d i au gi j os, p riki au sa n či os
prie Sąryšio, atsisakė daly
vauti sykiu su šv. Jurgio 
draugija, bet apkalbėjus tą 
klausima, nutarta atskirai 
dalyvauti. Kada sanryšis 
nutarė apvaikščioti tas iš-

. kilmes, tai išrinko delegatus, 
kurie nuėjo į šv. Jurgio 
draugijos susirinkimą ir už
kvietė ją prisidėti prie 
g i am o a p v a i k šč i o j i i n o.*

ren-

*

kad

si rėmus,o čia atsiranda toks 
drąsuolis, kuris ištraukia ta

si nešti su farmeriais, tuo-

patį savininką. Taip yra ir 
mūsų socialistams su Siety
no choru,—socialistai taipgi 
daug nukenčia, štai jums 
pavyzdys: jau anksčiau mi
nėjau, kad Liet. Draugijų

sieitu ir būtu švieži. Čia 
yra gana lietuviškų farme- 
rių ir jie būtų linksmi pa
tarnauti broliams miestie
čiams. Jeigu yra kur lietu
vių, norinčių pirkti farm as, 
aš patarčiau neužmiršti šios 
apielinkės. Yra žinoma,kad 
Mich. valstija augina dau
giausiai vynuogių, kurios 
garsin a m os Gal i f o r n i j o s
vynuogėmis. Iš to galite su
prasti, jog oras čia šiltas, 
sveikas ir žemė derlinga. 
Dabar, kada pavasaris arti
nasi, tiesiog smagu čia gy
vent.

Turiu persergėti lietuvius, 
kurie norėtų čia pirkti f ur
mas, kad nesikreiptų į dide
lius miestų agentus, nes tie

mą paminėjimui 250 motų 
nuo įsikūrimo Newarko 
miesto. Tuo tarpu rengia ir

kit! su jais dalyvaus Cecili
jos choras. Kad sudarius 
Cecilijos chore geresnių bal
sų, vedėjas choro, vargoni
ninkas A. Radzevičia, krei
pėsi prie Sietyno choro, kad 
jam pavelyti! pasirinkti ge
resnių balsų. Nors Sietyno 
choras priklauso prie Lietu
vi ii Draugijų Sąryšio, vie-

žemes.

žmogus, kuri daugeli< ' ’ c « ’

•Jam patarus jau 1 
(’armeriu i r “Laisve”

laikraščių pas

ngtų. .
V. Balčiūnas.

SHAMOKIN, PA.
Čia lietuvių randasi nema

žai, bet tarpe jų jokio vei
kimo nesimato. Nei prakal-

1

Korespondentas išgiria

A. Vaitkus.

Vietinis

MONTELLO, MASS.

kė prakalbą ir man prisiėjo

re-

ko’kunigėli ir net vaiku mo
kyklą. Kad turi bažnyčią ir 
užlaiko kunigėli, tai dar ne

tai netrukdykite veikimo,bet 
pasiprašykite tam tikru lai
ku”. Mat, pas mus žmonės 
įpratę plakatus dalinti ir ki- i

ertą. Kuomet aš norėjau 
i įdaryti susirinkimą ir prą-

V •;

met, kuomet ant steičiaus y- 
ra kas nors veikiama.

Navickas gi sako, būk aš 
prie jopribėgęsiružsipuolęs, | 
kad jis laikraščių neužraši-'

be, apšmeiždamas mano 
rdą,būk aš uždraudęs jam 
rašinėti pirmeiviškus lai-

ame užtektinai buvo rau
do ir pasmerkia socialistų 
ilių. Bet kokius argumen-

kia ant visuomeniškos dir
vos. O kaslink mokyklos,

nes kalės, “Laisvės” 
Redakcija veik buvo pa
liovus siuntinėti į Lie-

jusi iš ciciliku ba
liaus, kad neužsikrėtus cici- 
ližmu”. Ai- tai ne puiki kil

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

kas, aprašinėdamas apie Ži

Bet yra ir iš pirmeivių pu- 
sės importuotų korespon- D 
dentil, kurie nežinodami da- SVARBI NAUJIENA!

bai atidariau susirinkimą ir 
pasakiau ne vien Navickui, 
bet ir visiems sekančiai:

<1

rlime mieste, o iš kito mie

importuotas, tai liūdyja ir

buvo: prie koncerto suren
gimo buvo trįs ypatus: aš, 
1L Stankus ir A. Liutkus.

D,U ia.iiai.oS7' 10.1

karas, kuricicilil-

'( •!
. V t v •

j

u i ;

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galit* pagelbėti eavo giminėm# bei 

tistiirofoma užimtose vietose vokiečiais. Męa turime

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Berlin©, todėl galime perniųeti pinigus J taa vietai ani •«*«» 
»*augičlau 800 markių (apie f>25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRU 
HIJRA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau Informaeijv kreipkite* /patil
tai ar rąžykite laišką pas

prasilavinti, nes juos moki
na iš Chicagos klioštoriaus 
vienuolės, kurios ir pačios 
daugiau nežino, kaip tik po
terėlius kalbėti.

Korespondentas sako, kad

męs “Draugas”, tuom tarpu 
daugiausiai prasiplatinę 
“Laisvė” ir “Keleivis”, o pa
vėniais numeriais daugiau
siai išparduodama “Naujie
nų”. Beje, pasigiria susi

retų. Matomai korespon
dentas turi ant manęs ypa- 
tiškumus, per tai panašiai ir

PAJIEšKO.
Juozas P i Jukas Karklynų 

kaimo, Ūdrijos valsčiaus,Su
valkų gub., pa j ieško Kazi
miero Pa n geni o, kuris pir
miau gyveno Ernest, Pa.Dėl 
platesni!! žinių apie Piluką, 
kreipkitės šiuo adresu: J.

BRIDGEPORT, CONN.
Dabartiniu laiku Bridge- 

pertas labai pagarsėjęs am- 
municijos išdirbystėmis.Per 
tai kapitalistų laikraščiai 
n< paliauja šaukę, kad čia 
reikalaujama darbininkų. 
Suprantama, atsiranda dau-

toj kuopoj nesą kam veikti, ki kapitalistų spaudos šauk- 
Impoi-tuotas koresponden- smailis ir važiuoja darbo 

tas iškelia į padanges S. L. jieškoti. Bet kuomet atva- 
R. K. 177 kuopos balių, ku- žiuoja, tai pamato daugybę 

nok vargonininko prašymai1
is p i 1 d ė —pavelijo pasirinkti 
noresniu balsu.

Sietyno choras nepaisė nei 111'

kurios
i, ne-

a-

(lai 
ir

is: jau 
chorui
i, o da

dinų balsai ir pasi- 
vargonininką.

Čia eina smarki 
? taip varlinami! pirmeiviu

Draugijos

iu IK

vų. Suprantama, jeigu yra 
draugijų, tai tarpe jų neiš
vengiama ir konkurencija.

tūloms draugi- 
i ągi

tam tikrus im-
nerengia. Laikraščių skaity- joms prisieina samdyti 
mu taipgi neužsiima. Gir- totorius ir tam tikrus

užima pirmą, vie-
kad nuveikus savo

visi fermeriai gyventų tur- L prakalbas, tai. tuojaus at- Į 
tingai, nes daugelis nusiper- '.ko: “Ar jau nori cicilika

kas bus kaltas ar nekaltas,o i 
socialistai vis turi atsakyti. daugiau užmokėti 
Toleikis visus išplūdo, iškei 
kė, išvadino bedieviais ii 
tam panašiai. Labai įdomus Ple 
apsireiškimai: kitus vadina derlinga,, jokių trąšų da ne-
bedieviais, o pats keikia ir reikalauja. Viskas, ko rei- 
vartoia tokius žodžius, ko- kia, tai darbo. \ ienok A mo

Ui

bedarbių, kurie vaikščioja 
nuo vienos dirbtuvės prie ki
tos darbo jieškodami. Mat,- 
kapitalistai daug geriau 
jaučiasi, kuomet už vartų 
randasi keli šimtai bedarl 
bių, tuomet kapitalistam ir 
streikas nėra toks baisus.

! Galimas daiktas, kad darb
daviai, pamatę tokią daugy
be bedarbių, pradės darbi
ninkams algas mažinti, per 
tai dabar jų laikraščiai ir

Geriausiai darbininkai lai-' 
Imsi Remingtono dirbtuvėj, 
nes visi organizuoti.

