
W     i|i» ' • H 1 •I JI ■ HfHWIIW, III.

Geriausias darbo žmonių laikraštis
“LAISVĖ”

taus du sykiu savaitėj: Utarninke ir Pėt- 
nyčioj. Leidžia Lietuvių Ko-ope- 

ratyviška Spaudos Bendrovė,

PRENUMERATA METAMS* 
lenko je...............................
_nadoje ir užrubežiuose ..

J PUSEI METŲ
1 Amerikoje ............ ... ................
4 Kanadoje ir užrubežiuose ....

> Apgarsinimij kainos ant už.
“LAISVĖ”

I 183 Roebling St.. Brook

tP
$2.00
3.50

$1.00
1.75 

o

nrnfcwr
The Lithuanian semi-weekly 

“LAISVE” 
Published by

The Lithuanian Co-operative Pnh. •tewWip- 
(Inc.), every Tuesday and Fri<ta; 

at Brooklyn, N. Y.

YEARLY SUBSCRIPTION RAT»8
In the United States.......... .......... j
To Foreign Countries .............. S.Jbt'

J Advertising rates on application
ft All communications should be addressed! (to^
| “LAISVE”
II 183 Roebling Stn Brooklyn, N, )!’<, <

xNo. 25. TeLpnone 5231 Greenpoint. BROOKLYN, N. Y., 28 Kovo (March , 1916 m. Telephone 5231 Greenpoint.
“Entered as second class matter March 11, 1914, at Post Office at the Brooklyn, New York, under tho Act ef March 8, 1871”. VI Metas

Vilniaus Naujienos
KAIZERIS BUS VILNIUJ, j džia Vilniuje ketanti vėl at-^entojams, Kur už 6 femgius

Iš Petrogrado praneša, j verti visuomenei kelis kny- -----
jog vokiečių kaizeris šiomis 
dienomis lankysis Vilniuje. 
Kad apsaugojus kaizerio 
gyvastį nuo galimų pasikė
sinimų, iš Berlyno atgaben
ta daug detektyvų, kurie 
saugos kaizerį.
ypatos, tam laikui, prašalin
tos iš Vilniaus.

VILNIUS.
Tiktai ką atėjusioji “Nau

joji Lietuviška Ceitunga” iš 
Tilžės ir “Dabartis” iš Kau
no suteikia gana daug žinių 

niaus ir Kauno.
Žemiau talpiname visą 

pluoštą žinių.
Duonženklių veltui. —čio

nai kas savaitė beturčiams 
Vilniaus gyventojams išda
lina keliatą tūkstančių 
duonženklių, kuriais galima 
gauti duonos dykai. Miesto ! 
valdyba paskyrė tris di-i 
tižiųjų labdarybės įstaigų, 
kurios privalo tuos 
ženklius išdalinti: 
beturčių globa, lietuvių pa- 
šelpinis komitetas ir Cent- 
ralė žydų labdaringųjų įstai
gų. Pati miesto valdyba ne
dalina dykųjų duonženklių.

. Moters, kurių vyrai karei
viauja rusų kariumenėje, 
gauna šių duonženklių ma
gistrato name.

Augščiausių kainų rodyk
lė sąkrovose. — Kad išven
gus visokių priekaištų, kada 
kas paims kiek viršaus per 
nuostatas augščiausias pre
kių kainas, valdžia pakabin- 
dino visose sąkrovose pa
skirtų augščiausių kainų ro
dyklę. Rodyklė turi būti pa
kabinta gerai matomoje vie
toje. Prasižengusieji prieš 
rodyklių kainn<? bus labai 
skaudžiai baudžiami.

Mokytojų sueiga. — “Wil
naer Zeitung” praneša: 
šiandien po pietų 3 vai. mo
kyklų patarėjas Te Gude 
laikys pirmutinę čionykščių 
mokytojų sueigą. Atsižvel- 

' giant į kalbų mišrumą, su
ruošta atskirų konferencijų 
pagal tautybę. L__
dienų sueigoje dalyvavo len-' ijieclžių. Faipojau svarstė 
ku mokytojai. Pirmadieny žmonių sąskaitos reikalus;1 
14 d. vasario d. buvo antra : įvedimą pramoninio miesto 
sueiga. kurioie dalyvavo ir Į mokesnio; krutamųjų vaiz

dų teatrų apmokėjimą; pri
žiūrėjimą prekiavimo ir el
getavimo gatvėse. Taipojau 
atkreipė atydą į naująjį 
mokyklų sutvarkymą ir į 
privatinių miesto globos į- 
staigų priežiūrą.

sueiga, kurioje dalyvavo ir! 
Lietuvių mokytojų. šitų 
sueigų tikslas yra apsvars
tyti vyriausiojo vado rytuo
se mokymo įsakymai ir jų 
vykinimo nuostatai.

šelpimas. — Vilniuje ke
tina plačiai išsiskleisti ppšel- 
pos suteikimas. Tveriaman 
tan komitetan prigulės val
džios atstovų ir asmenų iš 
visų gyventojų sluogsnių. 
Labiausia turima akyje liau
dies virtuvės, kurios labiau
siai rūpinasi maitinimu čio
nykščių beturčių gyventojų.

Pašalpa darbininkų virtu
vei. — Čionykštė darbininkų 
virtuvė gauna mėnesiui 
2,000 markių iš Berlyno pa
ramos draugijos, kuri yra 
atsiuntusi 50,000 markių. Į- 
staiga beturčiams šelpti yra 
jai pavedusi padalinti pa
vargėliams 2,000 duonženk
lių.

Vilniuje vėl ketina atverti 
knygynus. — “Wilnaer Zei- 
tung”praneša: Vokiečių val-

gynus, ypatingai valdžios 
archivą, vadinamąjį viešą 
knygyną ir Muravjovo kny
gyną. Tuotarpu knygomis 
tegalėsią naudoties mokyto
jai ir mokyklos, nėsa reikią 

Įtariamos į dar sutvarkyti piniginis ir 
\ aldymo reikalas.

Vilniaus medžių pjovyk- 
los. — Vilniaus medžių pjo- 
vykks tai visųaugščiausiai 
pakilusioji pramonės šaka. 
Medžių pjovyklos stovi prie 
Vilijos upės, kuri atbėga iš 
giriomis apžėlusių kraštų, 
todėl joms, rodos,nepritruks 
medžių. Anų 15 pjovyklų iš
našu mas nemenkas. J u iš
dirbiniai gabenami į tolesnį

duon-
Miesto

Jose randa uždarbio tūks
tančiai darbininkų, valdinin
kų ir agentų.

Karė sustabdė pjovyklų 
i darbus. Bet galima tikėtis, 
ilad vokiečių valdžia, kuri 
labai rūpinasi Vilniaus mie-

ir šitą svarbią miesto pra
monę.

Pirmas Vilniaus miesto 
valdybos posėdis. — 29 d. 
sausio, pirmininkaujant vy
liausiam vokiečių burmist
rui, buvo pirmas Vilniaus 
miesto valdybos posėdis, ku
riame dalyvavo buvusiojo 
magistrato nariai ir naujai 
pašaukti šeši miesto patarė
jai. Vyriausis burmistras 
įvedė naujuosius miesto 

. patarėjus jų vietosna priim
damas iš jų pasižadėjimą 
pasitikimai ir sąžiningai pil
dyti priedermes, rankos pa
davimu užuot priesaikos. 
Posėdyje užsiėmė, tarp kit
ko, apsvarstymu vartojimo 
lietuviu ir lenku kalbos 
klausimu valdybos susi neši
muose. Labai užinteresavo 
įdomus klausimai maisto 
parūpinimo, kovos prieš be-

tingumo.
Kituose posėdžiuose tarė

si dėlei reikalingų pinigų su
naudoti auginant dykiems 
laukams Vilniuje ir jo apie- 

Pirmųjų i linkėję daržovių bei vaisinių

rastis “Wilnaer Zeitung”ra- 

g-y-
vulius. Dabar paaiškėjo, 

p(l jkad gyvulių suskaitymas 
kad 'Lietuvoje yra daromas tam,

paties laikraščio
labdaringosios,. . , . .v , ....

lenku pašelpinė I <a( a? !<uL)ll(L Kueikalin- 
gos baimes isp jausto gyvu
lius.

rengiasi ir dabar taiso mo
kymo planus. Visi sutinka, 
kad kiekviena tauta gautų1 
pamokslą savo kalba, 
mok ratai reikalauja
verčiamas mokyklas miestas 
laikytų savo pinigais.

Anot to 
Vilniaus 
draugijos, 
draugija, 
draugija, labdarybės drau
gija, “Zedoko Gedolo”, len
kų vartotojų draugija 
Mrowska ir daugelis katali
kų dvasininkų yra susitelkę 
steigti įvairiose miesto da
lyse virtuves beturčiams gy- 

galės gauti pavalgyti put
ros, bulvių ir mėsos.

Patariamoji komisija prie 
Vilniaus miesto valdybos. — 
Vilniaus miesto vokiečiu 
burmistras pasikvietė svar
styti miesto valdybos reika
lų ir arčiau susinešti su gy
ventojais, šešiatą Vilniaus 
gyventojų atstovų: du lietu-

Vilniuje vartotojų bend
roves rūpinasi maisto pri 
datymu. — Vilniuje dabar 
/eikia 130 vartotojų bend- 
ovių: lietuvių, žydų, lenkų 
r gudų. 21 žydų vartotojų 

bendrovė susijungė į daik
tą ir išsirinko centravę ko
misiją maistui pirkti. Šito
se žydų bendrovėse yra 20,- 
000 narių. Centralė komisi
ja nutarė bendrovių pelną 
pavesti šelpimui beturčių 
nariu.

—Iš laikraščio “Wilnaer 

bia, jog tenai įsikūrė bend
rove nusamdyti neapstaty- 
toms troboms vietoms mies
to apielinkėje ir tenai, se
kant didžiųjų Vokietijos 
miestų pavyzdį, įtaisyti dai> 
žus. Šitą daržų žemę ma
žais rėželiais parsamdysią 
miesto gyventojams už įma
nomą kainą, kad ir mažtur- 
čiai, savų sodelių mėgėjai, 
galėsią jų įsteigti.

Bėglių pargrįžimas namo.
Vilniaus pąšelpinis komi

tetas praneša, kad iš buvu- 

dabar tenai telikę tiktai 
7,000, daugiausia akademi
kai ir pirkliai. Šitų 7,000 
tesą vos 5G0, kurie privalo 
pašelpinio komiteto pašelpos 

įbos, kiti patys išsimaitina, 
ūkininkai ir amatninkai vi
si iau išsiskirstė savo na-
muosna.

Liaudies virtuve. — Lai
kraštis “Wilnaer Zeitung” 
praneša: Vilniuje tvarkosi 
minia draugija įsteigti ir 

būsiant prie pat stoties, y- 
patingai geležinkelio darbi
ninkams. Kasdiena ketina 
duoti 800 porcijų.

GYVULIŲ SURAS 
laba r ti s” rašo:

Ii ūkininkai nusigando, nes 

do tokių, kurie vokuoja, kad 
valdžia, suskaičius gyvulius, 
atims ir pradės pjauti. To- 

yra, idant būtų galima žino
ti, kiek reikės jiems pašaro.

Šiose dienose ir Kauno gy
ventojai gavo ypatingus 
duonženklius. Tiktai duon- 
ženklius turėdami, jie gali 
pirkties duonos.

18 socialdemokratišKų at
stovų Vokietijos reichstage 
atskilo nuo frakcijos ir su
tvėrė savo neprigulmingą 
kairiųjų socialdemokratų 
frakciją.

Nauja frakcija įsikūrė, 
kuomet dauguma valdžiai 
pa taikau j ančių atstovų nu
tarė prašalinti iš frakcijos 
draugą Haase už tariamąjį 
disciplinos sulaužymą. Kaip 
tik tasai nutarimas praėjo, 
taip tuojaus iš frakcijos iš
stojo 18 draugų ir sutvėrė 
naują frakciją.

Kokie draugai prisidėjo 
prie naujos frakcijos, dar 
nežinoma, bet skilimo jau 
seniai galima buvo laukti.

Naujoji frakcija turi ne
tik gabių vadovų, bet jos 
pusę palaiko ir dauguma so
cialdemokratų partijos na- 
lių. Tame ir yra naujos 
frakcijos stiprumas.

Vėliausios žinios praneša 
daugiau smulkmenų apie a- 
pystovas, kuriose įvyko Vo
kietijos socialdemokratų 
reichstago frakcijos skili
mas. >

Laike parlamento posė
džio kairysis socialdemokra
tas, draugas Haase, sušuko, 
kad Vokietija nelaimės šios 
karės ir jog neY viena iš ka
riaujančiųjų šalių nelaimės 
šios karės. “Socialistai visų 
šalių neapkenčia karės. Męs 
norime taikos”.

Tuomet reichstago atsto
vai pradėjo šaukti ant Ha
ases, neleisti jam kalbėti. 
Kilus dideliausiam triukš
mui, socialistas Scheideman 
pasakė, kad dauguma jo 
draugų neapleis valdžią lai
ke šios karės.

Kuomet Haase mėgino at
sakyt, kilo dar didesnis su
judimas ir daugelis atstovų 
buvo jau su kūmščiomis be
šoką ant draugo Haasės. 
Reichstago pirmininkas už
darė mitingą.

Po šio istoriško posėdžio 
18 draugų sutvėrė naują 
frakciją.

SOCIALDEMOKRATAI IR 
ALZAS-LOTARINGIJA.
Amerikos socialistu vado

vas drg. M. Hillquith ga
vo pranešimą iš Vokietijos 
socialdemokratijos, ku riame 
nustatoma taikos sąlygos. 
Kaslink Alzas-Lotaringijos, 
tai Vokietijos socialdemo
kratai rokuoja tą šalį galu
tinai prikergta prie Vokieti
jos. Alzas-Lotaringija, Vo
kietijos socialistų nuomone, 
jau negali grįžti prie Fran- 
cijos. Apie tai nereikia nei 
kiausties gyventojų.

Tuo tarpu, Francijos ir 
Anglijos socialistai reika
lauja, kad pačios Alzas-Lo- 
taringijos gyventojai nubal
suotų, prie kurios valstybės 
jie nori prisidėti.

NUSKANDINO VOKIE
ČIŲ UŽPUOLIKĄ.

Londonas.—Vokiečių lai- 
vas-užpuolikas tapo nuskan
dintas Šiaurės jūroje. Pen
ki vokiečių aficieriai ir 115 
kareivių tapo paimta į ne
laisvę. Anglų žuvo 74 ypa
tos. /

. A

Peroną četvergą svečiai 
iš Lietuvos kalbėjo So. Bro- 
oklyne, nedidelėj lietuvių 
kolionijoj. Kaip dėl So.Bro- 
oklyno, publikos susirinko 
gana daug. Aukų surinkta 
.$60.00. Ponioms Bulotienei 
ir Žemaitei iš publikos įteik
ta po puikų gyvų gelių bu
kietą.

Pėtnyčioj išryto Brookly- 
nan atvyko K. Šidlauskas, iš 
Bostono, Lietuvos Šelpimo 
Fondo iždininkas ir J. Ge
gužis, “Keleivio” leidėjas.

Bostoniškiai svečiai atsi- 
bmkč “Laisvėje” ir pas p. 
V. Daunorą, kur gyvena 
gerb. Bulotai ir Žemaitė. Po 
pietų, tą pačią dieną, A. Bu
lota, K. Šidlauskas, J. Ge
gužis, J. Neviackas ir L. 
Pruseika nuvyko į “Tėvy
nės” redakciją, kur įvyko 
privatiškas nuomonių susi- 
keitimas dėl tūlų bėgančių 
šio momento reikalų.

Pėtnyčios vakare Lietu
vos šelpimo Fondo svečiai, 
o taip-pat J. Gegužis, K. Šid
lauskas ir J. Neviackas nu
vyko į Elizabeth, kur įvyko 
L. Š. F. prakalbos. Prakal
bos puikiai pavyko. Aukų 
surinkta apie 160 dolerių,ko 
dar Elizabethe niekuomet 
nebuvo.

Drg. Kirkpatrikas, socia
listų partijos kandidatas į 
Suvienytų Valstijų vice-prc- 
z i dentu s.

BJAURIAU, NEGU PO 
ISPANIJA.

Amerika visuomet giriasi, 
jog kariavusi su Ispanija 
dėl Kubos ir Porto Rico pa- 
liuosavimo iš po ispanų jun
go-

Bet Amerikos Darbo Fe
deracijos pirmininkas S. 
Gompers sako, kad dabar 
Porto Rico yra daug blo
giau gyventi, negu gyvenosi 
po Ispanijos jūngu.

Gompers reikalauja, kad 
ant Porto Rico salos liautų
si persekioję darbininkus. 
Jisai reikalauja taip-pat,kad 
ant tos salos tuojaus būtų į- 
steigta civiliška valdžia.

VeL KAZOKAI.
New Yorko valstijos le- 

gislatūron vėlai įneštas bil- 
lius, kad įsteigus konstable- 
rių policiją. Panaši policija 
jau yra Pcnnsylvanijoj ir 
tenais ji pasižymėjo, kaipo 
uoliausia darbininkų perse
kiotoja.

Protestuokite prieš tą 
billiu.

Protestus siųskite savo 
distrikto atstovui ir guber
natoriui Whitman.

Revoliucija visoj Chinijoj 
taip smarkiai platinasi, kad 
imperatorius Yuan-Ši-Kajus 
vėlei apsiskelbė esąs prezi
dentu. Monarchija tapo at
šaukta, o jos vieton vėlei su
grąžinta respublika.

Tik vargiai išsigelbės ta-! 
sai veidmainis nuo Chinijos' 
žmonių keršto.

VIS DAR TIKISI PAIMTI 
VERDUNĄ. Į

Ties Verdunu mūšiai jau 
apilsta. Francūzų kares o- 
fisas skelbia, jog dvi pasta-, 
jąsias dienas didelių mūšiui 
neįvyko. Tačiaus žinios iš 
Berlyno vis dar optimistiš
kos. Prisiartinant pavasa
riui, vokiečiai įgyja daugiau 
vilties, jog laimėjimas vistik 
būsiąs jų ir Verdūnas bus 
paimtas.

ANGLŲ-JAPONŲ SUTAR
TIS.

Tokio. — Užsieninių da
lykų ofisas pagarsino, jog 
tarpe Anglijos ir Japonijos 
kokia buvo sutartis, tokia ir 
pasiliks.

Tarpe Anglijos ir Japoni
jos įvyko pilna sutartis rei
kale kontrolės Ramiamjam 
vandenyne.

KUROPATKINAS VEIKIA
Pastarosios savaitės ži

niose vis tankiau minima 
Kuropatkino vardas, kuris 
smarkiai atakuoja vokie
čius Rygos fronte.

Ypatingai aštrių mūšių 
būta ties Jacobstadtu. Ru
sai taip-pat atakavo vokie
čius ties Friedrichstadtu.

TRIS SOCIALISTŲ RE
DAKTORIAI AREŠTUOTI.

Stockholm (Švedija). — 
Tris socialistiški redakto
riai, Hoeglund, Oljelund ir 
Hedon areštuoti ir kaltina
mi taip vadinamame “vals
tybės išdavime”.

Mat, jie dalyvavo švedų 
socialistų organizacijos kon
ferencijoj. kur buvo priim
ta rezoliucija, kad Švedijoj 
reikia apšaukti visuotiną 
streiką, jeigu valdžia įsivel
tu visasvietinėn karėm

Areštavimas įvyko todėl, 
kad Švedijos konservatoriai 
įeikalavo, idant konferenci
jos delegatai būtų nubausti.