žaibas

ipranešame savo gerbia- 
jmiem skaitytojam, kad 
f vėl atnaujiname tą dar- 
i;bą. tai yra siunčiame pi- 
inigus ir į tas Lietuvos 
^vietas, kurios randasi

f antrašus nuo savo gimi- 
Ani i, gyvenančių po vo- 
j kiečiu, galite drąsiai 
Įsiusti per “Laisvės” Re- 
ędakciją pinigus.
k Taipgi siunčiame be
laisviam į \’okietiją ir į 

‘į \ustriją, ir pabėgė- 
Tliams į Rusiją. Mūsų 
į persiuntimo kursas ko- 
A Žemiausias.
J Jeigu kas mano po f 1

Štai toks importuotas kri
tikas Paulius Mikenietis 
“Draugu” NG patalpino vie
tos chrmiiką, kurioj pri
pliauškė visokį ii nesąmo
nių. Pirmiausiai visas kuo
pas ir draugijas išdalina į 
tam tikras sroves. Savi pa- 
siskiria visas su Šventu m

ykio turi i ir mušti negautum.
h’ tail) mūsų lietuviai 

daugiausiai liuesą laikui pra- 
leidžia-prie tuštinimo bačku
čių. Tai geriausias jų už
siėmimas. K. Shainokietis.

u z

žiaugiasi. Mat, že- 
neišnaude.ta, labai

naši pavartoti. Ar tai toks 
dievučio pasielgimas? Ma
tomai, Toleikis seka kunigė
li ii pėdomis, kurie iš sakyk
lų daugiau nieko nežino,kaip 
tik socialistus ir bedievius 
keikti. Matomai Toleikis 
perpykęs ant socialistų ir 
bedievių už tai, kad pas jį 
neperka rašančių su škap
lieriais.

Neprigulminga&

gios ir žemę išdirbti nėra

NEWARK, N. J.
Šiais metais sukanka 250 

meti! nuo įkūrimo Newar-

siskolinti pinigų veik be pro- miestas sumanė rengti dide- 
centų ūkio vedimui. Valdžia liūs apvaikščiojimus, kurie 
suteikia visus reikalingus tęsis per šešis mėnesius. Į 
patarimus apie augmenis ir tuos apvaikščiojimus mies- 
gyvulius už dyką, jei tik kas tas kviečia visas tautas, 
nori, žodžiu, čia ūkininkų i Kiekviena tauta turi pasi- 
gyvenimas daug sykiui leng- skirti sau dieną dėl marša- 
vesnis ir smagesnis, negu vimo. Užkviesta ir lietuviai. 
Lietuvoj, kur žmonės laiko- Kadangi mūsų mieste yra 
^mi tamsybėj, priespaudoj ir pagarsėjus lietuvių svetainė,

viškiausias pavadina veik
liausiom. Pagaliaus paduo
da vardus dviejų pašelpimų 
draugysčių ii’ vienos teatra
liškos ir priduria, būk jos 
esą “cicilikiškos”. Tuom

yra visai bepartyviška, prie 
jos priklauso jaunimas ir 
darbuojasi dailės sryty. Ki
tos dvi pašelpinės yra lais
vos, bet nesocialistiškos,kaip 
jas importuotas 
dentas pavadino.

korespon-

21!..‘.{į J*’1:

ii

(lahar per “Laisvės” 
dakciją pasiskubina sa- 

,vo pinigus išsiųsti j
“Gosudarstvennuju

8be regatel nu j u Kassu”. 
Dabar, kada rusų pini-

Rusiją galima daug pel-

“LAISVĖ”
183 Roebling St
Brooklyn, N. Y.
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P. Lorillard Co., Inc., New York City.—E»t. 1760

daikto už tuščią kišenių.
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Outfit, boxed.
1330 coupons.
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Pradek taupyt šiandien.
Reikalauk Dovanų Katafc go.

(U!

>y-.luci . 
a uiy ; .
■' v.?. ;

Sifilisų nrbn Užnuodijiinų Kraujo, 
Triperiu, Palavintų, Nusilput.jiinų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais. Dusuliu, Negruo- 
muiavimu Viduriu, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroid.ūs, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes? r 

nose, s:uia 
; blogų a 
a ilgė jimus 
'/ puoli mus 
v.-ip.-i; tam- 
Ii miegoti; 
esi iiusilp-

hum vyras turi pareikalauti nmu 
tų Stebuklingų Knygų.

415 HOYLSTON ST., BOSTON,UAW 
Netoli didžiojo mioato knygyne 

Offlno valandom nuo 16—12 vols.«da
“ “ " 7—9 ▼, rekan

Avfintadionlala ano 10—-4 » vioti

d

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

r<
SKRIPKl

Aril metiką mokinimuisi 
kun du, i;u paveiki

;juo

M 0 ft.

prumnumo gamtos—visi tie 
pareikalauti vienų iš tų 

rtybes mcdikališkų knygų.
rs kaip vyrai naikiu 
įp jie įgauna lignp ir

ir tur

V'
■Š'j 
'f-’1

į<

229 
Ofisas atdaras visada.

Ateik pirkti vyriškų aprėdai^ 
kslp tai skrybėlių, n.irrškfnlų 
kainiorfų ir tl. Fan trane t® 
vorai rorac ir kainoj, i 4. u., u v

K. S;’>5. ’..VISKAS, 
ApH*s.oiliJ8 tr Savlninka.il 

‘‘'.riiiųG,,yt Jiamp. C Street 

HUi 1 U UOSI ON, MASS, 

n Jieu Ir ?1013.

p 5

DR. A. FRIEDMAN
ROEBLING ST., BROOKLYN 

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

No. 1. Men’s Bicycle.
3330 coupons.

H
M
S

f?;?ARTME?<T
95 First Street, Jersey City, N. J

už 3c. pačtinę markę, o tu- 
visokiu geriamu ARMONIKŲ
MI ZIK AI.IŠKŲ INSTRU-

■ s*.

Pas mns galite gardi 
niausiu alaus, puikios dc 
ir skanaus vyno. Palarmi 
pnikiausiaa, ateikite, o persi 

tikrinsite.

t S. 2nd at, Brooklyn

Telephone Yards 551 or 155

T1K%STKA APTIEKA

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D, 

Specialistas Moteriškų Ligų 
314 E. 501h SI.......... New York, N. Y.

OEISO VALANDOS:
Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomis paga1 sutartį.
Egzaminąvirnas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietų, ko) gydo- 

> Unikalui esant, kreinkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime prieteliškų rodą 
ratai na vimas visai pigus. Neužmirš
kite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN 
H4 N. 501 h St., NEW YORK, N.

Kalbame lietuviškai,

Kas užsirašys 
pas mane 

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

Tool Set, consisting of. 
real tools, no play things, i 

650 coupons. *

<r Dnlclj Kataliogą visokių <na 
t’. škų Atukų ir kliokiu visokių 
i!a!>kų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur jų gint? Atsiųsk 

savo pilną ir aiškų, adresą ir už 
6centussteinpn dč) uždengime 
prisiuntimo kastų, o męs tuojaus 
tą Krdatiogą ir štukas tau nusių- 
simQYKA* Adresuok.
JUOZAS J. SZLfKAS,

3281 S Halaied Si. Clucigo. UI

vynų” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikos 
arba knygų ver- 

Tamista už $5.00 j

ko dau-

iiinl.is ir lengvai 
bainitigas ir

ir išnaikinti —

f.C rk-n»i
lik jius.
Kuponą. K

t Akušerkal
w (Pabaigusi kursą Woman* MedlcaS 1 
g College, Baltimore, Md.
2? Pasekmingai atlieka savo darbą pria
-J fflindymo, taipgi eutolkia visokia# rodau b? 
g pagalbą invąirioso moterų ligose

| F. Stropiene,^^
’ SO. OOSl'OIN. MASS.

IGERA PROGA! i
tiškus kul
be mok y t o-

................. $1.00
Vaiku I’rangas arba kaip 

mokintis skaityti 
mokytojo

Viso $1.50

Kas atsiųs Iškirpęs šitą ap
garsinimų iš “Laisves” ir $1.00 
money orderiu, lai gaus visas 
4 knygas 60c. pigiau.

F. M1KOLAINI8
R. b1. 1)., Route 2'

Hud-t.-n, i\. ¥.

ah’jn't receptu* nn didžiausia 
yda, nažiurint, ar tlo receptai 

ar Amerikos daktarų 
.ė lle’uviška aptieks 
ii a ii- l.ii- et t.si vals’. IJo;. 

gkokios tik pa- 
>.vct<uiGftilt r«l- 
» s> i.į, prisiųsiu

Dyką Knygos r. shil
DR. J. m SSEL PRICE CO.. L. 203, 2OS
Godot Įnašai: «-■ i ti>’h!.-< cmtas Dz

II O II\ \ ru—st įpras, resnas,

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai pri-.ų-k 
si didelį jr puikų katalogų, kuriame rasi 

, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių
ISTORIŠKŲ IR MALIU,’ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš

koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Komos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Ib ikalaukite visokio tavoro pa« 
' i ra lietuvi, o ga'i'-'to teisingus tavorus. Ag' iitams parduodu pigiau, 
škaplieriai 60 c. tuzinas. Sapnininkas oOe., agentams duodame 60%.

W. S. (Vaidelis

UŽGANĖDINTAS G%r‘JUOKŲ KĄSNELIAI
vyčių armijos lyderiams, 
kad kuogreičiausia sušauk
tų Rymo-katalikus, kuriems 
ociologas priparodys, ar 
mogus turi dūšią, ar ne? 
Sociologas prabilo: “Bran

gus katalikai, tik jūs pavei- 
zėkit! Netikėliai garsina 
per tuos ciciliku lapelius,būk 
žmogus iš menkės paeina ir 
dūšios neturi. Na tik jūs 
paveizėkit: gimsta kumeliu-

Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

SE, UŽJOTOSE VOKIEČIAIS.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINEI, IŠBAI

GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba P4SIL1KUS1US gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
M ANĘS. Taipogi per mano BANKAS galit aiųst pinigua savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUIant 4% metama nuo šimto. 

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
SUEITO NEW YORK, užtat jūa pinigai gvarantuojami

PARDUODU farmas, lotus ir namui. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumcntus-raštUB ir 1ŠJ1EŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos Ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROM ATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČ1Ų.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kralpkltės fiiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
X, J e,. . Filia: 155 CLINTON AVE.,Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

T«l. Greenpoint 1907.

DENTISTASI
Visi m»r.o darbu užganėdinti.

Darias gvarantuotas.
Gvarantuotas ant 20 metų 
Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.00 

Užploinbavimas 50c ir aukščiau.
Išvalymas ......................   50c.
Uzplombavimas auksu .............. $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

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

1-mos gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.
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moliukas j trečią dieną pa
žįsta motina, o vaikas vos 
tik už metų. Na, dabar leis
kime į mokyklą ,iki 30 me
tu ir paveizėkim, kas iŠ to • v • įseis.
sias astronomas, sociologas,

Klausimas:—
Daug žinantis Orakule! 

Pasakyk man, kur dingo 
dievas? Aš nuo pradžios 
karės laužau sau galvą ir 
negaliu išrišti šitos svarbios 
kvestijos. Man tąip išrodo,1 
kad dievo visai nėra. Męs 
žinom, kad seiliaus, kuomet 
Kainas užmušė Abelį, tai 
dievas tuojaus pribuvo ir 
nubaudė piktadarį arba ka
da sodomiečiai užmuši nėjo 
žmones ir kitokius zbitkus 
darė, tai dievas sunaikino 
visą miestą, išvesdamas tik 
teisingą Lioto familiją 
mat, kaip tuomet dievas rū 
pinosi žmonių gerove 
bausdavo piktadarius, 
dabar, kuomet Europos 

'rėje milionai žūsta ir nekal
ti kūdikiai bei moterįs ba
du miršta, piktadariai die
vo namus griauja, tai betgi 
dievas nepasirodo ir nenu-! 
baudžia piktadarių, negelb
sti n'ekaltų žmonių nuo žu
dymo. Taigi, aš manau, jo- • 
gei dievo jau turbūt nėra. 
Ką tu, Orakule, manai?

Mislinčius.

liu, taip ir liks. Tai matot, 
brangus katalikai, kur dū
šia, ten ir dievas. Prieš 
šiuos faktus nėra pasauly 
mokslinčiaus pasispirt”.

Antrą dieną, brangus O- 
rakule, kad tu būtum gir
dėjęs, visus’Amerikos cocia-

išvadino. Męs, vyčių armi
ja, kepures ant nosių užsi
movė. juokiamės iš ciciliku,

prieš mūs gerui sociologą. O 
matytumėt, Markso evange
liją subrėkino į pysius, iš
klojo nuo didžiausio tinkso 
iki mažiausiam. Ant galo

ir
Bet

baisesnis, negu vilkas su at
idarą būrna, tai mes, katali
kai, iš striuko net susišeiki- 

Įr.om. Męs, vyčiai, iši 
: stryto, didžiavomės, 
iii rim garsiausi astronomą

į ranką gromatą, kviesdami 
jį į debatus. Sociologas 
tropijo atkiršt: “Važiuokit i 
Parvžiu kritikuotis su savo

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... |6.>t 
Užplumbavimas 50c ir augščiau 
Išvalymas ....................................... 50t
Užplumbavimas auksu .......... |1.0<

Skaudantį dantį duok tuojaua ii 
traukt. Ištrauktam ba jokio akaua 
mo,

Aptiekia
Teisingai sutalaoml Talatal 

prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draugą, a būsite «Š- 
ganėdind.
N. MOSKOWITZ

Aptlekorlus ir Chainistan
21i Roeblinx St., Cur. Sa. Ind 

BROOKLYN, N. Y.

PARMOS
Norint pirkt ūkę, tai ne-

rie turi brangius .ofisus su 
būriais raštininkų, bet rašy
kit tiesiog mums, reikalam

patarnavimą.
M. WALENCIUS

State Saving Bank,
Scottville, Michigan

131 Grand St.
BROOKLYN, N

(Arti Barry Hi.)

Mętt ažlaikome kuogeriausiiiH vaistus. Su didele atyda iŠpildora 
receptee kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimu# per 
laiikuH suteikiam dykai.

Savin’nkas ir Provisorius
F. A. JOZAPAITIS

8601 SO. HALSTEI) STREET, CHICAGO. ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

_______________ ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “I.AISVĘ”________

Atsakymas:—
Orakulas mano, 

dievas kaip buvo, taip 
ra. Keli tūkstančiai 
atgal dievas buvo daug j 
nesnis ir todėl net i ne ri l 
atsilankyti a 
tvarką padam 
mas piktadarį 
mas skriaudži; 
kuomet dievą 
savo vieton p 
ant žemė.; t\ 
Dievo sūnus, 
žemės, p rado j 
linti meilės, f 
Ivbės. Tas < 
mokslas kunigams 
Čiams nepatiko ir j k 
dė ji. Senolis dievą 
darnas, kad ir ji kunigai ne
nužudytų, numojo ranka ant 
žemės ir nuo to lai 
giau neateina tvark 
ti. Nuo to laiko 
apsiskel b e že i n i š ka i 
kais ir pradėjo še!m

> ir U 
nuosii

jogei
ir y-

:iu-
i\ • i

ir nro 
sūnau, 
ir tur 
J DUŽU

žudvnin nereikia kaltint 
dangiško dievo, bet žemiš- 
L.ūs dievukus, nes jie tas žu
dynes surengė.

Kuomet žmonės susi j iras 
ir panaikins žemiškus die
vukus, tiktai tuomet ateis 
tikrasis dangiškas dievas ir 
padarys teisingą tvarką ant 
žemės.

cicilikams: “Męs ne- 
ž jokius piniąu * leistg

ra itikimtiš mū-
i ........ i- i:..: . r.:.<

i AJ /'A ?

I

•m m ; ui 'Kinus ir t-eti 
uis. Taip vadindami sm

■ 1 ■ ju■< sociali' tas irgi :
;u . () jeigu kunigai

J< igu ir p 
/ uis d ūš i

T’.dlno dūšele 
,'i.ms kunigui

s zmogtv 
) dūšios j 
akiu ar tokiu būti u

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR SVARIAUSIAS SALIŪ

NAS VISAME SO. 
BOSTONE.

Sveiki geriausioB rūšie# gėry - ’ 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
e persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas) 

| 342—344 W. Broadway 
<‘S So. Boston, Mass. 
J (Dešimts žingsnių nuo Lietuvių1^ 

Labdarystės Draugijos namo.) R

Kelias » Sveikatą, 
Stiprumą ir lūievoia

Per apskritus metus yra mylimas 
mas daugybes r u

už /.IR \

KUPONUS ir B AKS ŪKŲ 
VIRŠUKUS

GROMATA ORAKULUI.
Ponas Orakule!

Skubinuosi apznaimyt'
tau, kas mūsų mieste, New- lėkit, kaip įsimylėjusių po- 
arke, girdėt.

11 d. morčiaus pas mus: pus. 
atsilankė garsus astrono-1 
mas, sociologas, daktaras, ■ 
kunigas Maliauskas. O,kad Mano pačią labai myli di- 

Garnys ją 
planko kas metas.

♦

tam netikiu. Tik naši žiu-1

tu, Orakulėli, žinotum, kiek deli paukščiai, 
jis gero del mūs, katalikų, 
padarė.

Kaip tik garsus vyras 
ngė Į mūsų miestą, tai 
da tuojaus davė trevogą

Lietuvį” ar “Ankę” 
tės $2.00. Taigi ' 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien- 

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

J. BRAKNIS,

PINIGINIS KUPONAS KOŽNAM BAKSE.
Pasauly nėra sunkesnio 577 Hudson Avenue, | 
■ikto už tuščią kišenių. 1 Rochester, N. Y. I

Savlninka.il


t

A. P. L. A. Reika 
luose

baugumas A. P. L. A. na- 
rių> kelia triukšmą kuopų 
susirinkimuose, užsipuldami 
■ant centro sekretoriaus ir 
“Laisvės” red., kad negau
na organo “Laisvės” . Tas 
visas nesusipratimas dau
giausiai kilo 1 ir 3 kuopos 
narių tarpe dėl negavimo

\ organo. Žinoma, gal ir kitų' 
kuopų tūli nariai negauna 
organo, bet sulyginus su 11 
ir 3 kuopos, tai mažai. Dėl 
aiškumo paaiškinsiu, kame 
ta priežastis ir kodėl £ie na
riai negauna “Laisvės”. Ii r 
3 kuopų sekretoriai jau ke
lintas mėnuo, kaip siunčia 
tų kuopų narių antrašus,bet 
vis dar nėra galutinai pri
siųstų. Tai klausimas, kaip 
tie nariai galėjo ir gali gau
ti organą, kurių dar nėra 
prisiųsta antrašai? Kaip 
galėjo gauti organą tie, ku
rių dar tik šiandien antra
šus aplaikiau? Supranta
ma, kad jie negalėjo gauti,

gali ilgai tęstis, tai centro 
komitetas savo posėdyje nu
tarė nuo kiekvieno ligonio 
pasilaikyti už 6 mėn., kad 
išvengus nesusipratimų 

! tarpe, narių, nes vieniems 
gali pasirodyti trumpa liga 

;—4 ar 5 savaitės, o kitiems 
ilga 2 savaitės. Bet kaip 

,praneša 3 kuopos sekr., kad 
iii kuopoj kelia vaidus tie 

Inariai, kurioms tapo ati
traukta užmokestis už 6' 
mėn., tai rodos, tas neturėtų 
taip būti, nes nėra nieko 
baisaus, jeigu narys užsimo
ka mėnesinę mokestį už ke
lis mėnesius iš anksto. Juk 
daug yra narių, kurie užsi
mokėjo net už visus motus. 
Vaidų nėra reikalo kelti, kol 
nėra tas aprubežiuota. Tą 
turės apsvarstyti būsiantis 
A, P. L. A. susivažiavimas.