Turbūt, tie draugai prigu
li prie kairiojo sparno Šve
dijos socialdemokratijos.nes 
Švedijos soc.-dem savo čielu- 
moje nestoja už visuotiną 
si reika.

Garbė tiems draugams.

VOKIETIJOJ PABRANGO 
POLI ERA.

Spaudos popieros fabri
kantai Vokietijoj sutarė 
spaudos popierą pabranginti 
net ant 8 markiu už du cent
neriu. Tai yra pabrangini
mas ant 40 procentų. Laik
raščių leidėjiams tai didelė 
sunkenybė.

“Nauja Liet. Ceitunga” 
bėdavoja, kaip čia bus su iš
gyvenimu, kadangi laikraš
čiai nustojo veik pusės ap
garsinimų.

KAIP VOKIEČIAI ELGIA
SI LIETUVOJE?

Nauja Lietuviška Ceitun
ga rašo, jog vokiečių vy
riausybė jau apmokanti Lie
tuvos gyventojams rekvizi
cijos ženklus. (Tuos ženk
lus išduoda kareiviai, iman
ti iš gyventojų maisto ar ko 
kito, kas reikalinga kariu- 
nienei). Kokia pinigų suma 
ant rekvizicijos ženklo pa
rašyta—tiek ir apmokama.

Nauja Lietuviška Ceitun
ga priduria nuo savęs, kad 
tai ne pareiga vokiečių val
džios tuojaus apmokėti rek
vizicijos ženklus, nes karės 
teisės reikalauja, kad šitie 
ženklai būtų apmokami tik 
karei pasibaigus. Vokiečių 
valdžia, apmokėdama rekvi
zicijos ženklus, daranti “ma
lonę” Lietuvos gyventojams. 
“Vokiečių valdžia tiktai tam 
temokės atlyginimą, iš kurio 
oaties kas bus atimta ir ku- 
i is tai galės prirodyti rekvi
zicijos ženklu”.

SUSINĖSIMAS GELŽKE- 
LIAIS.

Kaune einančioji “Dabar
tis” rašo, kad vokiečių ka
riškoji vyriausybė leidusi 
Lietuvos gyventojams nau
dotis trijų gelžkelių linijo
mis. Galima esą važinėti 
be jokio specialio leidimo 
šiomis linijomis: Vilnius- 
Virbalis-Eitkūnai, Alytus - 
Suvalkai-Margrabova ir Su- 
valkai-Lososna-Gardinas.

Keliaujant iš Vilniaus į 
Gardiną, reikia dar turėti 
specialis leidimas. Visi ke
liauninkai turi turėti savo 
fotografijas ir rodyti jąs 
ant pareikalavimo. Važiuo
jant trečia klesa nuo ypatos 
mokama 8 fenigiai .už kilo
metrą, važiuojant antra kle
st:—12 fenigių. Kelionei rei
kalingų daiktų galima im
ties iki centnerio sunkumo.

KAUNE.
Kaunas nori išlaikyti sa

vo garsą, kaipo geras “dar
žų miestas”. Kauno apy- 
gardos laukai labai tinka 
daržovėms. Kauno bei apy
gardos daržovės buvo pla
čiai pažįstamos. Miestas 

j dabar paėmė į savo rankas 
j tuos miesto laukus, kurių 
'savininkai yra iš miesto pa
sitraukę ir keta juos par* 
samdyti kitiems už pigių 

Ikainą. Miestas pats nupir- 
<ko ir sėklų.

Miestų nusamdytas speci- 
alistas duoda pamokymų, 
kain reikia produktyviau 
užsiimti daržininkyste.

BRANGUMAS RUSIJOJ.
Tam tikra taryba maisto 

klausiniu, ištyrusi 62 miestų 
kainas, praneša, kad nuo 
1913 m. gruodžio mėnesio 
iki 1915 m. gruodžio kviečių 
kainos pakilusios 62 procen-. 
tais, kvietinių miltų—60
proc., rugių—78 proc., rugi
nių miltų—81, grikių kruo
pų—123 procentais (tai yra 

i kur 100 kaštavo, dabar ka'S- 
ituoja 223), mėsa—27 proc, 
sviestas—95, druska—132, 
cukrus—59. Vidutiniškai 
šitų produktų kainos pakilo* 
79 procentais. >
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Lietuvos Šelpimo Fondas 
yra bepartyviškas.

Rodosi, ir maži vaikai tu
rėtų žinoti, kad Lietuvos 
Šelpimo Fonda įsteigė ant
rasai visuotinas Amerikos 
lietuvių seimas, atsibuvęs 
Brooklyne 1,2, ir 3 d. spalių, 
1914 m.

Visos to seimo rezoliuci
jos buvo priimtos veik vien
balsiai. Balsavime dalyva
vo visų mūsų visuo
menės srovių atstovai. Veik 
vienbalsiai praėjo ir rezoliu
cija, kuria tapo įsteigtas 
Lietuvos Šelpimo Fondas, 
tas Fondas, kuris nuo pir
mos savo gyvavimo dienos 
niekuomet nebuvo nudažy
tas bent menkiausio party- 
viškumo varsa. Fondo vai- 
dybon pakliuvo įvairių vi
suomenės pakraipų atstovų. 
Net katalikas Čėsna yra to 
Fondo narys.

Jeigu vėliaus vienas-ant- 
ras L. Š. F. valdybos narys 
atsimetė nuo centro, kad su
tverus naują autonomijos ir 
gelbėjimo iždą, tai dar ne
reiškia, kad Lietuvos Šelpi
mo Fondas būtų liovęsis bū
ti tokiu, kokiu jį antrasai vi- 
suotinasai seimas svietan 
pagimdė.

Ne politiškas, ne party- 
viškas, ne sektantiškas bu
vo ir tebėra Lietuvos Šelpi
mo Fondas. Jį remia plačio
ji Amerikos visuomenė, kuri 
hgi šiai dienai L. Š. F. su
rietė apie 14 tūkstančių do
lerių. Nei didžiausias veid
mainis, nei didžiausi as L. Š. 
Fondo priešas negalėtų pri
rodyti, kad Lietuvos šelpimo 
Fondas nors vieną centą bū
tų davęs kokios nors parti
jos politikai. Nei socialistai, 
nei demokratai, nei klerika
lai negavo ir negaus iš L. Š. 
F. nei vieno grašio. Taip į- 
sakė antrasai visuotinasai 
seimas.

Ligišiol L. Š. F. šelpė sa
vo aukomis Globą (Prūsų 
lietuvių belaisvius šelpian
čiąja draugiją) ir Gydymo 
bei Maitinimo draugiją. Da
bar Lietuvos Šelpimo Fondo 
prakalbose renkamos aukos 
ir “Žiburėliui”, moksleiviu 
Šelpimo draugijai.

Sakykit, kame gi čia par
ty v išku mas, “soči al is tišku - 
mas”, ar kas nors pana
šaus? Męs neįmatomo par- 
tyviškumo nei per aguonos 
grūdelį. Tiktai piktos va
lios žmonės, tiktai pavydū- 
nai gali primesti Lietuvos 
Šelpimo Fondui kokį nors 
partyviškumą, “socialistiš- 
kumą” ar kokią kitą politiš
ką pakraipą.

Pažiūrėkit į aukautojų 
surašus: kiek ten įvairių 
draugijų šventais ar tautiš
kais vardais, kiek įvairių 
ratelių, kuopelių! Aukos 
renkamos vestuvėse, mitin
guose, baliukuose, koncer
tuose ir t.t.

Dabar, kada svečiai Lietu
vos Šelpimo Fondo pradėjo 
darbuoties didžiojo New 
Yorko apygardose, tūli ker- 
Štuoliai vėlei subruzdo pasa
koti nebūtų pasakų apie tai, 
būk Lietuvos šelpimo Fon
das esąs “socialistų” fon
das.

Bet luktelėkite vieną mo
mentą ir įsidėkite į galvą ve 
kokius faktus: New Yorke 
svečiams prakalbas rengia 
vietos lietuvių politikos kliu- 
bas, kurio pirmininku yra 
vienas iš “Vienybes Lietuv-

Tuomet neatsiklausytu- 
mėt šnekų apie partyvišku- 

ninkų” leidėjų. Tasai politP mą, “socialistiškumą” ir ki- 
kos kliubas yra didžiausia tokius “umus”.
New Yorko lietuvių organi- -------------
zacija. Vienas laikraščių rašo:

Newarke svečiams pra-.“nei vienas iš svečių niekuo- 
kalbas padeda surengti Ba- met prie socialistų nepri- 
langos Juzės draugija, bene klausė, nepriklauso ir... var- 
didžiausia tautiškoji New- gu bau kada nors priklau- 
arko lietuvių draugija. sys”.

Bayonnėj, N. J., svečiams 
prakalbas mano rengti vie
na iš didžiausių vietos drau
gijų- Didžio Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto draugija.

So. Brooklyne svečiams 
prakalbas surengė beparty- 
vio jaunimo gimnastikos 
kliubas. Brooklyne Tautiš
kame Name svečiams pra
kalbas rengė Moterų Pro- 
gresyvio Susivienyjimo kuo
pa.

Į New Haveną svečius 
kviečia D. L. K. Vytauto 
draugija.

Pakaks tų faktų!
Gi jau čia ir didžiausias 

Lietuvos Šelpimo Fondo 
priešas turi pripažinti, kad 
įtekmingos, didelės ir be- 
partyviškos draugijos, bro
liškos pagelbės draugijos,ei
na už L. Š. F. ir remia sve
čių misiją, nes mato ir su
pranta, kad tas Fondas yra 
visuomeniškas ir beparty- 
vis.

Dabar darome trumpą su
trauką ir lai kiekvienas ži
no, kad—

1) .L. š. F. tapo įkurtas 
2-rame visuotiname lietuvių 
seime.

2) Už L. š. F. įkūrimą 
balsavo ir jo valdybos rinki
muose dalyvavo veik visi de
legatai, priderą į įvairias vi
suomenes sroves.

3) L. š. F. nieko bendro 
neturėjo ir neturės su jokia 
politika ir neaukavo nei cen
to jokiai politiškai partijai.

4) L. š. F. ligišiol rūme 
“Globą”, Gydymo ir Maitini
mo draugiją ir šiuomi laiku 
neoficialiai remia“žiburčlį”, 
būtent tas draugijas, kurios 
j ra bepartyvės pilnoje to žo
džio prasmėje.

5) Lietuvos šelpimo Fon
dui pritaria plačioji Ameri
kos lietuvių visuomenė, ta 
visuomenė, kuri jau išsinė
rė iš klerikalės ir pusiau kle- 
likalės įtekmės kilpų.

Kokių gi prirodymų pilno 
bepartyviškumo dar dau
giau bereikia?

Tiktai pavydas ir aiškiai 
partyvė pagieža kalba lūpo
mis tų, kurie eina prieš Lie
tuvos Šelpimo Fondą.

KEISTA, LABAI KEISTA.
Tūli tautininkai, kurie la

bai daug šneka apie taria
mąjį L. š. F. partyviškumą 
(nors, kaip matėt iš anks
čiau tūpusio straipsnio nie
ko panašaus nėra), patįs 
kaip tiktai nori išnaudoti 
gerbiamus svečius savo par- 
tyviškos agitacijos reika
lams. Tik klausykite:

So. Bostone neseniai įvy
ko tautininkų partijos (san
doros) konferencija,tos par
tijos, kurios pirmininku yra 
p. R. Karuža, o sekretorium 
—p. J. O. Sirvydas. Toj kon
ferencijoj išrinktasis Naujo
sios Anglijos Am. Lietuvių 
Tautininkų Sandoros komi
tetas įgaliojo A. Rimką susi
žinoti su A. Bulota dėl pra
kalbu maršruto...

Tautininkų partijos rajo
nas nori rengti maršrutą...

įsivaizdinkite sau, koks 
termas kiltų tautininkuose, 
jeigu koksai nors Lietuvių 
Socialistų Sąjungos rajonas 

'įsigeistų rengti svečiams

Šventa teisybė.
OI, tas ir geriausia rodo, 

jog Lietuvos Šelpimo Fon
das bepartyvis. Jeigu tasai 
fondas būtų buvęs partyviš- 
kai-socialistiškas, tai jau ji
sai būtų parsikvietęs sau ir 
party viškai - social is t išku s 
kalbėtojus. ‘ Bet būdamas 
no soeialistiškas jisai kvietė 
ne socialistų partijos narius.

Ar dar neaišku?

Vienas tautininkų laikraš
tis sako: “buvo užklausta 
ar svečiams žinoma, kur eis 
aukos surenkamos per Šel
pimo Fondą?”

Tą klausimą svečiams už
davė p. A. Rimka, “Ateities” 
redaktorius.

Well... “Ateities” redak
toriaus rūpestingumas labai 
pagirtinas, bet mes norėtu
me jam ve ką atsakyti:
Kas bus—tai dar pamatysi

me, bet goriausia padarysi
me, atsižvelgę į jau įvyku
sius faktus ir precedentus, 
šelpimo Fondas į ėmė Globą, 
Gydymo ir Maitinimo drau
giją ir remia “Žiburėlį”. Ta
riaus jisai, L. Š. F., nerėmė 
ir neremia Yčo-Olšausko- 
Šilingo draugijos.

Tai faktai.
Dabar imkime nagan taip 

vadinamą Gelbėjimo Fondą. 
Nespėliosime, ką tas Fondas 
darys, bet pažiūrėsime, ką 
jisai darė. Tasai fondas ir 
ypač tą fondą remianti laik
raščiai “Vien. Liet.” ir “Lie
tuva”, ir žodžiu ir pinigais 
rome klerikališką lietuvių 
draugiją.

Taigi, kas gali suteikti ge
resnę gvarantiją, kad šliau
kanti pinigai nepaklius kle
rikalų draugijai—ar L. Š. 
F., kuris nei centu neparėmė 
tą draugiją, ar L. G. F., ku
ris rėme tą draugiją?

“Lietuva”, vienas iš tauti
ninkų partijos organų, mi
lždama apie’pp- Bulotų ir 
Žemaitės atvažiavimą, čia 
jau išreiškia savo simpatiją 
klerikališkai YČo-Olšausko- 
Šilingo draugijai.

Jie negali ir nemoka atsi
kratyt nuo klerikalų hipno
ze.

“Vien. Liet.” rašo:
“Mums rodos, kad ir vi

sur turėtų būti lietuvių 
reikalaujama, kad viešuo
se susirinkimuose suren
kamos aukos turėtų būti 
atiduodamos į bepartyviš- 
ką L. G. ir A. F., arba 
bent pusė perduodama, 
jeigu po socialistų prie
žiūra būna susirinkimai 
daroma”.
Sveikas protas ir liogika 

galutinai apleido tų eilučių 
rašytoją.

Lietuvos šelpimo Fondas 
užkvietė kalbėtojus, jisai 
rengia prakalbas—o aukos 
(tik klausykite ir stebėki- 
tes!) turi eiti į tautininkų 
Gelbėjimo ir Autonomijos 
Fondą!i!

Šelpimo Fondas kruta— 
veikia, prakalbas rengia — 
o pinigai jiems!!!

Nabašninkas taradaikos 
autorius turi persiversti 
grabe ant kito šono!

Suvirs pusė metų suėjo, 
kaip L. š. F. kasierius už
kvietė p. A. Bulotą Ameri
kon.

Per tą visą ilgių-ilgiausią 
laika tautininkai ir klerika
lai nei gu-gu. Gelbėjimo 
Fondas anei siuntė, anei ma
nė siųsti A. Bulotai už kvie
timą! Mat, turėjo gražaus 
darbo—rengė p. Šimkui pra
kalbas... stiprino tą kleboni
jų pasiuntinį, stiprino kuni
gą! įtekmę.

O dabar,kada svečiai atvy
ko—“Vien. Liet.” reikalauja 
jei ne visų, tai bent' pusės 
aukų!

Ar tik ne prieš sūdnąją?

Vienas laikraštis, norėda 

mas {Šnekėti savo skaityto
jams, kad Lietuvos šelpimo 
Fondas vistik esąs “socialis
tų fondas”, tarp kitko, ve 
kaip argumentuoja:

“Girdi, “Laisvėje” ir ki
tuose laikraščiuose buvo 
rimtai diskusuojama, kad 
pavedus L. Š. F. Sąjungos 
jurisdikcijai ir kontrolei”.

Bet, meldžiamieji, jeigu 
tas klausimas tik buvo dis- 
kusuojamas, tai vadinasi 
Lietuvos Šelpimo Fondas nė
ra socialistų rankose ir nė
ra Sąjungos kontroliuoja
mas.

Argi dar neaišku? Tasai 
laikraštis patsai save sukri
tikuoja. _  _ I .

Garbe Osceola Mills 
Lietu v ams.

“Laisvės” administrato
rius atplėšia laiškus.

Kas čia?
Money orderis ant 104 do

lerių 75 Centų iš kokio tai 
visai nežinomo miestelio, iš 
Osceola Mills, Pa.

Ir “Laisves” adm. ir re
daktorius žino veik visas 
didesnes Amerikos lietuviui 
kolionijas, bet apie Osceola 
Mills girdi pirmu sykiu.
To miestelio lietuviai siun

čia $104.75 Lietuvos Šelpimo 
Fondui.

Brooklynas, Ghicaga, Bos
tonas ir kiti mūsų didmies
čiai gali parausti iš gėdos. 
Osceola Mills, Pa., lietuvių 
būrelis sumušė visus duos
im mo rekordus.

Štai ką to miesto broliai 
rašo “Laisvės” redakcijai:

“Mūsų miestelyje nors 
mažas būrelis randasi lietu
vių, bet jie nors sykį atsibu
do, savo brolius tėvynėje 
gyvenančius atminę. Tie 
mūsų broliai išblaškyti po 
visą Rusiją ir kenčia didelį 
skurdą. Todėl męs suma
nėme paaukauti porą centų 
ant nukentėjusių nuo karės. 
Draugystė švento Antano 
per ’ kertinį susirinkimą 
vienbalsiai nutarė, kad būtu 
parengtas balius arba gra
žus vakaras ant 26 d. vasa
rio. Pelnas buvo skiriamas 
L. Š. F. Taip ir padaryta. 
12 d. kovo laikytame susi
rinkime nutarta paaukauti 
iš draugystės iždo $10 ir iš
rinkta pora narių į komite
tą, kad pereitų per s tubas. 
Nors draugystė yra labai 
biedna, ale pasidarbavo su
maningai.

Aukos nutarta pasiųst 
Lietuvos Šelpimo Fondui 
per “Laisvės” red.

Draugystės pirmininkas 
W. Mišiukaitis, baliaus sek- 
i eterius B. Pužonas, baliaus 
iždininkas M. Giedraitis”.

Aukas redakcija garsina 
.šiame N-ry ant 7 puslapio.

Amerikos 1 ie tu v i a i, p asek i - 
te pėdomis Osceola Mills lie
tuvių, kurie taip švariai ir 
padoriai darbuojasi švento 
Antano draugijoj.

SUKILIMAS PRIEGLAU
DOS NAMUOSE.

Maskvoj prieglaudos na
muose sukilo mergaitės. Su
sitarę mergaitės nuo 15 iki 
17 metų amžiaus, užsidarė 
prieglaudos namų duris, iš
mušė visus langus, išlaužė 
rūmus, sulaužė visus rakan
dus, indus ir pianą. Iš ten 
jos nuėjo į prieglaudos na
mu užveizdos kambarius ir 
ten tą pačią “tvarką” pra
dėjo daryti.