J. K. Mažiukna,
Dėlei antrašų permainymo.

P. L. nariai, norinti 
permainyti antrašą organui, 
gali tiesiai siųsti j “Laisvės” 
redakciją. Tik paduokite 
sena ir naują antrašus ir 
centro numerį. Ta atliks 
pati administr. be jokio cen
tro sekretoriaus tarpininka
vimo.

Būtų reikalinga, kad ant- 
lašą narys priduotų Į cent
rą. Todėl permainydami 
antrašus, tiesiog rašykite į 
“Laisvės” red.

J. K. Mažiukna,

dabar,o tie dar ir tolinus ne
galės gauti, kurių antrašai 
nėra priduoti ir tol neaplai- 
kys organo, kol nebus pri
siųsta antrašai. Todėl, vel
tui tie užsipuldinėjimai ant 
centro sekretoriaus ir “Lai
svės” red.. Geriau paklaus
kite kuopų sekretorių, ar 
jie pridavė jūsų antrašus 
centro sekretoriui arba pa
rašykite laišką centro sek
retoriui, pranešdami,kad ne- 
gaunat organo; priduokit 
aiškius savo antrašus ir pa
matysite, kaip gausit orga
ną į kelias dienas. Visados 
rašydami laišką, pažymėki t 
centro numerius. Kurie dar 
negauna “Laisvės”, tie gali 
sužinoti centro numerį pas 
kuopos sekretorių. Kurie 
jau gauna “Laisvę”, tie gali 
matyti centro numerį prie 
antrašo, kuris padėtas ant 
kiekvieno “Laisvės” nume
rio. Taigi, kurie dar ne
gauna “Laisvės”, tegul 
jiems paaiškina tie nariai, 
kurie jau gauna, kad jų ant
rašai dar nėra paduoti 
centro sekretoriui,arba klai
dingai paduoti,nes “Laisvės”: 
administratorius pranešė, 
kad nekuriu narių “Laisvę” 
pačta grąžina atgal iš prie
žasties neteisingai paduoto gana turtingos. Kuopos ma- 
antrašo. Todėl, kurie ne
gaunate organo, tuojaus at
sišaukite pas centro sekre
torių. 1 ir 3 ki 
trūksta gerokas 
antrašu.
duoti antrašai visų įstoju
sių narių šiais metais, todėl 
tie nariai ir negali gauti or
gano, nors kuopos sekreto
riaus jau kelis kartus pra
šiau, kad priduotų, bet vel
tui.

Kaip matote, tai kaltė pas 
pačius, o ne pas centro sek
retorių ir °L.n red.
Užstojus naujai tvarkai, 

esu apkrautas A.P.L.A. dar
bais, o tą darbą turiu atlik
ti pabaigęs dienos darbą,nes 
nesu pastatytas tik tą vie
ną darbą dirbti. Prisieina 
dirbti vakarais be pailsio. 
Nepaisau to pasilsio, kad tik 
būtų darbas į laiką atliktas. 
Taigi meldžiu biskutį geres
nės tvarkos ir iš jūsų pusės.

J. K. Mažiukna,
A. P. A. centro sekr.

Atsišaukimas į A. P. I 
kuopas.

seimas Pittsburgh, Pa. To-

yra rengiamas visai savai
tei programas: teatrai, ba
liai, koncertai ir t. t. Tai
pogi bus atspausdinta ir 
programos.

A. P. L. A. centro komite
tas mato už naudingą paim
ti kokį lapą .dėl apgarsini- 

iir.o A. P. L. A. draugijos; 
' taipgi ir parašius trumpą 
istoriją iš A. P. L. A. gyve
nimo.

Kad užėmus lapą ar dau
giau, reikalinga apmokėti 
bent keliolika
Tiems apgarsinimams cent
ras negali eikvoti pašelpi
mų pinigų. Todėl atsišau
kia į visas A. P. L. A. kuo
pas, kad paaukautų.po ke- 
liata doleriu tam reikalui,

'''T; WQve
•- - --- - - -

ii-č' ...■'‘''Muiv .. ;>.b. '

Mr. Clemens Rndncha, 824 Palmer st., Detroit, Mich., vur- 
tojo Soveros Vaistų Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
inkstais, ir štai ką jisai paraše mums: “AA sirgau (langiaus 
negu pusantrų mct’i. Paskui aš sužinojau apie šį vaistų ir li
kau išgydytas. Todėl aš guliu patarti jį kiekviunam. kuria 
serga nuo inkstų."

Knygiaus pagelbininkaa A. Yakfitys,
. 103 Liberty St, Aiwonia, Conn.' 

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

Ar Jums Skauda Nugara?
Tai ^ieškokite priežasties. Skaudėjimas ghli būti ki
lęs dėlei inkstu netvarkos, ir todėl imkite

i

Remedy
a degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš

to šlapumą, skausmingas .šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kjlantis dėlei Icėblunuj inkstuose, gelt
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisymo lovos šlapinimo pas vaikus

° X. ° ° - —. paprastai ohjn protą su Inkšti) liromis,U ZSJeCS® ^01,12X88.8 k’l<' gydymo, SEVERO3Vttixnty OYVYBfiS BALZAMAS (Suvera’H Balsam
ot Life) dažnai yra pasirodęs pagolbingu padftjCju Severas Vaistui Inkstams 
ir Kepenims.

(Severus Vaisto Inkstams ir Kano
ninis) kad pasiekus kelio j sveikatą.

LIETUVOS SUNŲ JR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ. WAUKEGAN. ILL.

Vulilybos vardai >r adreaai: 
Pirmininkas J. Ba.stiA, 
13L0 su Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
P:i!u. pagemininkas M. Ambraz.iunae, 

l i.’l Lincoln St., Wauk< gau, 
protokolų Sekretorius St. Deikua, 
'(21 Cummuigs Ave., Waukegan, 
b in. Sekretorius J. Vaičis, 

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

Dth St., North Chicago, 
obi-jai. M. Rekis, 
Jackson St.., North Chicago,

III

III.

III.

Kaina Severus Vaisto Inkstams ir Kepeninis: 50 centų Ir $1.00. 
Kaina Sovoros Gyvybes Balzamo: 75 centai.

Savo aptiekoje rotkalauldto Soveros Vaistų. Jeigu Jūsų apticka jų netu
ri, tai užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Pajieškau draugų: Juozo Pupins- 
kio, Vinco Balučio ir Fel. Mikelionio, 
visi iš kaimo Paliūnų; taipgi Vytau
to Goberio, Juozo Tvošos ir Bron. 
Zubrickio. Visi paeina iš Suvalkų 
rėd., Seinų apskiričio, Veisiejų para-

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

ant 'Žeimiui 
juos žino

Petras
Curtis St.,

antrašo

Kingston,

kas

Pa.

Riverton, Iii., šv. Jono Krikšt. 
draugystė pajieško Katarinos Latozi- 
kės, pirmiau gyveno Brooklyn, N. Y. 
Yra svarbus reikalas, paliko brolis 
Liudvikas savo posmortinę, kuris mi
rė prieš Kalėdas, 1915 m., atsišaukusi 
a] laikys. Meldžiu kreiptis sekreto
riaus adresu:

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

(22—25)

Pajieškau Monikos Brazauskienės, 
pi< tėvais M. Dunauskiūte, paeina iš 
Kauno red., Raseinių pv., Girkalnio 
par., Dautortų kaimo. Trjs metai 
kaip Amerikoje. Pajieško jos moti
na iš Lietuvos.

Meldžiame atsišaukti šiuo antrašu:

7 Agnes St., Bayonne, N. J.

DRAUGYSTĖ SESERIŠKOS PAŠEL
POS LIETUVOS DUKTERŲ 

AMERIKOJ E.
Per mėnesinį susirinkimą, kovo 8 d. 