Kada pribuvo polioi’i;i ir 
norėjo įeiti į prieglaudos na
mus, tuomet mergaitės ėmė 
leisti į policiją visokiais 
daiktais. Reikėjo pašaukti 
į pagelbą daugiau policijos, 
kad numalšinus sukilėles. 
Policija įsiveržus į prieglau
dos namus, suareštavo visas 
maištininkes ir pasodino į 
karcerą, bet jos ir ten nenu
rimo.

Norvegijos darbi
ninkų judėjimas.

Baisioji Europos įkaręs 
šmėkla ant Norvegijos dar-1 

jbininkų judėjimo veik visai 
neatsiliepė. Darbininkų ju
dėjimas kaip ėjo, taip ir ei
na normai i škom vėžėm. So
cialistų partija žymiai paau
go. Dabartiniu'laiku parti
joj skaitosi 54,000 pilnų na
riu. Parlamente partija tu
ri net 19 savo atstovų į mieš
ti.! valdybose randasi 1.500 
atstovu socialistų. Tai dide
lė armija, sulyginus su Nor
vegijos gyventojų skaičiu
mi.

Reikia pripažinti, kad 
Norvegijoj labai gerai stovi 
darbininkų spauda: 15 yra 
socialistiškų dienraščių, ku
ri ii išsiplatina kasdien 150,- 
000 egzempliorių. Centralis 
partijos organas turi 40,000 
pi enumeraterių.

Pasirodo, kad Norvegijos 
socialistai su savo spauda 
aplenkė net ir Amerikos so
cialistus, nors pastarieji ir 
giriasi savo skaitliugurnu.
Norvegijos sostinėj, Chris- 

tianijoj, miešti! valdybose 
greitu laiku social i .Tu atsto- 
\ai paims viršų.

Visoj Norvegijoj apskait- 
laiojama apie 150,000 darbi
ninkų ir veik pusė jų pri
klauso prie unijų.

Bet svarbiausia, tai socia
listų pasekėjų skaitliams au
gimas. Pavyzdžiu j, 1915 
metais laike rinkimu už so- 
C’alistų partijos kandidatus 
balsavo 200,000 balsuotojų, 
o prieš 1915 m. rinkimus už 
socialistų kandidatus balsa
vo tik 125,000. Reiškia; per 
tokį trumpą laiką, socialis
tu pasekėjų atsirado net 
75,000. Suprantama, tokie 
apsireiškimai sujudina kapi
talistus ir jų apgynėjus, per 
tai visai nenuostabu, kad 
jie griebiasi visokių priemo
nių sustabdymui darbinin
kiško judėjimo. Jie gerai 
supranta, jeigu ir ant to
liams taip smarkiai augs so
cialistų partijos ir rasis 
tiek daug jų pasekėjų, tai 
kapitalistiškos tvarkos am- 
žis visai trumpas.

Reikia dar pridurti ir tą, 
kad Norvegijoj pramonė ir 
p, re kybą labai silpnai išsi
plėtojus. Jeigu ten pramo
nė ir prekyba labiau būtų 
išsiplėtojus,tuomet,be abejo
nės, ir darbininkiškas judė
jimas būtų daug didesnis.

Nei kunigų keiksmai, nei 
kapitalistų gudrybės,' ku
rias jie pavartoja darbinin
kų apkvailinimui, nei val
džios persekiojimai, nei tvė
rimas šventųjų draugijų so
cialistų augimo negali sulai
kyti. Darbininkai pradeda 
pažinti save, pradeda rei
kalauti teisių, kad ir jie ga
lėtų gyventi ant žemės pa
viršiaus. Jiems jau nusibo
do būti kapitalo vergais ir 
laukti kunigų žadamojo ro
jaus, kuriame Abraomas 
keps karštus blynus, o a- 
niuolai juos maitins.

švenčioniškis.

SERBŲ LIKIMAS.
Rymas. — Išviso Serbija 

turėjo 5 milijonus gyvento
jų. Vienas milionas iš jų 
žuvo jau. Beliko tik 4 mili- 
onai. Kulkos, badas ir karš
tinė baisiai pasidarbavo ser
bų žemėje.

4 pasilikusieji milionai 
i rgi badmiriauja.

Serbijos ministerial išsi
blaškė kas sails Pirmasai 
ministeris Pašič keliauja po 
talkininkų valstybių sosta- 
pylius ir prašo pagelbės, bet 
pagelbos kaip nėra, tai]) nė
ra. Nei turtingoji Anglija, 
nei respublikoniškoji Fran- 
cija, nei slaviškoji Rusija 
nesuteikia paramos, mora
lės ir materialės.

Dar apie tą Račką.
Vardan teisybės, tegul bus 

ir man leista tart žodį kas- 
link to savotiškos rūšies 
spykerio p. Račkaus.

23 d. gruodžio,, 1915 m., 
kada p. Račkus sakė savo 
prakalbą Eastone, ant 
Northampton gatvės, sočia-’ 
listų svetainėj, jisai per tris 
valandas purvino visus soci
alistus, apšaukdamas juos j 
vagimis ir tam panašiais' 
vardais. Aš turiu apie 1 
10 liudininkų, kurie gir
dėjo savo ausimis, kaip 
p. Račkus bliovė, būk 
“cicilikai” (suprask sočia-’ 
listai) vagys, raudonskūriai, 
šūdvabaliai, muškit juos,’ 
kaip kirminus. Tai tokią 
litaniją męs, eastoniečiai, 
galime bile valandą paremt <lėl męs, 
liūdyjimais. Brolau, pervė

j lai teisinies, nes ką nurijai, 
•jau nebeatkrankai. Tie pa
tįs Eastono vyčiai pasipikti
no p. Račkaus kalba,nes gir-' 
(Įėjau vyčius ^besikalbant, 
kad, esą, p. Račkus perdaug 
be faktų kalbėjęs.

Dabar eisime prie tų ,p!a 
katu, dėlei kurių p. Račkus( 
padarė išvedimą, kad sočia-' 
listai mokina vogti.

Pažiūrėkime, kaipgi ištik
tųjų dalykai išrodo. Ant 
viršaus plakato didelėm rai
dėm parašyta: “work, beg, 
steal”. Plakatai paeina nuo 
1912 metu.

Pasirodo, kad p. Račkus 
paleido savo kakarinę, visai 
nesuprasdamas tikrosios 
plakatų reikšmės.

Tie žodžiai “work, beg, 
steal”—tai tema, ant kurios 
turėjo kalbėti socialistų par
tijos organizatorius, d r g. 
John R McKeown. Prakal
bos. visoje Pennsylvanijos 
valstijoje buvo prieš pačius 
prezidento rinkimus. Kal
bėdamas ant tos temos, drg. 
J. McKeowan turėjo priro
dyti, kas dirba, kas maldau
ja ir kas vagia.

Tai ir visa plakatų reikš
mė. Rodosi, ir mažas vai
kas turėtų tai suprasti, o 
nesupranta “sociologijos” 
studentas.

Kas yra vagis? Socialis
tas darbininkas, sunkiai 
(Frbdamas, ar kapitalistai 
nieko nedirbanti? štai ko
ki uždarbiai Eastono audė
jų. Kiekvienas audėjas dir
ba prie dviejų staklių ir per 
dieną išaudžia apie 50 pėdų 
audeklo, už kurį jie gauna 
užmokėti nuo 4 centų iki 7 
centų už jardą; prie tokio 
darbo ir aš dirbu jau apie 
10 metų, todėl gerai žinau 
apie ką kalbu ii' esu faktiš
kai patyręs. Na, o kiti dar
bininkai dar piginus yra ap
mokami. Taigi, męs susipra
tę darbininkai,esame jau se
nas laikas patyrę, kad fab
rikantui dauginus nekaš
tuoja šilkų apdirbimas, kaip 
apie 30 centų už jardą, ap
mokant visus iškaščius už 
mašinerijas ir kitokius viso
kius “tinksus” .ir sykiu su 
užlaikymu fabrikus. Taigi, 
pasižiūrėkite, po kam yra 
Šilkas “kripe” parduodamas 
storuose. Ogi nuo $1.00 iki 
$3.00 už jardą. Ar matot, 
k< kį milžinišką pelną turi 
kapitalistai. Kas dabar yra 
vagis, arba ką dabar reiš
kia žodis “steal”. Tiktai ap
sišvietę darbininkai mato, 
kas juos apvagia. Bet ka
dangi jų yra visai mažas 
nuošimtis, o kiti visi tamsy-
bej paskendę, todėl ir tiki 
visiems panašios rūšies 
pliauškalams, kaip Račkaus 
puauskimai. i Portugalai, kurie prisidė- /

Ar dabai1 aišku, kam pri- jo prie karės, irgi yra bega-
klauso tas perlas “steal”, lo bėdina tauta. Toje šaly-
l urį jūs buvote.paskyrę mū-' je pramonė vos-vos ’ bepra
šo Eastono socialistams? deda vystytis. Proletariato 
Taigi,. pasilaikykite sau tą veik nėra. Portugalijor 
perlą ir sykiu saviemsiems parlamente nėra nei vieno 
sėbrams, tai yra, Romos a- socialisto atstovo.

gentams, nes jūs uoliai r 
ginate jų nešvarų biznj 

Užbaigiant šį rasinė1 
prošalį bus tart dar ’ 
žodis apie tą plakatą 
plakatas, kurį p.Račkį 
skaudžiai norėjo f 
kuot, kaip sykis ir b . 
taikintas prieš rinhuaus 
prezidento Wilsono. Ten 
aiškiai pasakyta, jeigu tu 
balsuosi už kapitalistiškus 
kandidatus, tai yra Republi- 
1 nų ar Demokratų partiją, 
i •<’ žinok, kad po tam pasi
jo i, jog pats save apvagi. 
Turėsi sunkiai dirbti, o/be- 
darbių laike maldaut arba 
ubagaut nuo tų pačių vam- 
] irų, kurie darbininkų krau
ją ir prakaitą siurbia. O 
apie streikus, saugok dieve, 
nes ir kunigėliai sako, kad 
streikuot yra griekas. To- 

susipratę darbinin
kai, privalome protestuot 
piieš tokios rūšies kalbėto
jus, kaip kad Račkus. Ša
lin toki nešvarus pliauška- 
1: i. Už svarbiausi ginklą 
prmš tokius gaivalus aš pa
tariu kiekvienam draugui 
Tutinti s^cialistišką litera
tūrą. Tai svarhiausis mūsų 
lovos įrankis, kuriuo męs 
orą-iai galime priskubinti 
dangų ant žemės.

V. J. Stankus.
Easton, Pa.

Kun. V. Bukaveckur’
ANSONIA, CONN

Gaila, kad Tamsta uždrau
dei patalpinti savo laišką 
“Laisvėje”. “Laisvė” vardan 
bešališkumo, talpina nuomo
nes visų žmonių, nors ir ne
sutikti! su'jų pažiūromis.

Ištrauką iš “Draugo” 
“Laisvės” redakcija jokiu 
būdu negalėjo patalpinti sa
vo laikraščio skiltyse, nes 
“Laisvė” nėra koksai“Drau- 
go” samdininkas. Beto, 
Tamstos pamokslas vistik 
negalėjo būti žodis žodin ko
pija to viso, ką Tamsta ra
šei “Drauge” ir todėl būtų 
buvę daug teisingiau, jeigu 
Tamsta būtum išreiškęs sa
vo nuomonę prie naujos pro
gos. Beto, “Drauge” tilpęs 
straipsnis neatsako ant 
klausimo p. Mockaičio, kuris 
kvietė Tamstą į diskusijas. 
Tamsta nieko nesakai apie 
diskusijas, nors pranešti 
apie tai, rodos, reikalautų 
paprasčiausias mandagu
mas.

AR KLAIDA AR KAS 
KITAS?—

Kalboje ir rašte galim? 
suklysti, tačiaus klaidos aįz 
leistinos yra. Bet ne kartą 
taipgi pasakoma ir neteisy
bė jau tai apgynimui savęs, 
jau tai apkaltinimui kitų. 
Nežinome taipgi kuom pa
vadinti ir žemiaus paduoda
mąjį faktą.

Pernai rudenį “Naujieno
se” tilpo antras p. Žemaitės 
laiškas į Ameriką apie Lie
tuvos žmonių šelpimo reika
lus. Į tą laišką atsakė p. 
St. Šimkus ir, tarp kitko, 
už reiškė, kad p. Žemaitė be
reikalingai išmėtinėjanti 
Lietuvių Draugijos komite
to nariams, kam jie imą al
gas, nesą ir ji pati imanti 

lai- bent ėmusi algą, kuomet 
pi ižiūrinėjo vaikų prieglau- 

idą. Dabar iš p. Bulotos ir 
Žemaitės sužinome, jog tai 
netiesa: p.žemaitė jokios al
gos negaudavo ir neimdavo.

'baigi ar čia klaida ar ne- 
I teisybė?

(“Tėvynė”).
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GIMDYMAS
naip ar kitaip kvėpuoja, vie
naip ar kitaip jos pulsas 
muša ir t.1.? Tankiai ji ne
žino, kaip ištirt, ar kūdikis 
yra gyvas, kokioj pozicijoj 
jis stovi ir kur link einą. 
Nekompetentiškos ypatus

žmogaus organizmo 
funxeija yra laikoma slap- 

r tybėje ir gal todėl taip ma
žai apie ją rašoma mūsų lai
kraščiuose. Iš kitos pusės, 
ji liečia tik moteris, o juk 

y x apie moteris nedaug kas rū- 
kpindavos praeityj. 1_

nors i 
svarbų dalyką, kad nors bis- 
kį supažindinus moteris su 
jo svarba.

Kaip sunkus yra gimdy-1 kūdikio išėmimui gana tan- 
Bio skausmai, tai tik mote- kiai, kuomet visai nereikia, 
rįs gali suprasti. Daugelis Akušerka tai daro iš gailes
ių išsireiškia, kad karės lau-ĮČio, o daktaras, kad greičiau 
ke muštis yra tik žaidimas darbą atlikus ir namo nu- 
prieš gimdymo skaušmus.Tr cius. Jeigu yra bile kokia 
nėra abejonė’, kad nuo jo tviltis, kad gimdymas įvyks 
daugiau moterų išmiršta, naturališku keliu, žnyplės 
negu bent kurioj karėj ka-j niekad neturi būt vartoja- 
feivių žūsta. Kiekviena mo-’ mos, kaip ligonė neprašytu 
toris yra abejonėj, ar ji iš- ir kiek daugiau primokėt 
liks gyva, kada, ji rengiasi nežadėtų, nes, apart visų ki- 
likt motina. Vienos jų mirs-j tu pavojų, glitinė plėvė ir 
ta, kitos lieka amžinomis Ii- (muskulai, esanti prie ysčiii 
gonėmis ir tik dalis pasilie- ir kanalo, visada daueiau ar 

„ ka sveikom.
Vienok gimdymas liktų, davonės palaiko visus

, Noriu tankiai dirba prie gimdymo 
šiek-tiek 'paliesti šį daugiau, negu reikia, ir tas 

yra motinai kenksminga.
Tūlos akušerkos ir dauge

li daktaru vartoja žnyples

maltis (lovų balsų), iždinin
kas T. Paukštis (1,441 bal
su) vir daktaras kvotėjas J. 
Šliupas (1,569 balsų). Kiti 
viršininkai negavo nei pusės 
balsų, tai yra gavo mažiaus 
1,000 balsų.

Taip dabartinis preziden
tas F. Živatkauskas gavo 

įvyksta. 912 balsų. Kiti sąnariai bal- 
avo už įvairius kitus kan

tai]) vadinamas ■ didatus, tik ne už Živatkaus- 
kuris ką. Apie 1,300 balsų pasida

lino tarp kandidatų Kl. Jur- 
gelionio, St. Gegužio, F. P. 
Bradchulio, K. Gugio ir ki
tų. Rinkimuose, matyt, di
džiausias kontestas tarp ži- 
vatkausko ir Kl, Jurgelio
niu. Iš išsimėčiusių balsų 
Kl. Jurgelioniui galės tekti 
visi balsai paduoti už K. Gu
gi (92), daugelis balsų pa
duotų už Brądchulį (kaipo 
chicagietj), keliatas balsų 
paduotų už Tareilą ir kitų.

ciymo laike. Akuserkos to 
nemoka daryt ir joms už
drausta. Ligonė nėra pilnai 
apmarinama, tik į tokį 
snaudulį įvedama, kad ji vi
sai nejaučia skausmų arba 
nedaug jaučia. Tokis apma- 
rinimas duoda progą pagim- 
dyt be daugelio pavojų, ypač 
įplyšimų mažiau į 
Tūluose ligonbučiuose var
tojamas 
priemetoš miegas, 
gaunamas nuo žinomų vais
tų į kūną įčirškimo. Moti
na visai nežino, kada kūdikį

kūdikis mažiau ar daugiau 
liekąs užnuodytas.' Šalinin
kai to miego tvirtina, būk

ji padaryt, o ne jis esąs kal
tas. Geresnieji obstetrikai, 
kurie eina pas turtingesnes 
šeimynas, vartoja nitrinio 
oksigeno gazą maišytą su 
eksigenu. Jei kas moka jį 
gerai pavartot, gimdymas

balsų gales tekti mažesnė

Musele.
Vertė švenčioniškis.

(Pabaiga).
—Suprantama, kad vaikas.

—O kuo jis bus.
Tuomet ji pradėdavo pasakoti įvairiau

sias fantazijas, kokias tik galėdavo sugal
voti. Iš jos tų kalbų stačiai reikėdavo ste
bėtis. Ji apipasakodavo visą kūdikio ateitį, 
pradėdama nuo dienos jo gimimo ir užbaig
dama didžiausiu triumfu. Jis buvo viskuo, 
kuo tik norite ir ji tą mažą sutvėrimėlį,ku
ris tarpe mūsų penkių gyvena ir kurio ne 
tik męs, bet ir ji pati nemato, iškelia į pa-

vadins mus visus penkis tėvais. Ji persi
statė sau būsianti kūdikį garsiu jūrininku, 
atrandančiu naujus pasaulius, garsesnius, 
negu Amerika; ji matė jį generolu, sugrą
žinančiu Francijai Elzasą ir Lotaringiją;

į galvą geniališka mintis ir jis, bučiuoda
mas jos šlapią nuo ašarų veidą, pasakė:

—Na, kas daryti, Musele, nusiramink, 
nusiramink, o kaip pasveiksi, tai męs tau, 
kitą pasirūpinsime.

Jos veidas tuojaus pasidarė linksmes
nis, lengviau atsiduso, linksmai pažiūrėjo į 
mus visus ir pusiau juokaudama, pusiau 
rimtai, užklausė:

Męs visi vienu balsu atsakėm: 
—Ištik rujų.

J. Reda.

Po Lova Kalėdos

i inžimi sudraskomi. Tos bu-
___  __ ___ ________ ___ ___ mo- 

menkai pavojingas ir skau-'fors IvKškuo organus vietoj 
amai jame sumažinti, 
motinos būtų turtingesnės žarna.
ir labiau apšviestos, arba jei daugiau sudraskytos tos bu- 
daktarai būtų visuomenes (davonės, taip greit moteris 
nusamdyti visiem lygiai pa-į negali kontroliv.pt išmatų ir 
tarnauti ir negalėtų gaut jo- polvio organai krinta že- 
kio atlyginimo už geresnį mvn, kartais net iš kanalo 
patarnavimą. j išeina. Ju susiuvimas pa-

Moterįs (ir tos, ką jokios lieka šiokius-tokius randus, 
mokyklos nelankė, ir tos,' kurie visada yra daugiau ar 
kurios ir lankė mokyklas,iš-1 mažiau blėdingi. Vienas iš 
skyrus mediciną) nieko ne-'didžiųjų obstotrikos autori- 
žino, kaip gimdymo pavojai j tetų. J. W. Williams, sako, 
įvyksta. Esant tokiai slap-T ad tūli daktarai giriasi at- 
tybei, jos nežino (kartai s ne-į nešę šimtus kūdikių be jo- 
gali), kaip nuo tų pavoju ap- kio sudraskymo pas moti- 
sisaugot. Aš čia jau nekal-'nas minėtų budavonių. Jie

s daly- Tareilą, bet tas skaičius ne-
nieko lies viršyti Kl. Jurgelioniu

jei;ir kontroliuoia* išeinamąja 
Kaio greit lieka kiek

Chloroformas laukiamųjų balsų skaičiaus, 
is tankiausiai y ‘ ■
thoras, bet ir (]on (|ar tą, kad už Kl. Jur

tankiausiai

mokėiimas

Prie to reikia priimti aty-

gelionį mažai kas agitavo 
prieš nominacijas, ir todėl

praktiškas daktaras irgi tikl(|augeiis s. L. A. sąnariu,ku- 
daugiau blėdies gali ] 
davimu anasthetico

A. Montvidas.

W. Jimmy Higgins.
Miliūnas Linosnorių.

įie būtų matę Kl. Jurgelionį 
a Įsakančia uslu kandidatu į 
S. L. A. prezidentus, nežino
jo, kad jo kandidatūra yra 
statoma. Kas iš jųdviejų 
bus išrinktas, ar F. Živat- 
kauskas ar Kl. Jurgelionis, 
sunku yra atspėti. Kl. Jur-

ir protingą imperatorių dinastiją, kurie 
mūsų tėvynei suteiks pilną laimę; jis buvo 
ir mokslinčius, išsyk atidengsiantis paslap
tį išdirbimo aukso, o paskui atidengsiantis 
paslaptį amžino gyvenimo; pagalinus, išra
dėjas tokio orlaivio, su kuriuo žmonės ga
lėti] pasikelti iki žvaigždžių ir ten lekioti. 
Žodžiu, ji tą kūdikį nežinojo nei kuo sau 
persis ta tyti,

O, viešpatie, kai]) ji buvo linksma, mei
li ir žingeidi iki pat pabaigos vasaros.

Rudenį,—kaip dabar atsimenu, kad tai 
buvo dvidešimto rugsėjo, — staiga suiro vi
sos jos svajonės. Męs po pusryčių grįžome 
į Mczon-Lafittą ir plaukėme pro San-Žer- 
meną, kuomet ją pradėjo kankinti trošku
lys ir ji paprašė, kad męs prisiirtume prie 
krašto..

Pilypas vien tik dėl Kastės ir pasiliko 
pas Aodmus ant burdo. Kastė neapsako
mai gabi mergina. Nors ji grinorka, bet 
amerikoniškas madas, šokius ir kitus galus 
pirmiau suprato, negu spėjo tėvams į Lie
tuvą skolą nusiųsti. O kas svarbiausia, kad 
per Adomienės pasidarbavimą Pilypui ir 
ranką pažadėjo. Adomienė taipgi varnų 
nešaudė. Ji žinojo visus biznius, kokius 
tik gaspadinė privalo žinoti. Netiek jai 
rūpėjo Pilypą apženyti, ant kiek jo žioplu
mu pasinaudoti. Nebuvo to subatvakario, 
kad Pilypas “keiso” neužorderiuotų. Jei
gu tik Adomienei ką nors reikia, tai Pily-

kų,—sako Adomienė.—Kastei reikia apati
nės dresės, naujo gorseto...

maitienė viską sau susitaiso, Kastei nieko 
neduoda.

Po Kalėdų Pilypas su Kašte sutarė ap
sivesti. Pilypas Kalėdoms dovanų nupirko 
šliūbinius žiedus, įdavė Adomienei ir papra-

reiškia pastatymą darbinin
kiškos klesos Į geresnę pozi
ciją, idant jie pasekmingiau

nėštumo laike, nes tai skir
tinga tema, bet pats gimdy
mas turi tokius pavojus, ku
rie gali būt prašalinti.

Pirmiaimis dalykas—turi 
būti atsakantis
Jokioms moterėlėms ir

n: v du s, k a d t i k tu o m e t si i - 
draskvmus pamatą, kada 
pati ligonė nurodo ir kada 
pilna košelieną padarą. Jis 
tvirtina, kad mažesni ar di- 

daktaras. dėsni įplėšimai atsitinka 
ku- veik prie kiekvieno gimdv- 

šerkom neturėtų būt leista ( p.n, ir jie turi būti susiūti, 
jei noriiha palikt motiną ap-tarnaut pri? gimdymo, nei 

jos arba vivai mažai žino
Tūli daktarai visai nciŠegza

nežino.

rp’ėšimus
ir susiuva 
tik oda. o

padaryta. Man net stebi 
na, kad tūli daktarai i? 
gia moteris likt aku M 
kom ir da m kyklas tu 
steigia. Jeigu jau taip.li n

kalinga na
i r

nant prie girn

cializuotu toje 
kiek mėtų. J*

1

suteikia p
mą, kągi čia da 1 all ėti anie 
akušerkas ir šiaip bobeles. 
Visuomet reikia stengtis

jok
gali tik gera

mą jų kasdieninio nepaken
čiamo skurdo ir amžinu var
gų; jeigu jūsų “Prepared
ness” stoja už suvienyjimą 
vargdienių atkaklioje kovo
je prieš jų nuolatinį nuož-

nuo pasidarbavimo tų S. L, 
A. sąnariu, kurie nori Susi- 
vienyjimui veiklesnio ir ge
resnio prezidento už dabar
tinėj į”.

TARP POZICIJŲ PO KUR
TUVĖNAIS.

Kuomet po baisiųjų 
šių vokiečiai traukės

'm Ci
nu o

mų priešą—kapitalizmą; jei- Dubysos, buvo tai, pamenu
gu tas reiškia subudavojlmą 
didesnes ir galingesnės ar-

visuon

inter

i r

idant

13 gegužės. Baisus vokie
čių bruzdėjimas Kurtuvėnų 
miestelyje. Surinko iš mie
stelio likusius kareivius ir

si it Dubysos, o

vieno vokiečio nebliko.

\ . i

vi na ■
’,r[!la?iieišl<

. . lps'.ll!pginij(
per nuo !'iidra<kvmo. kik,, .

romą visa jų 
J ripkų ir tuoj 
lėlio—apkasus

, sutaisyti 
k v:. N(

patarna.vi- p.pj reikia susiūti.

tik obstotrikėj s| 
si arba bent daugiausiai ja 
užsiima. Jis atsieina bran
giau, bet užtai paskui nėra 
tiek išlaidų nuo gimdymo 
atsiradusiom ligom, o kar
tais ir šermenim. Y ra toki'] 
atsitikimų, kad ir gabiausis 
specialistas neišgelbės moti
nos arba kūdikio nuo mir
ties'bei susižoidimų, bet 
prastam čia jau visai blo
gai atsieitų, o vienok pras-

; vien baltosios p ras

nai dešimts kitu negerumu 
i—ir vis po gimdymo. Dau- 
I gelis ju seka nuo ne^usiuvi- 
I mo sunlėšytu dalių, kiti nuo 
į užkrėtimo laike gimdymo, 
ne^ tas, kuris tarnavo, arba 
nežinojo, kas yra asepsis ar- 

, ba, nenavartojo jo Uteruso 
i nesusitraukimas, liekanos 
jame, jo iš vietos išvarymas 
—vis tai pasekme negero 
natarnavimo prie gimdymo,

gyvastį

vėliavas; jeigu jūsų 
pavedness” reiškia par 
miną tų bjauriu sąlyg

sam su jumis 
momento vien
1 iuos.norili—-męs gi
tai Amerikos.

kiekviename 
as m ii i on a s 

social i s-

DeL rinkamų s.
VIRŠININKŲ.

“Naujienos” išved/

ją neapsakomai kankino. Dingo jos pirma
sis mitrumas ir negalėjo taip šokinėti, kaip 
kad pirmiau šokinėdavo iš valteles ant j 
kranto. Bet ji visgi negalėjo persiskirti su 
pirmais sayo įpratimais ir bandydavo elg
tis taip, kaip ir pirmiau elgdavosi, nepaisy
dama į mūsų šauksmus ir {įrašymus būti 
atsargesnei. Jeigu kartais jos savo laiku 
nepagriebtom arba neperspėtum, tai ant 
kiekvieno žingsnio jai gręsė pavojus.

ti iš valtelės ant kranto, nepai

tei.
—Trumpas laikas,—manė Pilypas. — 

Viskas surengta, tik su centeliais trumpa... 
Reikės alaus, dešini, kunigui už šliūbą už
mokėti, žiedai ant išmokesčiO paimti ir 
daugybė kiloki’] reikalų.

Pily])as gerai suprato, kad visi jo pini
gai, kuriuos tik galėjo uždirbti, randasi 
Adomienės pančekoj. Apie paskolą nei ne
manė. nes kiekvienas gali pasakyti: “Jeigu 
neturi pinigų, tai ir nesiženyk”.

. Pagalinus Pilypui atėjo mintis į galvą: 
gaspadinė vi uomet pinigus laiko pančekoj.valtelė dar visai nebuv, ęvipiaukus prie, . . . ...

kranto. Kai}) tik męs ]•; b'iirėm prie kranto ! I<ciRia įsikraustyti į jos kambarį ir iš pan
ir jau norėjom valtelę pristumti pr 
tuom tarpu nei vienas mūsii negale 
lieti ir perspėti nuo pavojaus, kaip 
teles šoko ant kranto.

Ji buvo ant tiek r'lpna. ko.d

pisp'UT’H' ni
T

ys, kad tuos pinigus pametė, 
įčiu dienoj Adomienė triūsė, skubi

į r.osi, nes rengėsi ant švenčių išvažiuoti pas
‘ v I > . I . • « -v % x « t rJ z"4 /■>

nei ani

žili

ių sa

mai. Męs vakare,at- 
rbus, nuėjome ant

savo miestelio ir pasišauti 
imi. Miestelis nuo mūs

o ten už mio-

oms anuotos. Nenorįs tikė
ti. jog tai mūsų gimtinė,taip 
ji nepanaši, ’

15 gegužes dieną prasidėjo 
smarkus mūšis pas Kurtuvė- 
mi miesteli. Baisus anuotu

akmenų.
mimnūrė vam

aslydo kojos, krito kniūpsčia 1,:'° 
užsigaudama pilvą ir paskui f kumbo

!o ir jautė ncpap-1

gišKu kentė bai 'iausias kančias.
' įm’nimo ir biurnės apimti, stūmi 
liukui jos lovą ir nežinojom, kąr1

[Vi f • i ’>•<< •?. npovm k'i’H

laukti gi 
nu. lysti.

i

iktaras mums pasa
is gelbėta.

Ir
manau, kad jos gyvastį 
lite—tai plieninis sutvėrimas”.
linksmi, suėjom į jos kambarį 

inkis varde mūs visu jirabilo:

tavo gyvasčiai jau negresia pavojus.
Bet ji, priešais mus, antru sykiu pradė
'rKii ir pasKiu pasaKe:
—O! Jeigu jūs žinotumėt, jeigu jūs 
'artumei... kaip mnn graudu... kai]) man 
ulu... Aš niekad negalėsiu nusiraminti. 
Bot kome gi dalykas, Musele?
—Tame, kad aš ta. kūdiki užmušiau! 
aŠ ji užmušiau! Netikėtai užmušiau!

n

pypąs, pasinaudodamas • 
t ir įlindo i gaspadines 
' apčiuninėt vieną pan* 
ispadinė į kambarį įėjo 

nu ) gaspadines pasi
uva, tartum katinas, 
r.i susirinko. Pilypas 

įlėti ne- magu, bet 
antys ir vagiu pa-

(rniąti. pri'tema po lova guien ir 
»s progųkuomet galima bus iš

Adomi me Įsiveda ją į 
•odo šliūbinius žiedus, 

kuriuos Pilypas nupirko.

ku 4

t-l Į 1.1 t I V , j > 
sūri ra u! ė, : 
). Mat. ji j

. žiedai iš ran- 
kūniškai šukei-

Adoinienė, nieko nežinodama, apsiren
gė, kambario duris užrakino ir su Adomu C > z 
išvamavo į svečius. ;

Pilypas kambary užrakintas ^edi, 
o timm tarpu Kurtė padarė sutartuves su
Jackum

SARATOVAS.
Smism b i d. Saratovo pabėgėliai lietu- 

\ iai pirmą karta išgirdo bažnyčioje tėvų 
kalba ])amok'<la. Liet. Draugijos Saratovo 
skyrius n. d. k. š. seniai rūpinasi, kad vie-

gename atsitikime blogai 
padaro.

Ar drįstumėte imti mote
rėlę bei akušerka svarbios 
operacijos padarymui? Net 
abejotino daktaro neimtu- 
mėte. Gimdymas reikalau
ja žinojimo, atydos ir gabu
mo, kurie yra reikalingi 
prie didelių operacijų. Veik 
visos medicinos mokslo ša
kos turi būt gatavos ir bile 
kuri gali būt reikalinga pa
tarnaut. Kaip gali moterė
lė bei akušerka spręsti, kas 
reikalinga ir kas nereikalin
ga daryt, kada ligonė vie- 
naip ar kitaip išrodo, vie-

stabdomas kraujo bėgimas 
irgi neretai yra to pasekmė.

Kraujo bėgimas įvyksta 
gana tankiai ir čia reikalin
gas yra daktaras jo sustab
dymui. Moterėlių bei aku- 
šerkų pasistengimai kraują 
sustabdyti tankiai nueina 
ant nieko arba užnuodija li
gonę. Visuose bloguose at
sitikimuose jos šaukia dak
tarą, kuris kartais ateina 
jau pervėlai, arba kada per
daug blėdies kūne padaryta.

Pastaruoju laiku daktarai 
pradėjo plačiai vartot nas- 
tnezią (apmarinimą) gim-

nepilnos žinios apie Susivie- 
t.yjimo Lietuvių Amerikoje 
viišininkii nominacijas duo-

manis apie galinčius būti

Iš nominacijų pasekmių 
matyti, kokie iš dabartinių 
S. L. A. viršininkų yra dau-

remiami, arba dauginus pa
geidaujami, o kokie ne.

Nominacijose balsavo a- 
pie 2,200 S. L. A. sąnarių. 
Didelė didžiuma to skai
čiaus balsų buvo paremti tik 
trįs senieji viršininkai, bū
tent, sekretorius A. B. Stri-

lai tankiausiai į

bažnyčios nonsio. ,2
Jau pavakarys, saule ant 

laidos. Pasimato iš miško

žemės būreliai žalių karei
vių; supratome, jog tai mū
siškiai j ataką eina. Pradė
jo po trupučiuką aptilti ar- 
motos; pradėjo tankiau 
tarškėti kulkasvaidžiai ir 
šautuvai ir pasimatė didelis 
juodas dūmų debesys ant 
miestelio; męs tuoj vėl ant 
kalnelio žiūrėti. Jau dega 
miestelis. i

(Iš “R. Gi).

i pradėjo verkti, o mes apimli gaiies- 
tovėjom pnlei jos lovą ip nežinojom, 
ky ti, kad ją nuraminus.

—Ar jūs matėt kūdiki ?
Męs vienbalsiai atsakėm:

—Ir gražus, ar neteisybė?
Męs visi pradėjom mikčioti, nežinoda- 
ką atsakyti. Pti-Ble, pats nedrąsiau-mi,

sias, buvo tokiame ūpe, kad patvirtinan
čiai atsakė:

—Labai gražus.
Tai visai bereikalingas pasakymas, nes 

ji vėl pradėjo vaitoti ir verkti, kad tokį gra
žų vaiką užmušė.

kum PoLu 
lietuviams

Tu > dalyku kreipėsi j kleboną 
i. Klebonas nors ir pasižadėjo

nesusipratimų su len

ka Saratovo lietuviai ir išgirdo gimtaiakal- 
kalba pamokslą. Pamokslam buvo laikinai 
pakviestas kun. Vaitkevičius. Kadangi Sa- 
ratovo pabėgėliai neturtingi, nuolatinio ku
nigo išlaikyti negali. • <

M. Dauknis.

Lenkų kolo, kaip praneša iš Tarybos 
rūmų, atsisakęs dalyvauti bendroje dekla
macijoje su kitomis tautomis todėl, kad len
kai laiką lenkų klausimą tarptautine prob
lema, kurią išrišti esą sunkiau, kaip kib) 
tautų klausimus. \

f.ž ' ;

skau%25c5%25a1mus.Tr
kontroliv.pt


LAISVU

Oi tos akįs!
Vasara. Šventadienis. Saulė arti laidos. 

Medžiai kloja ant žemės ilgus šešėlius.
Pamiškyj, žalioj lygumoj, žaidžia jau

nimas: šoka “rūtelę”. Dainos, maišytos su 
klyksmais, juokais, plačiom bangom plau
kia per medžių viršūnes ir kur tai toli išsi- 
sklaisto. Medžių ūksmėj bizgia uodai. 
Lengvas vėjalis atsargiai judina medžių la
pus. Gėles maloniai linguoja galvukėm vie
nos antrom; jų laibi liemenėliai, žydrus

Įėjęs į kambarį, parinko gražiausi stik
lą ir įpylęs vandens, įstatė gėlę ir ilgai žiū
rėjo....

—Nusibodo. Reikia gult. Ryt į darbą. 
Atsigulė.

—Ne! taip negerai... gėlė toli. Oh! 
kaip norėčiau, kad ji bujotų ir žydėtų ant 
mano krūtinės amžinai...

Atsikėlė, prisinešė staliuką prie lovos, 
pastatė gėlę.

—Ot, taip bus geriau...— Pranelis, be
žiūrėdamas ir nepajuto, kaip užmigo; ėmė 
sapnuoti. Jam sapnavosi: mėlynos, sklidi
nos ašarų akįs žėrėjo karšta meilės ugnim, 
lūpos šypsojos tekančios saulės šypsą, palš-

MOTERIMS NAUJIENOS

zieaai, ciaoinami raudonais saules spindu
liais,simpatiškai šypsos ir kviečia kiekvieną 
gyvent ir džiaugtis-gėrėtis...

Paraudęs saulės spindulys lėtai perlė
kė žemės paviršium, pasiuntė orinį bučkį ir 
pasislėpė miške; “sudiev, saulute!” Ant

KLAUSIMAS APIE PADI 
DINIMĄ KŪDIKIŲ GIM

DYMO.

tinai reikalinga sumažinti darbininkai sykiu su kitais 
gimdymo skaitlių

“Pas miesto reikalauti, kad valdžia

tampa panaikinta svaigi 
nanti gerymai. Supranta* 
ma, ieigu moteris pralaimės

Kiti žiūri,

jos palšvi

baltas mėnulis, pasirengęs užvaduot pailsu
sią saulę—paraudonėjo ir pilnu ramiu vei
du šypsojos... Pamažu, vienos po kitų, gė
lės ima puoštis sidabro rasa.

—Užteks! eikim namo... jau rasa, šla
pia.

—Ir nepamačiau, kur diena dingo!..
—Smagu buvo! pasilinksminom!
—Labai gaila, kad taip retai tesusiei- 

nam.
—Žaiskim! Da katinas žiurkės negau

dė...
—Katinas žiurkes! Katinas žiurkes! 

y-šaukė balsai...
Merginos-žiūrkės bėgioja - klykia. Vai- 

kinai-katinai gainioja, gaudo, 
juokiasi.