1916 m. tapo atidarytas carteris. 
Kiekviena sveika ir dorai gyvenimą 
vedanti moteris, bus priimta į šią 
draugystę nuo 18 iki 40 metų am
žiaus už vieną dolerį įstojimo. Čar- 
trris atidarytas nuo kovo 8 d. iki 
birželio 7 d., 1916 m. Po minėto lai
ko prabėgimui, įstojimo mokestis bus 

i pagal amžių. Susirinkimai atsibūna
doleriu. ' kas pirmą seredą kiekvieno mėnesio 

. I Lietuvių Parapijos Mokslainejeį Ma
hanoy City, Pa. Todėl gi yra kvie
čiamos lietuvės moterys prisirašyti 
kuoskaitlingiausia, nes šita Dr-ja y- 
ra dideliai naudinga, kaip josios na
riams, taip ir jų šeimynoms.

Komitetas.
(23—30)

lonėkite greitai pranešti, au
kausite ar ne?

J. K. Mažiukna,

skaitlius
7 kuopos nėra pri- PAJIEŠKOJIMA1

Pajieškau draugo Antano Rinkevi
čiaus, paeina iš Suvalkų gub., Kalva
rijos pavieto, Raudenio gmino, Ru
delės kaimo. Gyveno apie Pittsburgh, 
Pa.

Juozas Daraškevičius
391 Blatchley Ave.,New Haven, Conn.

Pajieškau draugų Frano ir Kazio 
Abraičių, Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pa v., Šelmių kaimo. Gyvena Brook
lyn, N. Y. Meldžiu atsišaukti arba 
žinančių pranešti.

M. Babušis
1104 Mead Ave., Scranton, Pa.

Pajieškau Barboros Kalendaitcs, 
Kauno gub., Panevėžio pavieto, Joniš
kio parapijos, Pamažupių kaimo. 10 
metų Amerikoj. Turiu labai svar
bų reikalą, meldžiu atsišaukti.

P. Kalenda
1118 Ta’bot Ave., Braddock, Pa.

DIDŽIOJO NEW YORK O LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUN

GOS VIEŠŲ REIKALŲ 
KOMITETAS:

J. Neviackas, pirmininkas,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

, Deveikis, sekretorius,
283 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. 
Vikertas, iždininkas,
110 Ainslie St., Brooklyn, N. Y. 

Klastauskas,
241-3 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

W.

F

V.

, K

V

K.

268—4()th St., 
Liutkus,

A. Zaperiackas

Brooklyn,

Brooklyn,

Brooklyn,

N.

N.

N.
Kreivėnas,

550 W. 52St.,
Simaitis,

174 Broadway, 
Draugijų Sąjungos rekomenduoja- 

i mas tlumoeius:
Jonas Samulevičius, dirb Bush

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

J.
New York City.

Brooklyn, N. Y.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

Choro vedėjas L. Ereminas,
324 Berriman St., Brook’yn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią, 

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

Kaso: 
1323 
III

St. Budis, L108 So. Park Ave.
Waukegan, 

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.

111.

D R. V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

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

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

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

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

Box 482, Steger, 111. 
Knygyno raštininkas F. Striške, 

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

Box 407, Steger, 111.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedalioj, P. A. Sa- 
lascvičiaus svetainėj.

GAIŠ V ES M Y L£. i UJ Ų DR A Ut, r u I X. 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA;

Pirmininką* J. Čebanausken,
420 S. Chesnut St , Colliueville, UI 

Pirm, pagalbininkas M. Ražokx‘j,
Vandalia Box 160, Colliuavill®, IB. 

Nutarimų Rašt. A. Dzidclikaa.
358 E. Weckliff Ave., Coilinsrille, III 
Fin. Bait. J. Baronas,

500 S. Clinton St., f’-eUinaville, IP. 
Iždininkau J. Willumat,

337 Central Ave., CeHinavillc, Ill. 
Organo užžiūrėtojaa V. Raudonina,

306 Strong Ave., CoIBumvII!#, Iii.
Susirinkimai būna kiekviena os.Ia«- 

sto l-nu ir 3-čis nedžldienį, 1-iną va- 
andą po pietų, Saliai raiej,kampai B. 

Alain ir N.Morrison A^o., ('allinarille, 
11 lirtoln.

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

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
/’rezidentas A. Petronis,

719 Lincoln Ava.
Vice-Prezidentas B. Čepaitė,

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

622 Hulin St. 
iHnansų raštininkas P. G. Aleksynai,

Ava.

Pašelpos reikaluose.
A.P.L.A. užstojus naujai 

tvarkai, centras išmokėda
mas pašelpą už ligą, išskaito 
iš paseipos už 6 menesius už
mokestį išanksto. A. P. L. 
A. konstitucijoj pasakyta: 
(Skyr. IV, parag. 5) “Kiek
vienas draugas, sugrįžęs į 
sveikatą po ilgai ligai ir ga
vęs pašelpą, turi užsimokėti 
mėnesines mokestis už 6 
mėn. iškalno”. Kaip nėra 
aprubežiuota, kaip ta liga

Pajieškau Kazimiero ir Franciš- 
kaus Vasiliauskų, Kauno gub., Telšių 
pav., Varnių miestelio. Gyveno Sel- 
ville, Ind. Meldžiu atsisaukt ant šio 
antrašo.

Mr. Tony Tankus
2123 Chambers St., Sioux City, Iowa.

Pajieškau trijų draugų: Ant. Lau
ciaus, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Varėnų miestelio. Taipgi Kazimie
ro Kisieliaus ir Aleksandro Bajorūno, 
abudu Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Alutos miestelio ir Petro Grybo, 
Kauno gub., Kimenų miestuko, 
lonės jie -patys, arba kas apie 
žino pranešti ant žemiau padėto 
rašo.

DRAUGIJOS,
kurios apsririnko “Laiįvf”

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

New York, N. Y. 
Susinėsimų 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. Gerdauskas, 73 Welles St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, III., kuris yar po kaucija 
$1,000.00, o jis įrašęs į knygas pasiųs 
iždininkui.
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
tą nei pamislyti nenorėsite. Turė- 
vių draugijos ir šiaip visi rengėjai 
kortos yra išduodamos kas trįs mėne-

L1ETUVIŲ SAVIŠELPINfi DRAU
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN

TINOJE.
Valdybos vardai ir antrašai: 

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

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

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

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

Revizijos nariai:
Jonas šakalys—Calle Valpareiso, 206 

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

1436—7th 
Iždininkas S. Buzinskis, 

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 

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

816 Wall 
Organo prižiūrėtojas A. Kelly, 

607 Montagu*

Ava.
1109

St.

st.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnai 

2025 Colwell St.,
Pittsburgh, Pa. 

?lrmlninko pagelbininkas J. A. Ruka< 
8015 Stayton St.,

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

Turtų Kontrolės Komisija:
M. U r laki s,

813 Sixth St., 
Charleroi, 

Umežis, 1429 Recdsdale St.,
N. S. Pittsburgh, 

Markūnas, 2120 Fcrbes St., 
Pittsburgh, 

sekretorių adresai: 
1. Alexis,
344 North Diamond

W.

W.

1
Kuopų 

kuopos J. 
P. O. Box

P*.

Pu.
Pa.

Ma
juos 
ant-

Aloks. Jancionis
1315 Avandole Avė., Toledo, Ohio.

LIETUVIŲ PAŠELP1NĖS DR-STES 
“LAISVĖS”. EASTON, PA. 

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas Mar. Urba,

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

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

1116 Jackson St., Easton,
Vyturiu,
Easton,

Pa.

lt

LA1SVĖS SŪNŲ DRAUGYSTE, 
MAHANOY CITY. PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkai W. Žemaitis, 

312 E. Centre
Pirmininko pagelbininkaa P. Yaoda, 

815 E, Centre St 
Protokolų raštinio. A. Ramauckai, 

i 1025 E. Pine St.
Finansų raštin. P. Petčiulii, 

1227 E. Pine 8t. 
Iždo truBtlaal: A. Račkauskas, 80 

Tenth St., J. Baubus, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave., W. Simniškie, 1227 E. 

Mahanoy Ave„
Maršalka W. Svlntiekai, 

515 W. Pine 8t. 
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

nedėlj kiekvieno mėneaio 7 vai. va
kare Juozo Margelio avetalnėj, 60 N. 
Main St... Mahanoy City. Pa.

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

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontaa,

72 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius V. Ž’linskas,

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Kuo, ų Sekretorių adresai:

1 kuopos M. Viltrakiūtė,
292 Manhattan Avė., B’klyn, N.Y. 

Kuopos Brooklyne—V. Vitkevičia,
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

SU.
Pittsburgh, Pa.

P. Francikevičius,2 kuopos
222 Sagamore St., Esplein, 

Pittsburgh, Pa.
3z kuopos, J. Galginas, P. O. Box 

118, Laupurcx, Pa.
4 kuopos ig. Rasinskis,

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

Box 292, Cuddy, Pa.
kuopos, S. 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 Avė., Donorą, Pa.

7

8 
St.,

9

SL

St.
St.