Marytė—skaistaus veido, 
riom mėlynom akim—bėga,
plaukai, nukritę ant pečių, išsisklaistę lyg 
blizgančių linų saujos. Pataisyti nėra ka
da. Baugu! Sugaus! Maryte visi žino, 
kaipo dorą, protingą pirmeivę, mylinčią 
žaislus merginą; per tai niekas nepeiks.

Pranelis—jaunas vaikinas, atsižymė
jęs aktorius—gainiojo Marytę.

Maryte, norėdama persitikrinti, ar to
li Pranelis—atsigrįžo, bet Pranelis buvo čia 
pat; suklykė... po kojų pasipynė mažas ak
menukas ir pavirto. Pranelis gi, nesusilai
kė ir kūliu pervirto per Marytę. Žiurkė 
pagauta, bet... iš veido tryško raudonas 
kraujas; mat, sudužę akinių stiklai, sužei
dė.

—Žiūrėkit! Marytė kruvina, 
b —Akinius sukūlė...

—Akį sužeidė.
—Ne aki. Veidą... Dešimts rubliu ir 

nėra: geri buvo akiniai.
—Ir reikia gi taip beprotiškai gainio-

liantais... Pranelis ištiesė rankas, pasiry
žęs apkabinti, prispausti prie krūtinės ir iš 
sielos gilumos jausmingai ištarti “Myliu!” 
Bet jam kelią užstojo juodbruvis Vladas ir 
tarė:

—Neleisiu! tu ją nuskriaudei, sukruvi
nai....

Praneliui ištryško karšta ašara ir šoko 
su kūmščia ant Vlado... bet tuomtarpu pa
budo visas drebėdamas ir klausė savęs—-“ar 
tai buvo sapnas, ar tikrenybė?”...

i * ♦

Siuvėjai dirba, skubina. Mašinos dūz
gia. Pranelis sėdi prie vienos mašinų, dir
ba, svajoja. Daugiau neramios akįs klai
džioja pamiškėj, po žalią lygumą, negu da
boja mašiną. Mintyje audžiasi gilus nesu
prantami audiniai... Kartais, akių žvilgs
niai, susikibę su sielos audiniais, skrenda į 
žalią lygumą ir ko tai įieško,..Praūžė trau
kinys, garvežis išmetė debesį tirtštų dūmų, 
kurie pamažu kilo augštyn, skirsties, balo; 
protarpy j švietė, lyg raudonumas... o ten, 
toli, pamiškyj, driekiasi baltas pluoštas de
besėlių; va jau visai nusileido žemai, ro
dos, ims ir užsikabins už medžių šakų... 
Pranelis žiūri ir kartoja:

—Kaip panašu į “ją”.—Nulūžo adata; 
—pasiėmė saują, ima po vieną—renkas ir 
skaitliuoja:

—Myli ne! Myli! ne!—Paskutinė: myli 
—Myli!—nusišypsojo.

Daktarė Ona Ingerman amatn inkus nors 
apie aprubežiavimą bei kon
trolę vaikų gimdymo kalba 
sekančiai:

“Aprubežiavimas vaikų 
gimdymo yra ne naujiena; 
—tas jau yra praktikuoja
ma iš žilos senovės.

“Jau laukinio vyro pati 
kontroliuodavo nėštumo pe
riodus ir net vartodavo šio
kias bei tokias priemones
apsisaugojimui nuo užsivei- prasideda visai nauja gyve- 
simo. Bet 'neužtenka to, Inimo era. šimtai tūkstančių ty i J u'va n t m i o t t z"v « % i

dėtų rūpintis ir moterų pa-y .

gema kūdikių, bet jiems ne
reikia jieškoti būdų apsisau
gojimui, kad sumažinus 
skaitlių gimdymo, nes jų 
kūdikių labai daug ir mirš
ta, tokiu būdu neapsunkina j kaip Škotijoje gyvuoja Lie
ju gyvenimo.

“Bet štai, su įvedimu ma
šinų dėl įvairių išdirbysčių, 
kuomet netik moterįs, bet ir 
kūdikiai gali atlikti darbą,

Pranas nori meilės,

kęs prie mašinos, tykiai sielos gilumoj kar
tojo: Oi, kaip baisios ir pavojingos tos a- 
kys; bet kodėl tokios meilios?! Oi! tos

Vokietijoj
(Iš “Ryg. Garso”).

i” ir ‘.Titro Ro

ŠKOTIJOS MOTERJS 
VEIKIA.

Dar nėra nei metu laiko, c z

tuomet bravorininkai ir 
k arčiam n inkai greitu laiku 
atsiims tas išlaidas, kurias 
jie padarė ir dar padarys 
kovodami prieš moterų tei

nimą, nors pastarieji laiko jį ant juoko' — 
gražiai, dailiai pabėgiot tai nekas, o da
bar....

—Tai nieko! Iš panaberi-

kol ženysis, sugis. Ha! ha! ha! juokėsi du 
senberniai.

—Eikim, Maryte, pas fannerį; nusi
plausi—ramino Vladas, juodbruvis vaiki
nas—akis nesužeista! o jei reikės aš pa
šauksiu daktarą...

stabas, nežinodamas, kas daryt? Apmokėt 
Marytei nuostolius, užmokėt daktarui... — 
įkišęs ranką kišeniun graibstė pinigus —

Ar numalšinsi žmonių pasityčiojimus?... 
Po šimts pypkių ir reikėjo man susidėti su 
mergšėm? Vien nesmagumai! — Žaibo

Mėlynos, pilnos ašarų akys, liepsnojan- 
lėtas 
nety-

čiai pažvelgė į Pranelį; ir malonus 
balsas suskambėjo:—Bn 
čiom... taip neigi norėjai

Marytė, Vladui prigelbstint,

tu

nuėjo. 
Jaunimas išsiskirstė, garsiai juokaudamas. 
Suūžė medžiai...

Pranelis nuėjo ant ežero kranto, sė
dos. Vanduo ramiai-tyliai banguoja. Mė
nulis giliai vandenyj audžia ilgus geltonus 
kaspinus. Retkarčiais tekštelėja—tai žu
vys nardo. Pranelis sėdi ir klauso tylaus,

viskas aplinkui juokias piktu pagiežos juo
ku, tik retkarčiais medžių tankumoj suži
ba mėlynos, sklidinos ašarų akįs ir slaptin
gas balsas kartoja “Praneli!... tu taip... ne
tyčiom” !

Šimtą sykių geriau būtų—neatleidus. Kvai
lė!—kalbėjo priešingus savo sielai žodžius 
—niekše!...

—Ha! ha! ha! Niekše!...—atsikartojo 
girioj aidas.

Mėnulio šviesoj pasidabinus rasa šyp
sojos mėlyna gėlė meiliai,nekaltai. Valandė
lę žiūrėjo į ją, gėrėjos... Netoli žolėj drū
čiai kažkas sušlamėjo. Pranelis krūptelėjo, 
pašoko ir skubiai nuskynęs gėlę, spausda-

• **

gimą ir praneštų apie tai žinių Rusijon.
I Miardopulo, sako, laimingai nuvykęs 

i priešininko šalį ir, per Rumuniją, laimin
gai sug^ižes Rusijon, pasakoja apie savo

’enimą Berlyne.

—Va. ir Stettiner Bahnhof—sako jis. — 
Vokiečių nešėjai nelenda traukiniu ir nc-

vokiškuoju papročiu, jie stovi pas vagoną

Tai gerai
žinodamas, atsidarau langą, iškišu galvą, 
apsižvalgau... tuščia. Nei vieno žaliainarš- 
kinio—vokiško Gepacktragcr’o - nešėjo. 
/Žiūriu, visi keleiviai patįs nešinas savo 
daiktus iš vagonų. Sekdamas jų pavyzdį.

du, kur visi deda ir laukiu. Galinus ateina 
keturi seniukai Trager’ių formoj, ratukais 
vežini, ir ima ryšulius.

—Jūs kitažemis? — paklausia iš jų vie
nas mane. — Taigi pirmiausia nueikite į

formo Šie mussen sich zuerst an-

ėję, pasiimkite savo daiktus iš rankinių ne
šulių skyriaus. Aš juos nuvešiu tiktai že
myn...

Senukas, matyt, nemandagus, nesukal

juomi leisties į derybas, kad jisai man su

Mačiau, kaip rūpiai jis su kitais pasiel
gė; taigi nutariau nusilenkti “K— tvarkai”.

Ir čia naujiena: sUčmanas — anksčiau 
nešiodavęs ant galvos tradicijinį šalmą, da
bar užsimovęs besnapę kepurėlę—ima mano 
pasportą, klausia, kur aš manau apsigyven
ti, ir praneša, grasindamas 100 markių 
baudos už nepaklausymą, nueiti į taip va- 1 • 1 • • ~ -J \

Sunku spręsti, ar moterįs 
gaus lygias su vyrais teises, 
nes Iowa valstija labai re
ligiška, o dvasiški ja, prisi
dengdama dievo žodžiais, 
varo agitaciją, kad moterįs 
privalo būti nuolanki vyrui 
ii nereikalauti jokių teisim 
Ta savo agitacija prigelbsti 
ir karčiamninkams. Reiškia, 

spindulėlį į tamsią dabai’ prieš suteikimą mote
rims teisiu eina bravorinin
kai, karčiamninkai, dvasiš
kųjų ir visi girtuokliai. Jie 
visi susivieniję kovoja, kad

tu viij Moterų Darbininkių 
Draugija. Tos draugijos 
narės-jau yra pasirengusios 
prie didelio darbo. Jos ren
gia pradžioj balandžio mėn. 
š. m. išleisti pirmą numerį 
moterų laikraščio “Moterų 

(“Moterų Balsas” 
,—Red.), kuris neš

laukinio vyro žmona net ži-j moterų palieka savo narni- Balsas”, ' 
no tam tikrus būdus, kaip nius lizdus ir eina į dirbtu-!jau išėjo, 
išsigelbėjus ir tuomet, kuo-.ves. Dabar jau moteris ne-1 šviesos f,,....... L _____
met jau pasijunta nėščia, ’gali pildyti motini] pareigų lietuvės moters grintelę. 
Suprantama, tas daroma ne ir sykiu būti profesionalėm 
iš kokio nors kaprizo arba darbininkėm. Negana to, 
speciališkai dėl to, kad ne- kuomet moteris tampa pro- gindamos leisti savo laikraš 
norima turėti kūdikių, bet.................................
dėlto, kad ekonominės gyve
nimo aplinkybės prie to ver-

“Pavyzdžiui, medžioklės 
laikuose suradimas reikalin
go pragyvenimui maisto bu
vo labai sunkus. Moterįs 
turėdavo sunkiai dirbti ir 
nuolatos kilnotis su visu sa
vo turtu iš vienos vietos į 
kitą. Maitintis prisieidavo 
tankiausiai pusžaliais mėsos 
šmotais. Kiekvienas gali

Škotijos moterjs daro di 
(lėlį žingsnį pirmyn, įsidrą

fesionale darbininke, alsi- tį, ko dar ligišiol nei Ameri- 
randa daugybė ir kitokių koje lietuvės neišdrįso pada-
reikalų, kurie prisideda 
prie apsunkinimo jos gyve
nimo, kaip tai: aprūpinti 
savo kūdikius, kad jie ateity 
nevargtų, o svarbiausia, tai 
raudotis visa tuo, kuo nau
dojasi vyrai darbininkai, t.

sykiu su jais dalyvauti 
visuomeniškame veikime ir 
kovoti už pagerinimą savo 
būvio. Tokiu būdu ir prisi
eina jieškoti priemonių, kad 
apsisaugojus bei aprubežia-

ėioj vergijoj, kurioj jos ir 
dabar randasi.

MOTERŲ SERBIŲ PUL
KAS.

Vokiečių laikraščiai pra-

Draugės! Škotijos L. M. 
D. D. grynai darbininkiška, 
kurios tikslas yra platinti 
tarpe moterų apšvietą ir 
darbininkišką susipratimą,'armijoj dalyvauja ir mote- 
platinant knygeles, laikraš-'ra pulkas, susidedantis iš 
čius, rengiant prakalbas, 2.500 moterų. Jos lygiai su 
paskaitas ir t. t. ; kitais kareiviais dalyvauja

Kaip matote jų tikslas y-.mūšiuose ir neatsilieka nuo 
ra toks pat, kaip ir mūs, L. vyrų kareiviui. Visos mote- 
M. Progresyviško Sus-mo, ri< yra liuosnorės, pasiryžu- 
užtai mes turime joms pade- sios kovoti už savo “tėvynę”.dėl kūdikių nėra atsakantis. 

Pasekmės tokio gyvenimo— 
greitas kūdikiu, išmirimas. 
Kad apsisaugojus nuo taip 
greito užsiveisimo, moterį !̂ sisaugojimų nuo 
labai ilgai maitindavo kūdi-Jmo, išmetimo vaisių ir t. t 
kilis savo krūtimis, tankiai i Pasekmės to viso—sulaikyk ir mum pačiom didelę nau- Ulėmis, f nešant naują įsta- 
iki 4 metų. Suprantama, josimas greito auginio žmoni- dą. Norėdamos gauti pirmą tymą į parlamentą apie iš
turėdavo ilgai maitinti sa-Įjos. numerį “Moterų Balso”

šiuo adresu 
enė, 799 E. 150 St.

iki 4 metų. Suprantama, jos 
turėdavo ilgai maitinti sa-‘ 
vo krūtimis kūdikius ir to-1 
dėl, kad kitokio maisto ne
galėdavo gauti.

“Pereinant iš medžioklės

terų gyvenimas žymiai pa-; 
gerojo, nes jos tapo paliuo- 
si’.otos nuo taip sunkių.dar
bų, uždedamos savo pirmes-

liaus, naminiai gyvuliai pra
dėjo suteikti ir kūdikiams

kiu būdu palengva pradeda

toliau, juo labiau 
gimdymų mažinąs iš prie-

skaitlius ti ir remti jų darbą visokiais
būdais. Stengkimės prapla-j JAU TURI KUO PASI- 
tinti jų laikraštį, kiek ga-1 DŽIAUGTI.DŽIAUGTI.

Anglijos valdžia jau pra
lietu vių moterų, o tas atneš deda džiaugtis karės pasek-

užsiveisi- lint daugiau tarpe Amerikos I

H

diu net ant ;

Dabar mes s KUOPA.
Hartford, Conn., susitvėrė
M. P. S. A. 18-ta kuopa.

davimą pensijų kareivių mo
terims, karės ministerijos 
sekretorius pasidžiaugė,kad 
jau dabai- pagal surašus už
muštųjų randasi Anglijoj 
41,500 kareivių moterų naš
liu ir 8,000 jūrininkų mote-

nuo gimdymo kūdikiui, bet didelio skaitliaus narių, be: 
tai]) (ik atbulai: kaip su ra-; esančios draugės yra pasi- 
dus būdus, kad paakinus rengusios darbuotis, kiek

i r r yra 49 tūkstančiai mo
terų našlių. O kiek jų dar 
bus?... Apie tai jau baisu

liaus kūdikiui gimdymo. Igiau prie veikimo vietines L 
“Pasibaigus europinei ka- moteris. j V

rei, męs kaip tik susidursi-į Linkiu joms tame darbe j

Reikia atsimin-, rinkta V. E. Bagdonienėj 
rėš moteris dar.451 Zion St., Hartford,!

' — (i ;

'tinti kūdikius savo krūtimis.' 
Pasekmės visko—tankesnis upe su 
gimdymas kūdikių ir tarpe mu, kr 
žemdirbių greitesnis augi- ju ska 
mas didesnių šeimynų. Hi, kad

“Ir taip, pavyzdžiui, A f ri- labiau
koj žemdirbių kaf f ru ir buš- ■ savo naminių lizdų, o tas, 
menų moterįs gimdo nuo 1G kaip jau matėm, prisideda 

3et toj pa- ]»rie sumažinimo gimdymų 
čloj Afrikoj hottentotų —■ skaitliaus.
medžiotojų moterįs gimdo 
tik nuo 2 iki 3 kūdikiu.

“Kad didelis kūdikiui gim
dymas nepaeina nuo žmonių 
veislių, tai parodo kad ir šis 
faktas: Kanados francūzai 
turi didžiausias šeimynas, 
tuom tarpu tos pačios veis
les francūzai EuroĮioj dau
giausiai turi tik po 2—3 kū
dikius.

“Bet ir dėl žemdirbių at
eina laikas, kada reikia su
mažinti gimdymo skaitlių. 
Kada dirbamos žemės pri
trūksta, iš jos negalima iš
maitinti didelę šeimyną, tuo
met prisieina arti pievas,

iki 20 kūdikiu.v

Juk dirbtuvėse turės km-

Ir štai nio-

ui vietas, dirbti dirbtuvėse 
ir sykiu užpildyti kūdikių 
gimdymu tų vietas, kurie ta
po užmušti ant karės lauko.

milionai jaunų, stiprių vy
ru.

“Kaip dabar suvienijus 
Šiuos du klausimu į krūvą, 
kuomet jie vienas kitam la-’

nai reikia tuojaus apsvar-

Conn.
K. Petrikienė.

SMARKI MOTERŲ KOVA 
IOVVA VALSTIJOJ.

Dabar Iowa valstijoj eina 
smarki kova už suteikimą

teisių.

savimo teises,

vien kovoja prieš suteikimą 
moterims balsavimo teisiu.

klausimas

sui ark i.

Iš priežasties Europi- 
«»nės karės, “Laisvės”

siuntinėti i Lie- t

miem skaitytojam, kad j 
vėl atnaujiname tą dar-l 
bą, tai yra siunčiame pi-T 
nigus ir į tas Lietuvos |

antrašus nuo savo gimi
nių. gyvenančių po vo
kiečiu, galite drąsiai 
siųsti per “Laisvės” Re
dakciją pinigus.

Taipgi siunčiame be-

? Austriją, ir pabėgė- 
Tliams į Rusiją. Mūsų 

i r persiuntimo kursas ko- 
A žemiausias.
J Jeigu kas mano po

j dirbamus laukus. Vėliaus 
prisieina išvažinėti į mies
tus ir svetimas šalis. Sykiu 
su sumažėjimu dirbamos že
mės, su emigracija, praside
da ir aprubežiavimas gim
dymo kūdikių skaitliaus,* at
siranda pas žmones ta min- J • 1 ♦ _ 1 • „ f 1 t —

“Jokie įstatymai, drau- Užvis labiausiai bijosi su
džiauti apsisaugoti nuo už- teikimo moterims lygių su 
siveisimo arba aprubežiavi- vyrais teisių karčiamninkai 
mo gimdymų skaitliaus ne-' ‘ 
gali pagelbėti.

“Tik valstybinis apdraudi
mas, pilnas aprūpinimas mo
terų gyvenimo ir jų kūdikių, 
tegali mus išgelbėti iš to 111 1 — • • J •

ir bravorininkai. Jie nesi
gaili pinigų vedimui agita
cijos prieš suteikimą mote
rims lygių su vyrais teisių. 
Mat, jau praktika parodė, 
kad kur tik moterįs gauna;

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

“Gosudarstvennuju 
Sberegatelnuju Kassu”. 
Dabar, kada rusų pini
gai nupuolę, siunčiant į 
Rusiją galima daug pel
nyti.

“LAISVĖ”
183 Roebling St, 
Brooklyn, N. Y.
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viltis, kad darbininkai tų 
kova laimės.