Pajieškau savo pusbrolio Jurgio 
Aiduko, paeina iš Kauno rėd., Šiaulių 
apskr., Pašvetinio vals., Bubilų kai
mo. Kas apie jį žino, arba jis pats 
malonės atsišaukti šiuo antrašu:

x Ant. Gaigalas
380 Verdon Av*> 1'T'mtreal, Canada.

(24-27) ____

Finansų Raštininkas F.
139 So. Bank St., 

Karterius T*1. Malkaitls.
668 Northampton 
Kasos Globėjai:

Alex

And.

Pa.

St., Easton, Pa.

St., Easton,

Easton

Pa.
Biga,

1021 Elm 
Meškauskas,

1222 Pine St.,
Maršalka Juz. Tarvidaitė,

1019 Elm St., Easton, 
Susirinkimai būna kas pirmą pėt-

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. MuYeika,

113 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Vice-pirmininkas J. Moekaitis,

P. O. Box 128, Ansonia, Conn, 
Nutarimų vaštin. S. Tiškevičius,

P. O. 176. Ansonia. Conn. 
Finansų raštininkas P. Rageišis,

161 N. Main St. Ansonia, Conn. 
Iždininkas J. Valaitis,

. 11 Oak St., Ansonia, Conn
Knygius O. Radzevičiūtė.

264 N. State St., Ansonia, Conn

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenn<5 St.
Vlce-pirmininkaa K. Brazevičia,

266 Exchange St.
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

318 Jenne
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne
Iždo globėjai: J. Sukelia, . 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 358 Dayton St. Mar
šalkos: V. Raulinskib, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

Sūdžia A. Bubelis, 
Vėliavų nešėjai: P.

Caledonia St. ir J. 
Main St.

313 Quince 
Miliauskas, 
Jurevičia,

St.
801
IM

WORKERS of A. PR EŠERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS:

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

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

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

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

A T Y D A

A

Draagy»tJtns, F c o ponią ir KHateamaS 
ičdirbu visokias

K!'KARDAS, “BADGES”, GUZIXU1 
L-> ŽENKLELIUS

Viuc/VJ'm* pfkn.karna, Ir
tt. l>r,-xu vii-okiua Medalius ir vi- 
*<'!»■ m ar>tr>p»udx» draugystėms

Am kb’kvp n> p<raiV.«.’aviw>a 
iiutičIm 6xixpaiius.

A. STULPAS
Novelty Maiiufucturar

IkS Ferry St., U<pt. I* Newark, NJ,

1G9 GRAND ST

Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS? 

Jeigu taip, tai vi>u»- 
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVE, , 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

blokšto ^©reškia Jješkoti
Delio, kad mos nurodome k iip len^ioi išmokti engiu kalbą, aritmetiką fr 
lietuvių kailio- gramatiką savo namuose liuc-aino laike. \ isi išmokstą*

Nurodomai ir knyga D\ KAI. Jdėk slempą. Adresas:

Lietuviu Korcspandencijine Mokykla, 1327 Oehey St, Chicago
■r—■—   .-..-y,   — _    -------- - -- ....................................iiJ.-r.Wfc

0 < f

DEVYNEKIOS

i.<< >•¥•
- °3 $
S 4>

irintu vandeniu 
i kardu

;.i’ .kiivio.
Gydo visokis.*, skJ.io ligas, nernalim'į, 
gumbų, dibpeps.’j, išpūtimą, ricmcnj, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, su*.,cumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOTI MAS: Vieną pakelį 4itų gydančių 

aupni' Ų užmerkti j vieną kvortą čvsto rptruto 
ir t < k į .it vandens, arba išvirti cystame van
ile ,e ir po 24 valandų gerti po pusę stiklelio 
ari .i mažiau.

Sutaikyta su 
j ra g< r

a
c
Č'5 £
H 3|“

> &

bC

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius 
y,. 229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 
VĄ Kampas Not:h 4-tos gatvės. C3E

X
r “INKVIZICIJA”.

Yra tai nauja, labai svarbi knvga. kokios dar lietu
viai neturėjo. Taigi, jeigu tamsta dar nematei ir ne
skaitei tos knygos, tai ją dabar gali gauti mano kny
gų sankrovoje už $1.00. Ap(|aryta $1.25. čia galima 
gauti ir kitas visokias knypas‘t Prekystė dauguma ir 
pavieniai.

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

SERGANTIEJI!

ne-

da-

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
Diena po dienai, metas po metui 
užsiimu gydymu sergančių Žmonių. 
Pcrsistatykite sau, kiek aš išly
džiau, kiek palinksminau gyvenimų. 
Jeigu jumis gyvenimas jkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiatės 
nuolat blogiau, tuomet, nieko 
laukdamas, kreipkis pas g**rai 
prantantį daktarą ir specialistą 

DR. LEONARD LANDES 
Jis jums be pinigų patars, ką

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis, kaip tai: 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, (.berniškas išty
rinėjimas šlapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakare, šventadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 4 po pietų.
146 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Are.) ..

5 s-a

PRIEŽASTIES LIGOS.

OR. L ANO E S

c1-
140 EAST 22 ST,N

1W 1< 1 r f
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Kad Parsiduoda kostumieriška1

LAISVA -. —~ ..

r IDl lllluij jLIXllViJ* nuo tokio policijos nachališ- 
VISI ANT KONCERTO! 1:umo> streikieriai kviečia į 

pagelbą advokatą Karimą ir 
įgalima tikėtis, kad teismas 
! visgi, policiją nors kiek 
valdys. «/

Šio nedeldicnio vakarą į Me 
Caddin Hail. Manoma, kad 
sienos turės lūžti nuo dau-

kriaučių dirbtuvė už priei
namą kainą. Biznis išdirb
tas per kelis metus. Parsi
duoda iš priežasties, nes sa-

8U-

JOHN KULBOK CAFE 
kad 

biznieriai 
bixnį gl- 
cigaras, 

kaip ko- 
i lapas, 

gardžiai

Atsišaukite Į “Laisve 
sa, 183 RoebliriP' SI., i

■ ir

SUKAKTUVES.
27 d. kovo sueis

lietuviai. puotai, kaip Petras
Visi žino, kad koncertą p’s užlaiko savo s;

rengia Lietuvos šelpimo 
Fondas, o koncerte dalyvaus 
tokie artistai, kurie mokes 
sukelti publikoje švelniau
sius jausmus.

Dalyvaus: M. Petrauskas,
M. Zazulak, A. Bulotienė, daugybė visokių lietuvių ir 
Max Dolin ir P. Jurgeliūtė. j svetimtaučių, vienok jo už

eigos name niekuomet ne-

tan rengiasi ne vieni brook-

Drauge- i 
ii i ū na po 

! numeriu 73 Grand St. Per 
j tuos 25 metus Petras Drau
gelis pasižymėjo kaipo tei
singas biznierius ir todėl į- 
gijo didelę simpatiją tarpe 
vietos lietuvių. Nors pas jį i 
užeidavo ir dabar užeina

SUCElHKmGB
IR SKAUSMĄ.

'.Il
YRA

kad jos 
malonus 

ir jos

visokiu

k ui p 
Op

11 1 . ..uigvuuiv. | 
“/Vido” ir vaikų draugijėlės 
chorai.

Bjauriausias. skaus
mas dantų sustabdomas

" B
GRAŽI IŠŽIŪRA 

MALONI.
Moterį* turi rūpintis, 
namai išrėdytų gražus, 
jai pačiai, taip, kaip 
svečiui.

Męs turime daug
PUIKIŲ FORNIČIŲ, kurie pa
puoš jūsų namus pagal jūsų 
Skonį už labai žemą kainą. Ne
pamirškite, kad MAL1AUSKO 
ir VIDŽIŪNO išmokesčių išly
gos yra vienos iš lengviausių.

Du štoru, kreipkis bile j katrą

linisto W. Daunoros, mažai, 
mūsų lietuviams pažįstamų

Tiktai četvergo ryte suži 
nojome, kad koncerte pasi-1

gysčių. Petrą Draugelį 
• daugelis lietuvių vadina tei
singiausiu žmogum Brookly
ne. Ant kiek Petras Drau-

nininkas M. Zazulak, mūsų

bus tikra žvaigždė mūsų

iir tas faktas, jogui laikro- S 
dis iškabojo jo saliūne per k 
25 metus ir dabar dar te- » 
bėra sveikas. j
Linkime Petrui Draugeliui i

danties atliekamas be 
mažiausio skausmo. Ar
tistiškas “bridge” ir 
“plate” darbas atlieka
mas mano moderniška
me ofise už prieinamą

riTrmL

lietuviams taip žinomas kad i 
nereikia ir sakyti.

mą dar 25 metu

DR. J. LIEBERMAN
Dantistas 

408—HO So. 2nd St, 
Brooklyn, N. Y.

Puiki ir druta vaikams•> 
lovuko verta $5.00
Lovuke, kaip ant pa
veikslo, stora ir graži d? C OSl 
verta $8.00 už .............

ccrto Brooklynas dar netu
rėjo. Būkite visi lygiai 8 
vrl. vakare.

National Biscuit Co. dar
bininkai jau streikuoja.