J. D. Bendokaitis.

>?{• •%'*;> igfjy

■ ■ '

atsilanko, kunigai juos iš mitetai elgiasi su žmonėmis,

IILADELPHIA, PA. 
Įspūdžiai iš kriaučių streiko.

Iki šiol vietos kriaučiai 
buvo neapsakomai išnaudo
jami. Užėjus darbo sezonui, 
turėdavo dirbti ilgiausias 
valandas, gaudami mažiau
sių užmokestį. Bet kada už
eidavo bedarbės, tuomet

dauti. Jeigu eidamas gat
ve pamatai nuskurusį, su
vargusį darbininką, tai vi
sai neapsiriksi, jeigu jį pa
skaitysi kriaučium, arba jei
gu kur pamatysi nuskurusią 
moterį ir pusnuogius kūdi
kius, tai vėl bus kriaučiaus 
moteris.

Didžiausia skurdo prieža
stis, tai kliaučių tamsumas, 
jie neorganizuoti. O juk vi
si žinom,kur darbininkai ne
organizuoti, ten juos darb
daviai be jokio pasigailėji
mo išnaudoja. Pas kapita
listus tik tuomet atsiranda 
‘.‘žmoniški jausmai”, kuomet
jie pamato, kad darbininkai j . . ,
susipratę, laikosi vienybėj, darbininkai yra
turi stiprią organizaciją ir išnaudojamą per tai 
tam panašiai. Tuomet jau 
ir kapitalistai pradeda 
pintis” pagerinimu c 
rankų būvio.

Panašiai buvo ir su vii 
tos kriaučiais. Pakol jie

ti žkenkę streikieriams, tuo
met nevertėtų nei rašyti,bet 
dabar jie daug streikieriams 
užkenkė.

Kaip tik kliaučiai, po va
dovyste A. C. W. of A. uni
jos apskelbė streiką, tai ir 
mūsų “aidobliukai” subruz
do. Išsyk pešėsi tarp savęs, 
paskui pradėjo svarstyti, 
kaip čia užkenkus A. C. W. 
of A. unijai. Ir štai nutaria 
ii’ j protokolų knygų užra
šo, kad lietuviai, kaipo krik- 
ščionįs, negali išvien eiti su 
žydais. Bet čia pasigirsta 
dejavimai, kad atėjo pulkas 
žydų ir išvedė į streiką ir

WAUKEGAN, ILL.
Po ilgo miegojimo Lietu

vių Teatrališka Dainorių 
Draugystė nubudo ir pradė
jo darbuotis. 5 d. kovo pa
rengė vakarą ir pelną pa
skyrė sušelpimui B r. Varg
šo. Sulošta veikalas “Mili
ūnai Vandeny”. Veikalas 
tapo suloštas gana gerai, iš
skiriant tūlų padarytų klai
deliu.

Tą pačių dieną klerikalai, 
norėdami užkenkti Teatra
liškai Draugystei, parengė 
savo balių, bet mažai ką ga
lėjo užkenkti, nes į jų vaka
rą atsilankė keliatas davat
kų ir vyčių armija.
Gerai būtu, kad ir kitos te-

C 7

kalba buvo gana gera. Pas
kui atsakinėjo į klausimus, 
davė informacijas, kaip ga
lima susirašinėti su giminė
mis, kurie yra pabėgę ir t.t. 
A. Bulotienė irgi publikų 
užganėdino. Žmonių, suly
ginus su lietuvių gyventojų 
skaitliam, buvo gana daug.

ninkų” vadovai atsako: 
“Prisirašykite prie I. W. W. 
unijos ir rytoj be jokios bai
mės eikite dirbti. Nubalsuo
ja nestreikuoti.

ganizatorius M. Dusevičius 
ir pradeda aiškinti, kad lie-

v isi išvien privalo kovoti su 
darbdaviais. Mūsų sorki- ca “rū-I

darbi-: lunkai kalbėtoją išplūsta vi
sokiais žodžiais, išvadina 

ie- gunorium, bačkų dirbėju, 
---j žydo bernu, parsidavėliu ir

kų jungą, pakol jie nekalbė- pagalinus, išvaro laukan iš 
jo apie uniją, patol darbda- svetainės.
viai su savo darbininkais ir 
kalbėti nenorėjo.

Jeigu kas darbininkams 
pasakydavo apie unijos rei
kalingumų, tai jie pritarda
vo, bet tuojaus atsakydavo, 
kad čia kriaučiai apsileidę 
ii’ uniją jokiu būdu negali
ma sutverti. Bet štai A. C. 
W. of A. unija atsiuntė or
ganizatorius ir pastarieji iš
budino kriaučius iš miego: 
jie pradėjo vaikščioti į mi
tingus, organizuotis į uniją 
ir ,pagalinus, apskelbė strei- 
ką.

Darbdaviai išgirdę, kad 
jau darbininkai susiorgani
zavo ir apskelbė jiems kovą,

Buvo net ir tokiu atsitiki
mų, kuomet “aidoblistų” bū
davo susirinkimai ir paste
bėdavo ateinant į svetainę

sas užgesindavo. Mat, bijo
davo, kad silpnesni “aido
bliukai” neiškryptų iš kelio, 
per tai stengdavosi jų nesu
leisti su Dusevičium.

Pasekmės to viso—kuo
met A. C. W. of A. unijos 
nariai streikavo, tuomet 
“aidoblistai” susiorganizavę 
dirbo. Ar tai reikia geres
nių streiklaužių? Mat, jie

tuviškus kontraktierius, ku-

1st i k rujų gi
tuomet jau ir pas juos at s 
rado “žmoniški” jausmai, i 
pirmųjų tironų, tapo “m 
kalčiausiais avinėliais”. Re. 
kia stebėtis, kad Kirsehbur- lietuviški sorkininkai

s’ganėdino, bet norėjo paro-

mūsų pėdomis ir sušelptų

Publikos atsilankė daug

Aldona.

SPRINGFIELD, ILI
12 d. kovo buvo L. £

bos. Kalbėjo “Keleivio” re
daktorius, drg. Michelsonas. 
Jo prakalbų klausėsi skait
linga publika. Kalbėjo 2-se

ma” ir “Kodėl kunigai neap
kenčia socialistu”? Reikia

sonas yra gabus kalbėtojas, 
nors ir lėtai kalba, bet labai 
nuosekliai, aiškiai ir supran
tamai riša klausimus.

Ištikro, rytinės valstijos 
gali didžiuotis savo kalbėto
jais. Publikai labai patiko 
2-oji drg. Michelsono kalba, 
būtent “Kodėl kunigai neap
kenčia socialistų?” Pirmiau
siai nurodė, kad kunigija,

tai taip ir paliko mokslo ir 
progreso priešu. Papasako-

kirto kunigijos bilijinį 
mokslą, išrasdamas, jog že
mė nėra kaip blynas, bet ap-

irau kunigai žmones mokin
davę. Aiškino, kaip kuni-

gyvą P)rimo, nukankino (la

darbo laika
valandomis ir

keturiom!-
uniją 
Jie t

unija. “Inkviziciją”, kur žmonėms

rinkai neitu i streiką. Ta1 
pati bandė daryti ir kitos 
kompanijos. Kirshburno • 
firmoj dirba veik vieni ita-

ii’ tam panašiai.
Ant kiek musu sorkinin

kai nusidėvėjo, tai ir Šis 
lai, per tai kompanijai pavy-1 liktas parodo: A. C. W. of 

‘ ' JA. unijos 140 skyrius
kompanijos pasiūlytum k; k*tė L M. W. unijos 

. i ’ 
nijose, kur- dirba lietuviai, sm-kininkai atsakė 
lenkai, žydai ir kitų tautų' U1’.^aįs 
darbininkai, kompanijoms j Reiškia, prie L W. W. unijos 
nepavyko tą padaryti—tapo 'priklauso vyrai, o prie A. C.

ko juos nuvilioti, jie sutiko 
su ]
išlygom. Bet kitose kumpa-

už
ma

rius i diskusijas, tai mūsų 
i: “Męs su 

nediskusuojame”.

apskelbtas general iškas
streikas. Streikas tesėsi no

W. of A. unijos—vaikai. Ai 
tai pas “aidobliukus”

Darilgai, po dviejų savaičių ko- Pr()b) bankrotas?
vos, darbininkai laimėjo. • pNrodineja, kad tarpe 
Darbdaviai turėjo išpildyti, gonizacijų gali disku 
darbininkų reikalavimus, Htie, kurie turi didelius 
pripažindami uniją. Dabar P^vu^į stiprias kūmsčias. 
kriaučių darbo sąlygos žy-1 ^_arg^lb pilvais protauja, o 
miai pagerėjo ir darbdaviai kūmščiomis argumentus

oi

mandagesni. Dabar patys Gaila, kad tik tie sorki- 
m’nkai nesusirgtų žydama- 
nijos liga. Jeigu ta nelaime 
juos užtiktų, tai lik svei-

kis, gyvus’sudegindavo ant 
laužų ir t. t. O kaipgi jie 
šiandien apkės socialistus ii 
jų mokslą, kad pastarieji

visi žmones ] 
venti, tik re

socialistiško.

kos nuosavybes turi pereiti 
Į visuomenės rankas, o iš
nyks skurdas, bedarbės, ka
rės ir kitokios nelaimės. Ar

turčių paglemžti milionų 
žmonių darbo vaisius ir tuo:; 
darbininkus priversti kęsti 
skurdą ir nedatekilu. Kad 
socialistai . skelbia tiesos

visai}) juos šmeižia, niekina

tina tiems darbininkams,ku
rie dar nepriklausot prie A. 
C. W. of A. unijos, tuojaus 
prisirašyti.

Dabar noriu tarti keliatą 
žodžių ir apie tuos darbinin
kus, kurie visai nesirūpino 
savo reikalais ir užsipelno 
nuo susipratusių darbininkų 
didžiausių panieką. Tokių 
darbininkų vadas bei sorki- 
rJnkas priklauso lietuviams 
“aidoblistams”. Jeigu jų ( 
Korkiški pasielgimai nebūtų streiklaužių, kuriuos polici- žmonių prakalbos ir žmonės

CINCINNATI, OHIO

kad žmonės negalėtų kų 
nors naudingo išgirsti. Jei
gu žmonės skaito progresy- 
viškus laikraščius, knygas— 
taipgi juos iškeikia. Dabar
tinė bažnyčia vieton maldos, 
yra paversta į keikimo ir 
šmeižimų vietų. Kiekvienų 
šventa dienų ten tik ir gir
dėti plūdimai ant pirmeiviš- Aukų surinkta apie $80.00 
kų žmonių, ant socialistų, " ...........................
kurie vieninteliai rūpinasi, 
kad visų žmonių pagerinti 
būvį ir daugiau apsišviesti. 
Kunigijos laikraščiuose 
daugiau nieko nėra, kaip tik 
šmeižimai ir melagystės. 
Na, o męs, socialistai, kaip 
atsinešam link kunigų? Męs 
kunigėlių niekuomet nekei
kiame. Męs tik klaidas jų 
nurodome gyvais faktais ir 
žmoniškai juos kviečiame 
prie doros, kad taptų do
resniais, nustoti] melavę a- 
pie pragarą ir velnius. Kam 
tai bauginti savo 
nius brolius visokiomis bai
dyklėmis.

Kalbėjo ir J. Neviackas.' 
Šiomis prakalbomis vietos 
lietuviai likosi pilnai užga
nėdinti. D. P.

SCHENECTADY, N. Y.
“V. Liet.” korespondentų 

teisingumas.
“Laisvės” N2 atsakyda

mas“ Vienybės Lietuvninkų” 
korespondentui Ex, prižadė
jau paaukauti $10 sušelpi- 
rnui nukentėjusių nuo karės,

būdamas Hoosick Falls, N.
Y., deginau su mūkelėm

tamsės-

Nuplėšti nuo
tuomet jis turės tam pa
čiam tikslui paaukauti $10.

navimus, pamokinti žmones, 
kaip pagerinti sau būvi ir

Apart prakalbų buvo ii’ de
klamacijų. Deklemavo drg. 
M. Čekanauskienė, Aldona 
Klembauskiūtė ir šiškiūtė. 
Mariutė Kaspariūtė rinko 
prenumeratų “Naujai Gad- 
dynei”. Knygų parduota 
rž $20.00.

V. černauskas.

MAHANOY CITY, PA.
Laikas bėga ir keičiasi 

laikai. Pirmiaus būdavo 
mūsų kunigėlis susišaukda
vo savo parapijomis, pradė
davo juos keikti, pekla ir 
velniais bauginti ir jie tuo
jaus nurimdavo, šventai ku

(klodavo gausias aukas. Pir
miau kunigėliui tik reikėda-

li bagą, apkabinti karbonė- 
liais, visokiais krepšeliais ir 
kaip bematant tie karbonė
liai ir krepšeliai tapdavo 
pilni pinigų.

Dabar jau visai kas kita: 
o nuo aukų, 
ir krepšeliai 
Jeigu kunigė- 
nepaklusniuo-

karbonėliai
i iogso tušti.

bauginti, tai parapijonai

mo :

męs jų jau nebijome”. Pasi
rodo, kad jau žmonės prade-

kuniginė pekla ir velniai. 
Žmones jau prasiėjo supras-

uamas penia ir velniais, da
ro sau geriausi pragyveni
mą. Mūsų parapijonai net 
ir už ausinę moka ne kuni-

p ran tania, kunigėliui tokia

tai jis dauguimi.net ir vely
kinės pasiunčia pas parapi-

daug vargo turi su jaunuo
mene, kuri pradeda susipra-

nesąmonių. Jeigu mūsų ku
nigėlis nesistengs savo tak-

laiku pasiliks su vienuolika 
davatkų-senmergių, nes visi 
protingesni parapijonai nuo 
jo pradeda šalintis. V. ž.

čias mėnuo, o p. Ex apie tai 
visai tyli, 'baigi, reikalau
ju, kad p. Ex būtum toks 
malonus paaukautum $10 
sušelpimui nukentėjusių nuo

jai. O jeigu tamstos silp

aukauti dešimties dolerių, 
tuomet reikalauju nors at
šaukti tuos visus šmeiži
mus, kurie tilpo “Vienybėj 
Lietuvninku”.

Taigi pasirinkite vieną iŠ 
dviejų: arba paaukauti de
šimts dolerių, arba atšauk
ti nesąmones, kurias tamsta 
parašei, apšmeiždamas ma-

COLLINSVILLE, ILL.

19 d. kovo buvo susirin
kimas Laisvės ' Mylėtoių 
Draugystės. Šiame susirin
kime I. S., narys L. S. S. 18 
kuopos,pradėjo visokiais žo
džiais šmeižti socialistus, iš
vadindamas draugijos išma-

mas gana bjaurus. Jeigu T.

narių nedorą pasielgimą,tai

susirinkimo pakelti tą klau
simą, nurodant jų 
žengimus. Tuomet

■ųirendi.I <-

me

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
P«r mūsų banką galit* pagelbėti savo gimin»m« pa- 

tįatamlama užimtos* vietos* vokiečiai*. Mę* turim*

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Berlin*, todėl galim* persiųsti pinigu* | t*« vietas aat 
••augftčiau 800 markių (api* 525 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PEI» 
H URA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugia* informaciją kr*ipkit4» rpatlfr- 
cal ar rašykit* lr(Ak* pa*

HENRIKAS C. ZARO , Bankieriua 
Metropolitan Saving Bank Building

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

kimo T. F. Komitetas no- gas, J. Sarapas, V. Grigas, 
rojo paskirti viena specialę B. Mockevičius, A. Verkutis, 
dienų aukų rinkimui, bet iš P. Pušinskis, J. čenčiukas, 
to nieko neišėjo. Mat, jis J. Stulgaitis, O. Stočkienė, 
norėjo, kad visos surinktos , O. Gugienė, St. Gugis, J. Ši- 
aukos eitų į Tautos Fondą,'lanskiene, A. Poškevičia, A. 
bet dauguma reikalavo, kad Pušinskienė, O. Perekšlienė, 
tas aukas lygiai paskirsty- Ii. Pocevičienė, O. Pocevi- 
ti visiems trims fondams.'čaitė, J. Mašynskas, A. Rai- 
Po ilgų ii’ karštų diskusijų,1 la, K. Valentukevičiūtė, J.

išsiskirstė Valentukevičia, Z. Pinskai- 
tė, J. Mačiukas ir A. Radvi
lienė—po 25c.; viso su smul- 

Ikiomis surinkta $17.90. Prie 
M. D. 58 D L. K. Gedimino dr-stės

susirinkusieji
♦

* *
19 d. kovo T, 

kuopa surengė 
Prelegentais buvo J. Besąs-j 
paris ir M. Žilinskas; A. 
Bielskas pasakė prakalbą 
temoj: “Kų nori socialis
tai?” Kalbėjo aiškiai ir su
prantamai, nurodinėdamas, 
kaip kapitalistai nežmoniš
kai išnaudoja darbininkus.

A. Radvilas.

RED. ATSAKYMAI.
Onai žvingiliutei, W. Lynn, 
Mass. — Ačiū už korespon
dencija, bet labai apgailes
taujame, kad negalime su
naudoti, nes jau buvom pa
davę statyti anksčiau gau
tą. Atleiskite už tai.

Antanui Zaikauskui, Jer- 
. J. — Peržiūrė-

ko. Tik gaila, kad žmoni1] 
mažai susirinko. Keistai iš
rodo, kad T. M. D. 58 kuo- sey City 
pos nariai baisiai neapken- jus jūsų korespondencijų,pa
čia socialistų, o dabar kai]) 
tik Bielską pastatė kalbėti- 
apie socializmą. * 

* *
8 d. balandžio Liet.

svetainėj bus tarptautiškas ypatom ir neturėsite jokių 
'koncertas socialistų, kuria
me dalyvaus vokiečiai, finai, 
žydai ii’ anglai socialistai.

si rodė, kad tas dalykas vi
suomenei visai nesvarbus,

tuviška patarlę: “Nevalgy- 
j kite cibulio ir nesmirdėsi- 

Sūnų te”. Nesusidėk!t su tokiom

nesmagumų.
J. Banis, Minersville,~ Pa. 

—Tokie atsišaukimai netik

Reporteris.

parengė balių, tai vyčiai

l et dar gali daug nesmagu
mų padaryti, per tai ir ne
talpiname.

Kelminei Pempei, Sioux 
Cit v, Iowa. — Visuomet

susi- į 
nuo

ocialistus

jeigu tūli socialistai prasi-

kamai pasipiktino.
'negali sau persistatyti, kaip;E()rs užmetimas. Taigi ir 
socialistai išdrįso gavėnioj; dabar, jeigu “Naujienose” 
parengti balių. Dabar dau- Į tilpo užmetimas, tai ir atsa- 
giau apie nieką ir nekalba,, kvma reikėjo pasiųsti “Nau- 
kaip tik apie tą socialistų jjcneni;-”, o ne “Laisvei”.

Jic laikrašti, kuriame tilpo koks

kalio, tai dar nereiškia,kad net Pranašauja, 
cnmnikd<>; uron dievas socialistusu putli prasi-

I. S. už tai 
socialistu, kad

apie nieką ir nekalba,,LVmą reikėjo pasiųsti “Nau- 
tik apie tą socialistų ! jienoni;-”, o ne “Laisvei”.

šilo Dagiui, Newark, N.J.
Apie Sociologijos Kritiką”

visgi nesuprantamai parašyta.
Kitos žinutės jau buvo mi-markiai nubaustas, 

k

Dau-j

Kaip ten nebūtų, bet so- notos.
cialistai linksmai praleido! E. Trainiutei.— Pilnai ti- 
vakarą ir desėtkas dolerių. Lime, kad minėtas fotogra- 
liko pelno. , |fas tai]) atliko darbą, bet į

Socialistų kuopa stebėti-' laikraštį negalime dėti, nes 
.. .  ..........  ...... nai smarkiai auga: į trum-’Suvienytų Valstijų įstaty- 

i nevertėtu ant socialistu 1 kliką nuo pakilo iki -11 mais uždrausta tokias zi- 
G narių. Turbūt socialistų 1 r-as talpinti.užsipuldinėti, nes socialistai 

tikėjimo nevaržo. O jeigu 
tarpe socialistų atsiranda 
laisvamanių, kurie pajuokia

Gėda tokiam socialistui

GRAND RAPIDS, MICH.

lopą taip smarkiai kįla, | Stanislovui, Pittsburgh, 
.d vyčių labai puola. Pa.—Diskusijos bus 26, o
1 ir 2 d. balandžio bus te- pranešimą gavome 24. Se
ras ir prakalbos L. S. S. ]-antis “Laisvės” numeris

42 kuopos. Kalbės 
chelsonas, “Keleivio 
torius.

rite, kad pranešimai tilptų,

PATARMES MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus I

RAŠĖ M H. SANGER . 1

LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI 
KNYGA. Kaina 50c.

Rvikataviuju* ir pinigu* siųskit fiiuo adrenu

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

|imm anksčiau prieš diskusi- 
, bet dviem savaitėm.

STOUGHTON, MASS. I
19 d. kovo buvo prakalbos

D. L. K. Gedimino draugys-
linkus tam tikrą komitetą, 
kuris parinktų aukų sušelpi
ami B r. Vargšo. Komiteto 
narys M. Matijaitis pranešė, 
kad turi surinkęs $61.00.

čius. Kalbėtojas aiškiai ir 
jausmingai nupiešė karės 
baisenybes. Publika tapo

šį netikusi surėdymą. Kur 
tik būna darbininku strei
kai, kur tik darbininkai pa
reikalauja didesnio kąsnio 
duonos nuo besočio kapita
listo, ten mūsų 

ateina 
ir 

išbara,

kunigėliai
kaip visuomet 

čia tęsiasi mašinų dirbtuvių kapitalistams i 
darbininkų streikas ir tam jančius 
streikui pabaigos nesimato, grįžti prie darbo už tų pačių 
Darbininkai laikosi vienybėj mokestį, už kurių darbinin- 
ir tikisi streikų laimėti, kai jau negali pragyventi. 
Kompanija turi nemažai Jeigu įvyksta pirmeivių

Jau šeštas mėnuo,
streikuo- 
liepdami

JERSEY CITY, N. J.
18 kovo buvo prakalbos 

L. Š. F. Kalbėjo A. Bulota, 
Žemaitė ir Bulotienė. Pir
miausiai kalbėjo Žemaitė; 
ji daug nupiešė liūdnų vaiz
delių iš Lietuvos gyvenimo. 
Jos kalba ant žmonių pada
rė nepaprastų įspūdį.

A. Bulota kalbėjo apie pa
čius faktus, plačiai nurodi
nėdamas, kaip dabar Rusi
joj valdžios ir davatkų ko-

to nariu pasiaiškino, kad 
dar laiko neturėję rinkti au-

kinti s.
♦

* 4>

12 d. kovo vietos T. F. ko
mitetas buvo užkvietęs visų 
vietoą draugijų pirmininkus 
pasitarti, kaslink aukų rin

gana gausiai sušelpimui nu- ■ 
kentėjusių nuo karės.

Aukavo šios ypatus: St; 
žvirgždinas $2.00; H. Press 
ir K. Gricius—uo $1.00; A. 
Urbonas, A. Kroncevičienė, Į 
K. Kroncevičius, J. Kučins
kas, V. Jonuškienė, A. Yo- 
nušas, A. Milčius ir J. Buivi- 
daitė—po 50c.; M. Jezuke- 
vičius, J. Šilanskis, M. Gri-

Piuigus gcriauiuai aiąst money orderiu, b*t 
kam tee neparMiku, gali aiųrt pačtoe marUaie.

dauguimi.net


JUOKŲ KĄSNELIAI
Graborius:—Ko gi tams

ta norėjai klaust savo miru
sios pačios?

Žmogelis (nusiminęs): — 
Norėjau prašyt, kad duot 
patarimą kitai mano pačiai, 
kaip kept būlves su lašiniais.

Žvirrrblis.

Vieną rytmetį negražaus 
veido aficieris atsikėlė iš 
lovos, pasižiūrėjo veidrodin 
ir, pasišaukęs savo denščiką, 
'klausia:

—Ei, Jonai! Sakyk po

Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

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

GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KRE1PKITES PRIE 
MANĘS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUIant 4% metams nuo žimto.

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
8TEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojaml

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORCIŲ-^ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
j ox 4 Filiu: 155 CLINTON AVE.,Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

PATARIMAI.

Tol. Greenpoint 1907.

DENTISTAS
Vinį maro darbu užganėdinti.

Dariai gvarantaotaa.

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $6.91 
Užplumbavimas 50c ir augščlau 
Išvalymas ........................................... 60e
Užplumbavimas auksu ........... $1.01

Skaudantį dantį duok tuojau* 14 
traukt. Ištraukiant be Jokio akaua 
m o,

217
DR. A. FRIEDMAN

ROEBLING ST., BROOKLYN 
kampan So. 2 -d St

E. 7th St., NEVY YORK CITY229
Ofisas atdarau visada.

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

Užplotnba vilnas 50c ir aukščiau.
Išvalymas .......................................... 50c.
Užploinbavimas auksu ................ $1.00

Skaudantj dantį duok ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

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

1-nios gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Telephone Yards 551 or 155

TIKRA LIETUVIŠKA APTIKTA
CHICAGOJE Hr 11EIX.A

ORAKULO
Klausimas:— ,

Mister Orakule! Jeigu 
tu išaiškinsi man, kas tai 
yra “Beutelterhottentotens- 
tottertrotrattenlattengitter- 
waaterkottelmutteratteuta- 
eter”, tai gausi nuo manęs

: š panašus?
—Į liūtą, jūsų malonybė,

—O ar tu matei liūtą? — &

Mačiau atmalevotą

Aptieka
Teisingai sutaisomi vaistai 

prieinama kaina. Atsilankykite 
pas h* v o d rautą, • būsite už
ganėdinti.
N. MOSKOWITZ

Aptlekorius Ir Chemlata*
Iii Roebling St., Car. 8*. Tad 

BROOKLYN, N. Y.

n wm—mmii s ■■ rruMJuMia—my, imr o

DAKTARAS

Matulaitis
41 > BOYLSTON ST., BOSTON,M A

NatoH didžioje ml«Mt« knygyne 
Offlae valandos: nuo 16—12 valanda 

° " “ 7—9 v. valcarr
.4vantmdlanfala ntia 16—4 ♦ pn> pl«H

B. Sūnus.

tą žmogų, pas kurį 
home”.

Klausimas:—
Gerbiamas Orakule! Būk 

taip malonus ir išaiškink 
man žemiau paduotą keisą.

Būdamas Philadelnhi ioi

clllL p<l V VliV-lU, lAvlll V117)

Jėzus jojo į Jeruzolimą.

krai, jūsų rnalo-

į asilą, bet bijojau.

—Nekoki męs 
i. Išmislinom

ma- 
ma- 

per A. L. T. S. II suvažiavi-pinas dėl pakėlimo kūno,bet 
rną susipažinau su ponu Ta- nieko nepanipinom dėl pa-

Jk • kJ, a A Ctl v > I i • • x »vz * Akli ui

rną susipažinau su ponu Ta--nieko nepanipinom dėl 
reila ir net abudu vienu kar- kėlimo dvasios.

Jonas:—Kaip tai ne? 
važinėdamas degtinę kas sutvėrė?

td pridavėm savo titulus. 
Kadangi aš, 
po lietuviškas kolionijas at- 
sibeldžiau ir į Ansonia ir ke
lionėje labai pavargau, todėl j 
škubianusi | pono Tareilos į 
‘‘viešnamį” pasilsėt ir paval
gyt tautiškų kopūstų.

minėtu numeriu atradau ne

fė, prisigrūdusią rusų, lenkų 
ir dar kitokiu ne tautišku e-

tai

sinama 
miu?”

ku viesna-

Atsakymas:—
Dėl biznio Amerika 

kontry. O jeigu poną 
reila savo 1 smuklę v
viešnamiu

mato jokio prasižengimo. 
Kad smuklės kostumeriai ne 
tautiečiai, tai čia vėl nėra 
nieko blogo. Aš pats žina.u. 
jogei ir smukles savininkas 
yra tikras laisvamanis, o

jos komiteto. Garsini vie

mo principą

p a p ra 1 i m o -nesmagumas

Uigu’dy!.

(mm Kunigui 
ko:

- -Ohu, Ona

pieną.
ji

.adynu
*/ »•

avelėms.

kunigus
,s laivo

užmiršo,

('t kunigas.
ne

Bjauri sriuba.

jau

KLAUSYK MANO ŽODŽIOI

Atitik pirkti vyriškų aprėdai^ 
kaip tai skrybėlių, marškiniu, 
kalniarių ir lt. I’ac wane t,» 
vsrHi jfsry.fi Ir kaino*

314

Iki po

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. O,
Specialistas Moteriškų Ligų
E. 50th St......... New York, N. Y.

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

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

DR. J. LIPMAN
N. 50th St., NEW YORK, N. Y 

Kalbame lietuviškai.
314

Ar Nori

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

Savin’nkas ir Provisorius

F. A. JOZAPAITIS
X601 SO. KALSTEI) STREET, CHICAGO, ILL.

Gyvenimo Telephone Drover 77K1.

ČIA GALIMA UŽSi RAŠYTI “LAISVE

KARMOS.
Norint pirkt ūkę, tai ne

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

M. VVALENČIUS
State Saving Bank,

Scottville, Michigan

131 Grand St.
BROOKLYN, N

(Arti Berry tit.)

♦ 
t 
f

25,000 KATALIOGU DYKAI!
SI' LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK f>5 CENTAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai pri :ų;k 
rėš i didelį ir puiku katalogą, kuriam<> ra i 
SKRII’KŲ, riUUBU. ir daugybę ktiokių 
MENTI/; ISTORIŠKŲ IR MALDŲ hNiGŲ 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikai 
K ainos

už ”c. partinę markę, o tu- 
visokių gerinsiu ARMONIKŲ 
Ml ZIKALIšKŲ l.N'STRU- 

kokiu tik randasi lietuvii- 
su 76 ir 102 raktais,

i.ts Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
u .”>10 jiavi’ikslc!ių. Kaina bOc. Reikalaukite visokio tavom pas 
lietuvi, o gau ite teisingus tavoru.-. Agmtains panluodu pigiau, 

agentams duodame 60%.
t
ši aplicriai 60 c. tuzinas. Sapnininkas 50<

W. S. Waidelis. ,L

l ik ką išėjo iš spaudos

JUSTINO TUMĖNO

BROOKLYN

Jonas MATHUSj
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS į 

IR SVARIAUSIAS SALIU- < 
NA S VISAME SO. ?

BOSTONE. į
■ z į prisiuntitno kaštų, o męs tuojaus M į ovetki geii&usios rūšim gėry- jž
S( r Z t«ą Katahosą ir štokas tau nusių-§ ]Cmal ir užkandžiai. Patarnavl-1\ Fz *‘,n ’5rHA‘ Adresuok N CTmag prielankus. Atsilankykite, *
tt JUOZAS J. SZUIKAS, ■ fe persitikrinsite.

i 3261 S Hafcted St Chicago. UI |! J JONAS MATHUS
—IailMH■ IWMUF i (Lietuvis Savininkas)

■ | 342—344 VV. Broadway | 
S So. Boston, Mass. t

i f (Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
g Labdarystės Draugijos namo.'!

Kauti DYKAI dvi įeras fitukaa 
w it Didelį Kataliojtą visokių ma 
w >{išku itukų ir kitokia visokių 
AJ dalykų, kurių tu labai nori, o 
“* nežinai knt ,ų gaut? Atsupk 
savo pilną ir aiškų adresą ir už 
6 centus stenipų dž) uždengime 
prisiuntitno kaštų, o męs tuojaus

f EISI NGIA U SI A IR G ERIA U SI A 
LIETUVIŠKA

A P T I E K A
( mtatsau receptu® bu didžiauola 
? fi*yda, nežiūrint, m ti« receptai
< Lietuvos *r Amerikos daktarų 
rl'al vienatinė lietuviška
? Bostone Ir Masaachusetta valstijoj
) .ydiudių galit gaut, kokion tik pa- 
/ ”/u!y y»'a vanojamos. Galit r«l- 
Lalarr pet laiškiu, o prisiųsiu 
> .tt vipre?i»

Ona, 1

Amerikoniškoje kariame-'
t rato”, kurį pavadinot že
maičių velniuku, labai įžei
dė mano tautiška “honora”: v * I
žemaičiuose niekad niekas, 
kaip gyvas, nėra tokio dvū-1 
senos velnepalaikio matęs, j 
nei apie jį girdėjęs, žemai- ^<nvivu.
čiai, nors patys kartais ba-į prisakymų aštrumu, 
daudavo, bet savo velnius 
visuomet geriausiose ganyk
lose laikydavo ir visu-kuo 
aprūpindavo. Primesti že
maičiams tokį skūrlupį vel
niuką, tai didžiausias mūsų 
tautai įžeidimas, ir tikiuo
si, kad tautos šulai-žemai-! nešė samtį, 
čiai prieš tai smarkiai už-' 
protestuos. m ~ _„i i
nias, kuris “Laisvėj' 
kiai telpa, riebusis ir 
sparnais ir šake, daug la- 
biaus panašus į mūsų tikrą
jį žemaitiškąjį velnią. Anas 
greičiaus bus dzūkiškas vel
nias nuo Trakų.
> . \ 4 . Stonaitis.

sutaiso-

sėjęs tarpo kareivių savo 
karta 

ties virtuve sulaikė du ka
reiviu, benešančiu katilą su 
kokia—tai sriuba.

—Ei, ką jūs čia nešat? 
Duokit man paraguti, — 
suriaumojo pulkininkas.

Tuoj vienas kareivis at- 
Pulkininkas pa

ragavo, susiraukė, greitai 
Tas kitas vėl-1 išspjovė viską iš burnos ir 
t suriko:

—Po šimts velnių! Ar tai 
jūs tą lakalą vadinate sriu
ba?

—Ne, jūsų mylista, — at
sakė kareiviai,—tai 
mazgos, kurias 
lieti.

tan-
su

į

v.i!5

aptinka

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptlekoriu* Ir Huvinlnkas 
’Irc.A.isay, kr am p, C Stri 

SOI 111 BOSTON, MASS.
Tai. Mo. Boston 21414 Ir 2101S

GURA PROGA!
Gramatika angliškos kal

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

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

Naujas Būdas mokintis ra
šyti be mokytojo .......

Aritmetika mokinimuisi ro- 
kflndų, su paveikslais

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

10c

Viso $1.60

Kas atsiųs iškirpęs šitą lap- 
garsiniiną iš “Laisves” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus 
4 knygas 60c. pigiau.

P. MIKOLAINIS
R. E. D., Route 2

Hudson, N. f.

vistas

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašys 
pas mane 

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

“Amerikos 
arba knygų ver-

Geriau?
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SENIAUSI \ UŽEIGOS

A. SHRUPSKt
Pas mua galite gauti ska

ninusio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patnrnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi
tikrinsite.

S. 2nd Brooklyn,
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LAISVĖS
KALINYS

šitas veikalas turi rastis kiekvieno 
inf el; geni iško darbininko knygyne!} j<». 
Autoriaus vardas patsai už save kai-

“LAISVI:", 183
BROOKLYN. N Y.

3 
C 
O

c w

i.:

J
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I i iĮ f į
A i I£ į J

I I

ĮSI
I

knyga reikalinga perskaityti 
ne tik jauniems, bet ir seniems. 

Jaunimas jojo ras daug gražių, naudin
gų pamokinimų apie meilę, o seniems - 

prisiminimas jaunystėsdailus
svajom p

K A INA
Reikalaukit šiuo

20c.

LAISVE”
? 183 Roebling St Brooklyn, N. Y

Lietuvi” ar “Šakę 
tės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien- į 

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

lAkušerkai
J. BRAKNIS, 

577 Hudson Avenue, \ 
Rochester, N. Y.

Pabaigusi kursą Womans Medical 
College, Baltimore, Md.

PaBokrnlngai atlieka savo darbą prie 
gimdymo, taipgi sutelkia visokia* rodąs tr 
pagelbą invuirioae motoru ligose.

F. Stropiene,t!,",nV.‘.'.'
»O. BOSTON, MASS.

BENAS
šiuomi pranešam visoms draugi

joms ir visai Lietuvių visuomenei, 
kad BROOKLYN!) LIETUVIŲ MU- 
ZIKAVIŲ i N 1.1 A sutaiso kuogra- 

. ž.au.-į beną ir orkestrą už prieina- 
miau-ią kainą dėl teatrų, koncertų, 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiai> 

, j a.-ilink.-rnmimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai 

ipairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisą

' po N o 73Grand St., Brooklyn, N. Y.

ehr iLithuauian ffliutiripal fHufltral 
t r-Y Pnilrrtiur llutiin
Y «tr*i

OF BROOKLYN. N. Y
U •> f*- lA« /fe«r*r

Mr________________________
M « cnc'nbrr tn good «*ptd

APRIL 1, 191____

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimus, 
samdys 1* U. Muzikantus, todėl at
kreipiame atydą, kad nuo muzikantą 
re'kalautiimet L. M. Unijos kortų, 

U. kiekvienam 
Kurie muzikan

tė m tini viršmintos kortos—tie mu- 
z i.antai ne unijistai. Viršminėtos 
ki.’to yra išdudamos kas trjs mena- 
s>a; naujos, todėl samdytojai malonė- 
k te pažiūrėti, kad kortos būtų tei- 
; m-'o . Me tą padarėm todėl, kad 

ii niuzikantų, 
1 irt. Muzikan- 
ina

M. 
ė L. M. 

m iiarn nariui.

.o
unijistals 

M. U.
os praktikosu

j n a
N 73 Grand Street,

in ut ♦l./«ll< 
pa* r»’a-:e “IjkIb-

( <v” melanic ir prisiųr $2.00, tas *p- 
t> -c< dovanų knvgu v*»rtės kO ren
ių Rašykites šiandien, nes neilga!

i I-UF duodamos tok’oa dovanosi
j h. irk vienam atsišaukusiam prlslųaia 
; * y •Uogą. O kurio galėsit pasirinkti 

t ’ckv.’nų knygų 4 dresuokite.
J. P. CHUPAS

P n Iloi !T<« Anaonla. Caua.

| JUS GA1ETE BAUGin

]PLAUKUS
pasekmingas, 
M OKSLIŠKAS 
GVDY įAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
b’Ol LRIU.

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Muomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų iiam 

nezonuL. Pirkdami daug tavom antsyk dėl dviejų aptickų, galima 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi Šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dida- 
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 8. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 26 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi del įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUG1NIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. «. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumoa ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi-

m> kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokama męs. SiunČ'ant laišku* 
galima siųsti pinigais arba stampomla.

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

Skyrių*: 745 Driggs Ava., kampa* tad 8t„ Brooklyn, N. Y.