PRANEŠIMAI.
Martinui Urbonui, f....

n.ančiam Brooklyne, yra iš 
Rusijos registruotas laiškas.

Supamosios 
kėdės

g.VVC-

“Laisves

vo National Biscuit Co. dar
bininkai. Streikas prasidė-

noriai pikietininkai nuo 5! 
vai. ryto iš visų pusių apsu- ! 
po dirbtuve ir kuomet darbi
ninkai ėjo į dirbtuvę, tai 
juos prikalbinėjo prie strei
ko. Nekurie net per visą 
naktį sergėjo dirbtuvę, nes 
kompanija tūlus darbinin
kus kvietė ateiti į dirbtuvę 
apie 1 vai. nakties.

Darbdaviai dėjo visas sa
vo jiegas, kad tik nesustab- 
džius darbo, bet nieko ne
gelbėjo—dirbtuvės turėjo 
sustoti. Tiesa, moterų daug 
pasiliko streiklaužiauti, bet 
vyrų visai mažai, per tai ir 
jos vienos nieko negali veik-

Tautiškam Name.

kuopos nariai malonėkite

čiami tie, kurie neužsimokė
ję mėnesinių duoklių.

25 d. kovo bus susirinki
mas Kings County S.P. Cen- 
trališko Komiteto. Pradžia 
8:30 vai. vakare. L. S. S. 19 
kuopos delegatai malonėkite 
pribūti. Sekret. M. U.

Nedėlioje, 26 d. kovo, bus 
prelekcija L. S. S. 20 kuopos,

Nespėjo streikas prasidė-

vės, So. Brooklyn, N. Y. 
Skaitys drg. J. A. Bekampis 
temoj “Socializmo teorija”.

ir susirėmimų. Nuo pat ry
to jau netoli dirbtuvių ir 
aplinkui dirbtuves buvo pil
ną policijos ir šnipų, bet su
sirėmimų jokių neįvyko. A-

Visi vietos ir apielinkių 
lietuviai malonėkite atsilan
kyti. Komitetas.

RUIMAI ANT RANDOS.
Išsirandavoja geri keturi ir trjt- 

kambariai, kurių randa $7.00, $8.00 
ir $9.00 ant menesio. Mūrinis na- 

: inas, įtaisymas pagal naujausią ma
rią su maudynėmis. Arti šakalinės, 
kur dirba 5,000 darbiniiiKų. Su ran
da duodu štampas.

V. .1. (JIKNIS, sujierinfindent 
518 Morgan .Avė., 1 Broklyn, N. Y. 
Arti Neeker Avė. ir Nassau Ave 

Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Greenpnint.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

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

Prisiiiskite $1.00 o apturėsite 
knygą apmokėta ant jūsų pačios.

Adresuokite: .
NORTH END PHOTO CO.

376 Selkirk Ave., Winnipeg, Mari.
CANADA.
(17-25)

lQ

Reikalingos merginos.
Reikalingos merginos į fab
riką siūti ant mašinų: ap- 
siūlėt nosines ir jas prosyt. 
Darbas lengvas ir čystas. 
Priimam o s m o k i n ė s.

William Holland
145 Roebling St., Brooklyn 

Įėjimas iš jardo.
Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

$1.98
’ $2.49

$2.98 y
i V.— --’

r: V*

L

Geriausių iš- « 
dirbysčių ar- u 
žuolinės Ka- M 

modes, žiūrėk | 
mūsų prekės |

$5.98
$6.98 S

ir taip toliau B

policijos pribuvo. Tuomet 
darbdaviai, po didele polici
jos apsauga, pradėjo darbi
ninkus vesti iš vieno dirbtu
vės korpuso į kitą, matomai, 
norėdami suvienyti streik
laužių jiegas ir nors vienam 
korpuse pradėti dirbti. 
Streikieriai puolėsi prie 
streiklaužių ir pradėjo juos 
kalbinti prisidėti prie strei-

25 d. kovo bus prakalbos 
New Yorko Lietuvių Politi
kos Kliubo St. Veronica’s 
mokyklos salėj, Washington 
ir kampas Bar row Sts., 
New Yorke. Kalbės A. Bu
lota, Žemaitė ir Bulotienė.

Komitetas.

GREAT NECK, L.I.N.Y.
26 d. kovo bus prakalbos 

L. S. S. 168 kuopos Plokščio 
svetainėj. Pradžia 6 vai.

Pagaiu.u* lietuviškus
valgius. Platu* galima gauti po 15c, 
20c ir 25c.

2 Hope St., Cor. Roebling St.
BROOKLYN. N. Y.

ma, paleido darban savo 
buožes ir vienam darbinin-

rė baisi suirutė: vienas po- 
licmanas ir vienas “forma- 
nas” tapo “sumindžioti”. 
Formanas tapo ant rankų 
nuneštas į dirbtuvę.

Kada ant gatvės iškilo su
sirėmimai, tai daugelis 
streiklaužių buvo dirbtuvėj 
ir žiūrėjo per langus. Ta 
scena taip juos sujudino, 
kad jie, nieko nelaukdami, 
pagriebė savo drabužius ir 
išbėgo laukan. Išbėgusių 
skaitlius siekia į 200.

Apie 12 vai. dieną jau bu
vo' atspausdinti atsišauki
mai ir juos streikieriai dali
no darbininkams.

Suareštuota kol kas 5 
^darbininkai, bet policija ne
galėjo prirodyti jų prasikal-

kelis iš New Yorko.
Visi vietos lietuviai malo

nėkite atsilankyti.
Komtietas.

Kas turit gerą ruimą.
Reikalingas geras ruimas 

dėl vieno vyro pas gerus 
žmones. Reikalinga, kad 
būtų įėjimas į ruimą iš lo
bes ir kad būtų toilet ant 
fioro. Galiu sutikt daikte 
gyvent, bet guolis dėl vieno. 
Kas turit tokį ruimą, mel
džiu duot man žinią. Nepa
mirškit mano antrašo. Gal 
dabar neturite, o toliau tu
rėsite, duokite ir tada žinią.

2 Hope St., Cor. Roebling St.

REIKALINGAS Kriau- 
čius prie kostumieriško dar- 

timo, tai teisėjas nubaudęs bo. Darbas pastovus, už- 
juos nuo $1 iki $3, atleido, j mokestis gera. Atsišaukite 

Policija stovi dirbtuvių greitai šiuo adresu: 
vartuose ir elgiasi labai
žiauriai. Ji net praeiviams 113 Liberty St. 
ki senius pradeda kratyti 
.neduoda atsišaukimų dalin

Antanas Murcika
>

Ansonia, Conn.
(24r—25)

wMfltMi*

LIETUVIU UNIJOS MUZIKANTU
BENAS

Siuomi pranešam visoma draugi 
joms ir visai Lietuviu visuomenei 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU 
Z1 KANTŲ UNIJA sutaiso kuogra 
žiausį beną ir orkestrą už prieina 
miauiią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiai} 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėja' 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Graml St., Brooklyn, N. Y

SI* Hitliiumiun fUitniripal fHunirul 
|lrntrrtiuc lliiiini 

(hutorperelf š) 

01 BROOKLYN. N. T.

cnrtabcr In goo j itanding until
APRIL 1, 191__ _

Męs tikimės, kad draugystės, reng 
damos įvairius pasilinksminimu* 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
kieipiame at ydą, kad nuo muzikantų 
reikalautumet L. M. Unijos kortų 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan 
ta: neturi viršmintos kortos—tie mu
zikantai ne unijistai. Viršminėtoi 
kortos yra išdudamos kas trįs mene
siai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būti} tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unijistaii 
ii grajina po vardu L. M. U.

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

Žinoma, 
visi 1
HRVO 
na. 
nors 
pūsto 
bot 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

tai nereikia gir-kalba,
vieta atsakanti dėl pa- 

Kambariai su visais pa
prašau kreiptis į tą vie- 

užganėdinti.
KULBOK Locnininkas

Wythe Ave., Corn. So. 1st 
BROOKLYN, N. Y.

279 Green point

draugai 
žinoma, 

k>i ėringų. 
rnnkumai«. 
•ą, o būsit

John
st.

GERIAUSIOS FARMOS.

Fa r mos
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už- 

j dėta L9Q5 metais, ir jau apgyvendino- 
; me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farrnų par- 

' davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
1 jiarduodame teisingiaus’u būdu, išduo- 
dam pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farrnų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su judžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žeme 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mes neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 

.išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemes pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, Įgydamas tokiu būdu ge
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 

, gyli. Atvažiuokite pas mus, męs už- 
i tikriname jus, kad surasit farrnų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mums 
dėkingi, 
bininkus
gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
pūna aplink vaikams mokyklų, baž- 
n\čių, geležinkelių ir gorų žvyruotų 
kelių, apielinkėje pirklybinio miesto 
Scot t ville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farrnų, kad apie mies
tą nei parnislyti nenorėsite. Tūse- 
site ant fanuos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik- 

I site į kelis metus turtingais farme- 
I riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu- 
i vių Kolionijos rnapą ir farrnų kata- 
! logą dovanai. Tik įdėkite už 4c. 
: stamp;} del pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE. MICHIGAN.

’. /.i. '* <■ TTiLo,
687 3«?Ave. 658 SW'AvuZ
i' C0B. JIV JT.- v i’

’ BROOKLYN. ‘‘

LIETUVIŠKA

APTIEKA
tamlaa paminėtas jydaalaa salima 

ton salima jauti par pačtą.
Nuo Reumatizmo ....................... $1.M
Kraujo Valytoja* ......................... $1.09
Vidurių Reguliatoriai .................
Tr o j anka................... tie. 60e Ir 51.00

Ir visokia* kitokias gyduole* aeo 
visokių Hgų, kurios čia dar nepamlnl- 
afturėti per paėtąt

F. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.
P ARSI DUODA K LINIK STO RI S.

Kviečiame visus miestų dar- 
ir biznierius apsigyventi

Daktaras J. Misevičia
HPKC1J AUSTAS 8IRDIWM 

PLAUČIU LIGŲ 
Valandai)

B—IV rytaNw« 
Nuo 
Nuo 
X79 BERRY ST.. BROOKLYN. K. Y

Mvas«MMi

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Siuomi pranešame, kad gatom* daugybę daiktų, reikalingų šiam 

eezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galim* 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liem*, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentaa dėl reumatizmo. Ren
ka 25 Ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DRL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. f. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumo* ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. 8iunč;ant laišku* 
galima siųsti pinigais arba stampemis.

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

* Skyrių'*: 745 Driggs Av*., kampa* 2nd 8t.„ Brooklyn, N. Y.

NEWARKO
AKUŠERKA

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

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

319 Walnut St.NEWAR, N.J.
m i f 3052Telefonas 4085 Market

BROOK LYNO IR APlELINKftS 
A T YDAI. 

Lietuviškas K on t rak t orios.
Padarome visokį darbą prie naujų 

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

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

E-

Kiekvieno Amerikos lietuvio doriniu 
privalumas aujieškoti šioje karėje aa- 
viŠkius ir gimines ir pagelbėti jiem*.

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

MAFFEI & STEPONAITIS
385 Metropolitan Avė., kampa* 

Havemeyer St.

»' - k H ‘‘ I

PATARMES MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M. H. SANGER

LABAI NAUPINGA IK PAMOKINANTI 
KNYGA. Kaina 50c.

Reikalavimus ir pinigus siųskit iiuo a<lre»n:

J. STROPUS, t.
6 Loring St., So. Boston, Mass.

Pinigus gvi iausiai sių-l money oideiiu, l>et 
kam tas neparanku, gali siųst pačio* markėmis.

“LAlSVIt” tik u* B1.2HI1)
Kurį* užsirašy* n*» m«n* “Lal*- 

ve” metama Ir prisius $2.00, tas ap
turės dovanu knvgų vertė* 80 rsn- 
tų RašvkitėK šiandien, nen n«ilg*i 

Ibu* duodamos tokios dovanosi
Kiekvienam atsišaukusiam prisiųsiu 

kataliogą. Iš kurio galėsit pasirinkti 
tinkamų knygų. Adresuokite.

J. P. CHUPAS
P n 9*10 - Inennl*. CYtiia.

Macys & Marcin Furniture Co. ®;

Šiintas kostuin erių 
kraštų ir tautų, 
$1.00 ar $2.00 j savaitę, 
lieka tikrais savininkais 
riaušių daiktų.

išmokėdam i 
pasi- 

ge-

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

Jūsų tarpe 
vienintelė to
kia krautuvė 
iš visos apie* 
linkės.

Męs aukau
jam visų savo 
triūsų, kad iš 
šitos įstaigos 
būtų užganė
dinti ne šim
tai. bet tūks
tančiai žmonių 
visokių kiršų.

h/*;*

Į /. _

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

Telephone 2372 Greenpoint

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviam! virta k>*«
PETRĄ DRAUGELĮ.

Skanu* aiw*> 
gardi arielka, 
fl’UB, visokia 
rynae, kvapam 

Iff '£3$ cigarai Ir
/£ v’iį ,£ puikų* ulkan- 

HMdžIal. Sali dėl

toKJJl aamlrškit Uaa
atsakančia*

vietos,o bCalta 
T $ *žg*nėdlnti.

Paiui Wytha

73 Grand St., Brooklyn

Tūkstančiai Žmonių!

BpTreiAU
JUOKIS IR VISAS SVIETAS 

JUOKSIS.
Tai yra sena patarlė, bet 

teisinga. Jeigu męs smagus, 
tai ir kitiems linksmiau, todėl 
nėra reikalo būti nuliūdusiam.

Vienas iš svarbiausių nervų 
erzinimas, tai akių skaudėjimas. 
Jeigu jauti, kad tavo akims 
kenkia kas nors matymui, at
eik pas mus išegzaminuoti 
akis.

Jeigu nereikalingi bus akiniai, 
tai bus tesingai pasakyta, jeigu 
bus reikalinga, tai męs pritai
kysime už prieinamiausią kainą 
nuo $2.00 ir augšeiau. Viskas 
gvarantuota ir su pilnu užganė- 
dinimu.

PILNA GVARANCIJA.

M. FREEMAN
Optoinetristas ir Optikas
611 GRAND ST.

\ I DIDELA PROGA
i DEL VYRU NUSILPNEJISIU

ANT LYTIŠKU ORGANU

v

mums tik 50c.
v t i; i: 11 organ u vyrai, 
I, ‘įgvctvnti ant vi«a- 
i- t i NO\ O. Tai 
tl. rudume gyduolė. 

• tstančhiB vyru aer-
- ir< Jei esate ser- 
:<>’- -'<'1'1011. kad kėn
io < viu, kad nustoet
- i • nm»Hpnejesiam 

k<»i< .iiha kojos, galvos
d viduriu, ncvlrinl- 

Ite.-j arba kitos ligos 
ir>: i ii. baime sutikti 

I <1 iro nekurie. pallkst* 
rto: ini) gvduoltu NOVO.

i trumpa laika padaris jus 
iis ir laimingais, tada gi 

naudomis gyvenimu ir jo 
' l nt\ai s. id uit pertikrinti 
;<<! Novo gyduoles ta pada

loms DYKAI kompletlŠką 
duollu, uzt’ ktinai ant 15 dienu, 
i-iimste mums savo nntmša Ir 
in k! sykiu 50c krnsos ženklo- 

sidabru del apmokelima licšu 
a. Malonėkite atkreipti ntyde 

ant to kail tai ner-t m»^a degute, bet 
koinleti-Skas kursas iSstevdymiiL užtekti
nai a-'t 15 db't’ii. labai tanke yra užtekti
nai lis’:-valymui. Ta protrn yra vien

svarbi t ant ttaimno laika. Rašvktte mums 
ne itiiiolioldtr. t iip-gi praneškite kokiam 
liikraiti skaitlte ta nngnrsinlma ir me* 
tasiunsme Imus turi'"“ tas gyduole*.

NOVO COMPANY.
Dept. 37. Dox 4000, Philadelphia, P*.

nskite

g.n 
>’:■ I 
ki:i

S" I" 
ina i

iii

ik i

kur

Juozas Garšva
GRABORIUS 
(Undertaker)

K?.f

LAIDOTIVIŲ DIREKTORIUS.
IŠbalsamuoju ir laidojo numirusiu* i 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Kari*- 

i tas Vesclijoms, Krikštynoms ir šiaip 
' pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Main

Mylėtojams Muzikos »r Dainų:
Išsimokinimas 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 ‘$1.50, parduo
du už $1.

G. A. BARONAS
MsKEES ROCKS, PA.

PERSKAITYK!
Kiekvienas nau 
jas skaitytojas 
kuris užsirašy* 
pas mane “Lais 
vę” ant metų Ir 
užsimokės $2.00 
tas gaus dovanų 
knygų vertė* 
1 dolerio arba 
“Šakę” ant me 
tų. Senas skai 
tytoįas, kuris at
naujins, gau* 

knygų už 50c. Kas iš neskaitančių 
dar prisius už “Keleivį” $1.50, gaus 
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 
2l> centus. Kas užsirašys “Naująja 

$1.50, tas
Kas užsirašys 

kaina melams 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit 
rašičius per mane. Tiek 
darni gausite gerų knygų pasiskai
tymui. Būtinai pasakyk apie tai sa
ve draugui ir pažįstamui. Knyga* 
duosiu tik “Laisves” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS

2870 Margaret St., Philadelphia, Pa.

tuos laik 
pat mokė

Vienatinė mokykla amatą, ie- 
f erių lenkiškoj kalboj. Ruda* 
nj visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, Jeigu galima at
dirbti po $15.00 iki 139.00 kai) 
ioferiu. 41 ta mokykla Išmokina 
tikru šoferiu per keturias nodft* 
lias. Galima mokintis diena* 
mis ir vakarais. Gvarantneja- 
me, jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 40th St„ New Yerk.N.Y.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuviny*.
Knyguti 25c.

Telpa šios dairos: 1) Gaude** 
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 8) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Deja 
ugnj. Chorams atiduodama 80 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
305 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.