A .
V*

..i nuo motu? Ar 
sveikumais Ir

• is o los galvos?
i i. M.
i i pasakytu Ilgu, 

l zsakykete 
ptlgemtą kalba:

pvcialifito, 
s h linus žii.ioM
eiki: s i'teji iiri* plauko Ir 
I’iicž s! i.- slinkimo plauku

Jp ii/l akyti s veikalų ir i&au- 
Ir R.iip lai i penktus sava- 

Uits plaukus—Žili plaukusi. 
U< kavom s nuo užganeainta 

kh\tu. .
GYDYMAS DYKAI.

Mes galinio p.rtikienti kiekviena, kad 
gyduoles c.\l.\ .%Ct' RA sulaiko slinkimą 
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žins plaukus i > 10 centu arba krasoa 
markėms prisiu^lus si kiu su Jusu antrašu. 
Xi.u i o ’ i i • 111 > k. * U i • »k* »• i * »».I i ii vi ii /i

Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stų kuponų ir siuskete Siunden.
Union Laboratory, Box B45, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 646, Union, N. Y.
Slučlu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaži u persiūtimo, meldžiu išsiųsti 
man tojaus Juru dolerine dėžutė Calvacura 
N. 1 ir knygute “Teisybe Apie Plaukus.** 
iPasiuski'le sykiu kujvona su Jus u an t ražu. ♦

jfsry.fi


B*T

III.

III.

III.

III.

Pon n’a.

Malonėkite

juos ž
Petras N. Y.

skirta 10.00

N. Y.
Iii.A. P. A. REIKALUOSE Ave., Brooklyn, N. Y.

V.
Brooklyn, N.St.,ne-

KJie visuomet st., Brooklyn, N.

Brooklyn, N.
IILre

New York City.
virsmi- j.

Brooklyn, N. Y.

o»■ »

St.

st.

Aišku, kame prie-

J. K. Mažiukna, visad
neina

PAJIESKOJIMAI
Pa.w.
Pa.

W.
Pa.

1

zi

7

Rock ford,So. W. St

PRIEŽASTIES LIGOS.

St.1'14
Mich.

St.
kati savo dviejų broliu Juozo St.

LIETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS

i

N. 29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

mo.

Metropolitan Ave., Brooklyn,N.Y.

Pa.Easton,

Alex
Easton, Pa.

Conn.And.
Conn.

Conn.

Pa.
Me

St.
St.

I. .-y.ww... . < ■- i’W'WSW

□ 
CŽ

St., 
695

380 Verdon Ave., 
(24

St. 
pa-

atsišaukt 
antrašo, arba 
man.

palys 
kas

pasiųsti Finansų Raštinin- 
Dunduliui, Box 511, West- 

kuris yar po kaucija 
o jis įrašęs į knygas pasiųs

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

8 
St.,

9

Mr. Clement, Tladncha, 324 Palmer Bt., Detroit, Mich., var« 
tojo Sevoros ViuhIi) Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
Inkstais, ir fit.ni ki> jisni paraSS mums: "AS sirgau dauginus 
negu pusantrų molų. Paskui nA sužinojau apie Aį vaistu ir li
kau išgydytas, Todėl a& galiu patarti jį kiekvienom, kuris 
Bergą nuo inkstų.’’

Kuopų 
kuopos J. 
P. O. Box

riaus adresu:
A. J. Malinavičia

Box 66, Riverton, Ill.

Stenulio, 
Paw- 
arba

Pajieškau pusseserės 
lonskiūtės ir K. 
gub., Daukšių 
Meldž.iu atsišaukti.

gub. Pirmiau gyveno 
Meldžiu jį atsišaukti 

jjranešti.
M. Viklaravičia

Broadway Ave.,

Savo nptii'koje roiknlanklto Soveros Vaistų. Joigu .Tusų optlcka jų netu
ri, tai užsisukykito tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Monikos Brazauskienės, 
’ i iš

Raseinių pv., Girkalnio
Trįs metai

Pajicško jos moti-

kaimo, Ramigalos volosties, Panevė
žį'. pavieto, Kauno gub. Girdėjau, 
kad gyvena Chicago, III. Meldžiu jį 
pačių ar kas ž.ino apie juos pranešti

Puk alūs, Suvalkų 
kaimo ir parapijos.

Pajieškau 
S u va Iki) 
nee, III. 
žinančių

Pajieškau draugų: Juozo Pupins- ■ nyčią kiekvieno mėnesio anglų soc. 
kio, Vinco Balučio ir Fel. Mikelionio, ' ruime, 439 Northampton Stą Easton, 
visi iš kaimo Paliūnų; taipgi Vytau
to Goberio, Juozo Ivošos ir Bron. 
Zubrickio. Visi paeina iš Suvalkų

Kingston, 
(24-27)

Pajieškau pusserūs Katrės Bartu- 
si vičiūtės, Suvalkų gub., Garlevos

šiuo adresu:
Barbora Daniunukė

•>9 So. 3rd St., Brooklyn,

< T

os « :
C
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/S LIETUVIŲ ŠEL
PIMO FONDUI.

Osceola Mills, Pa.
ikavo B. Puženas $2.00;

. Mišukaitis, A. Jonikas, 
Giedraitis, P.Busaitis, A. 
dzinskas, J. Giedraitis,A. 
.alauskas, Ž. Gelčius, P. 

‘Vitkus, B. Kazimiercik, P. 
Sarpalius, F. Norvainis ir 
M. Makaravičius—po $1.00; 
J. Morkūnas, E. Morkūnie
nė, J. Vaičikauskas, M. Vai
čikauskienė, P. šamalionis, 
M. Šamalionienė, A. Kunic- 

\ kis, M. Grugurevičienė, F. 
\Jonikis, A. Baranauskas, Ž. 

Miseliūnas, J. Makarevičius,

Kazimiercik, J. Jankauskas, 
J. Žaveckas, ‘ L. Grigu re vi- 
čius—po 50c.; J. Navickas 
—40c.; A. Mackevičius, J. 
Rabinas; A. Juknevičienė,
A. Ručis, M. Simanavičius,
B. Grigurevičius , O. Grigu- 
revičienė, K. Makarevičienė, 
U. Dameikienė, M. Osipovič; 
P. Sabaitis — po 25c.; J. 
Lilingis — 20c.; A. Deivė— 
15c.

Tai aukautų pinigų 
bus...............-.... $27.75

Nuo baliaus liko pelno 67.00

rių, 3 senų narių ir 4 nau
jų. Nauja kuopa susitvėrė 
vasario 27 d., 1916 m. Čar- 
teris išduota.

J. K. Mažiukna.

čarteris atimta. Priežastis 
6 kuopos pakrikimo svar
biausiai yra ta: kol kuopos 
pačios turėjo tiesą viso
kiems reikalams apmokėti 
pašelpos pinigais, tol 6 kuo
pai viskas tiko, nes daug ne
reikalingai eikvojo pašelpi- 
nių pinigų, bet centrui pa
ėmus į rankas pašelpos tur-

netiko. Per laišką tos kuo
pos sekretorius pasakė: 
“Mūsų kuopa nesutinka su 
A. P. L. A. naujais nutari
mais”, 
žastis.

YPATOS LAISVE.
(Apskelbiams).

Louis N. Hammerling. 
Lili.

Tarp tų laikraščių, kurie 
paskutiniais metais pradėjo 
šaukt atkreipti atydą į ne
ko * juos apsireiškiančius 
> ms šalies gyvenime negeru
mus, ypa4\gai gi moderniš
kuose įstatymadvysčių pa
linkimuose, turbūt pirmiau
sią vietą užima “Chicago 
Tribune” savo atvirumu ir 
drąsumu, o taipgi pažymėti
na satyra virstančia kartais 
j sarkazmą. Straipsnyje 
“Pobūdžiai Atmetami” štai 
ką rašo:

“Kapitonas W. M. Myers, 
kuris sėdi Virginia Asscmb- 
Įėję, stvėrėsi galbėti vyrus 
savo valstijoje. Vyrams, 
kaip matyt, gręsia pavojus 
nuo moteriškų drapanų. To
dėl kapitonas ir tėmija mo
terų madas paroduose. Jis 
nori, idant moteris būtų 
laikoma už prasižengėlę, jei 
dėvės andaroką trumpesnį, 
negu keturi coliai nuo že
mės. Jis mano, kad tris co
liai atvirumo nėra draugijai 
pavojingi; permatomi anda- 
rokai ir jakutės visiškai ne- 
daleldžami.

“Męs čia Chicagoje men
kai ka galime žinoti apie 
Virginijos vyrų jautrumą. 
Galbūt jie bus a saugoti to
kiais įstatais, kaip yra ap
saugoti nuo pasiutimo per i- 
status priverčiančius uždėt 
šunims brizgilus.

Ši teorija visiškai panaši 
mūsų įstatymdavystėms ki-

LAiava

bandantieji’?

tuose dalykuose. Mūsų pro- 
tingiejie įstatymdaviai nuo
lat mato negerumus žmonių 
pobūdžiuose. Todėl jie, pa
naikindami visus palinki
mus, padarys pobūdžius ne
reikalingais. Juk nei vie
nam bus nereikalinga savy- 
valdos spėka, jei visi būdai 

miškai panaikinti”.
Viskas tas pritinka ir mū

sų apkalbamajai temai apie 
ypatus laisvę,apie kurią męs 
kalbame jau du metai. Męs 
nuolat nurodinėjome šiuodu 
dalyku, būtent, kad bereika- 

ne susti’print spėkas ir no
rus prie gero, tikrai sumen
kins susivaldymą ir sudemo- 
ralizuos jį galutinai, ir kad 
pavojus tokių apverktinų 
pasekmų yra matomas ir iš
siplėtęs. Žmonijos pobūdis 
yra gamtos dalia, o gamtoje 
matome, kad užslopintasai. 
gyvenimas veda prie parazi
tizmo ir degeneracijos (išsi
gimimo).

Didžiausis pavojus nuo to
kios rūšies įstatymdavysčių 

d iškurnąs. “Nuosaikus abe
jojimas—tai protuolių žibu- 

lies žmones, 
formininkai

išsimokint kantrybes ir net 
pakentėti nuodugnaus mąs
tymo skausmus. Męs turi
me žinot, kad geros intenci
ja neatlygina kvailų žings
ni i”. Tie neprotingieji ma
no, jog nekurie. žmonės el
giasi negerai- per pasidavi
mą palinkimoms. Atitaisyti 
tokius žmones—tai garbin
ga ambicija, jeigu juos tik 
galima atitaisyti, kas labai 
abejotina. Bet tie patįs pa
viršutiniškieji ignorantai 
užmiršta, kad didžiopi svei
kų ir protingų žmonių di
džiuma, su tais pačiais pa
linkimais, pasilieka 
protinga ir dora, ir 
blogais keliais.

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

Ant. Gaigalas
Montreal, Canada.
■27)

Pajieškau levo Antano Adomaičio 
Kauno gub., Šiaulėnų parapijos, Gu 
Besiu kaimo. 23 metai Amerikoj, 
niau gyveno Buffalo, N. Y. Kas 
note, malonėkite man pranešti.

St. Adomaitis
115 N. 4th St., Brooklyn, N.

(25—27)

P VRSIDUODA S \LIUNAS.
Parsiduoda labai pigiai geras sa- 

l:ūnas lietuviais ir lenkais apgyven
to; vietoj. Biznis gerai išdirbtas. Ga
lima daryt gerų pragyvenimą. Atsi- 
šaukit greitai. Platesnes informaci- 
ias galite gauti “Laisvės” ofise, 183 
Roebling St., Brooklvn, N. Y.

(25—28)

Ar Jems Skauda Nugara?
Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas frali būti ki
lęs dėlei inkstu netvarkos, ir todėl 'imkite

Severa’s Kidney and Liver 
(Sevoros Vaisia Inkstains ir Kepe

ninis) kad pasiekus kelio j sveikatą. 
Ligą nurodo inkstą arba pūslės už
degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš

to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kįlantis dėlei keblumą inkstuose, gelt
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šhųiinimo pas vaikus.

U'*? r j r-..o o paprnstai oina grota uit InlcHtij liromis,
aOlfo n TIBI if^ S ir ,'n,t paKvlliėjua gydymo, REVEK03 

GYVYBes BALZAMAS (Sevm-a’s Balaam 
ot Life) dažnai yra pasirodęs pagolbingu padCjdju Sovoros Vaistui Inkstams 
ir Kepenims,

Kaina Sevoros Vaisto Inkstams ir Kepenims: C0 centų ir $1.00.
Kaina Severos Gyvybės Balzamo: 75 centai.

Riverton, III., šv. Jono Krikšt. 
draugyste pajicško Katarinos Latozi- 
kes, pirmiau gyveno Brooklyn, N. Y. 
Yra svarbus reikalas, paliko brolis 
Liudvikas savo posmertinę, kuris mi
rė prieš Kalėdas, 1915 nu, atsišaukusi 

> ai.laikys. Meldžiu kreiptis sekreto-

Pajieškau 
po tėvais M. Dunauskiūtė, paeina 
Kauno 
par., Dautortų kaimo, 
kaip Amerikoje, 
na iš Lietuvos.

Meldžiame atsišaukti šiuo antrašu: 
M. Surviliukė

7 Agnes St., Bayonno, N. J.
(22—25)

DRAUGYSTĖ SESERIŠKOS PAŠEL
POS LIETUVOS DUKTERŲ 

AMERIKOJE.
Per mėnesinį susirinkimų, kovo 8 d. 

1916 m. tapo atidarytas čarteris. 
Kiekviena sveika ir dorai gyvenimų 
vedanti moteris, bus priimta į šių 
draugystę nuo 18 iki 40 metų am
žiaus už vienų dolerį įstojimo, čar
teris atidarytas nuo kovo 8 d. iki 
birželio 7 d., 1916 m.- Po minėto lai
ko prabėgimui, įstojimo mokestis bus 
pagal amžių. Susirinkimai atsibūna 
kas pirmų seredų kiekvieno menesio 
Lietuvių Parapijos Mokslaineje, 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)

DRAUGIJOS, 
kvriotf apnirinkc “Laisvu” 

tavo organu:
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 

KOMITETAS:
K. Gugis, 1810 S. Halsted St.,

Chicago, Ill. 
Vice-Prezidentas S. Mankus, Cor.

13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 
Susinėsimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. I9th St.,

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

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

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

Philadelpria, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir 
kui T. L. 
ville, III., 
$1,000.00,
iždininkui.
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
tų nei paniišlyti nenorėsite. Turė- 
vių draugijos ir šiaip visi rengėjai 
kortos yra išduodamos kas trjs tnėne-

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas Mar. Urba,

1113 Ferry St., Easton, I’». 
Pirmininko pagelb. B. Davidonis ,

1820 Fairow Ave., Easton, Pa. 
Protokolų Rašt. ir organo už,žiūrėto
ja.-, Alex Vyturis,

1116 Jackson St., Easton, P*.
Raštininkas F. Vyturi*, 

Easton, Pa.
Finansų

13!) Sq. Bank St., 
Kasierius F. Malkaitis.

668 Northampton St., 
Kasos Globėjai:

Biga,
1021 El m St.,

Meškauskas,
1222 Pine St., Easton, Pa.

Maršalka Juz. Tarvidaitė,
1019 Ehn St., Easton, Pa. 

Susirinkimai būna kaa pirmą pėt- 

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUN

GOS VIEŠŲ REIKALŲ 
KOMITETAS:

J. Neviackas, pirmininkas,
^83 Roebling St., Brooklyn,

F. Deveikis, sekretorius,
283 Wythe Ave., Brooklyn,

W. Vikertas, iždininkas,
110 Ainslie St., Brooklyn,

F. Klastauskas,
241-3 Bedford

Kazlauskas, 
268—40th 

Liutkus,
131 Grand

A. Zapcriackas,
183 Ruehling St.,

K. Kreivėnas,
550 W. 52St.,

Simaitis,
174 Broadway,

Draugijų Sąjungos rekomenduoja
mas tluinočius:

Jonas Samulevičius, dirb Bush
wick banke, 726 Grand Street. 
Gyvena: 398 So. 1st St., Brooklyn.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

L1ETUVIŲ SAVIŠELPINĖ DRAU
GIJA “VARGDIENIS” ARGEN

TINOJE.
Valdybos vardai ir antrašai:

Pirmininkas Vincas Opanskas,
F. C. S. Berisso, Calle Montevideo 818 
Iždininkas Simonas čiapas,

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

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

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

Revizijos nariai:
Jonas šakalys—Calle Valpareiso, 206 

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

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
M AIIA NO Y CITY. PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkai W. žemaitis, 

812 E. 
Pirmininko pagelbininka* 

815 E.

Centr® lt. 
P. Ysoda, 
Centr® St 

Protokolų raštinin. A. Ramauckai, 
1025 E. Pina St. 

Finansų raštin. P. Petčiulia,
1227 E. Pina St 

Iždo trustlBal: A. F^čkaunkas, 80 
Tenth St., J. BaukuH, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave., W. Simniškia, 1227 E. 

Mahanoy Ava., 
Maršalka W. Svlntickaa,

51 f) W. Pina 
Susirinkimai atsibūna paskutinį 

n®dčli kiekvieno mėnesio 7 vai.
kare Juozo Margelio svetainėj, 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.
Kuopų Sekretorių adresai: 

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

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pbmininkas A. Mureika, 

113 Liberty
Vice-pirmininkas

P. O. Box 
Nutarimų raštin.

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

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

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

264 N. State St., Ansonia,

Krygiaus pagelbininkas A. YakStye,
103 Liberty St, Ansonia, Conn. 

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

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmin akas J. Bastis, 
1330 So. Sheridan Rd., V/aukcgan.Ill. 
l'irrn pagelbininkas M. .Aml raziūna*, 

1-L.l Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
J’in. Sekretorius J. Vaičis, 

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

166—101 h St., North Chicago, 
Kasos Globėjai; M. liekis, 
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
111

St. Bucis, 1408 So. Park Av®.
Waukegan, Ill. 

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

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

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkočiūnas, 

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

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

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

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

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

Box 566, Steger, III.
Knygyno F (liniukas J. Damidavičia, 

Box 407, Steger, Ill.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedčlioj, P. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

m.

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGI SI it 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininką* J. čebanauskau,
420 S. Chesnut St., Collinarllla, 

Pirm. pagelbininkas M. Ražokas,
Vandalia Box 160, Collinuvllla, 

Nutarimų Rašt. K. Dzidoltkau, 
358 E. Week] if f Ava., Collinavlll», 
Fin. Rail. J. Baronam,

500 S. Clinton St., OeUlnivillo, 
Iždininkao J. Wiliumat,

837 Central Avė., Collin erl11®, 
Organo užžiūrėtoja* V. Raudoniu*

306 Strong Av®., Collinsville, III.
Susirinkimai būna kiekvieno miaa- 

pio 1-tių ir 8-čią nedėldienj, 1-mą va
landą po pietų, Sali ei sali],kampa* ■. 
Main ir N.Morrieon A^e., Calliaaville, 
lllinoi*.

11!

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖS, ROCKFORD, ILL 

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln
Vlce-Prezidentas B. Čepaitė,

1118 So. Winnebago St.
Protokolų raštininkas O. Už.baliūtė, 

z 622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksyną*, 

A v®.1436—7th
Iždininką* S. Buzinskis, 

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 1109 

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

316 Wall
Organo prižiūrėtojas A. Kelly, 

607 Montagu®

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

RIŲ ADRESAI:
C®ntro Pirmininkas J. M.Maskelluna* 

2025 Colwell St., 
Pittsburgh, Pa.

Pirmininko pagelbininkaa J. A. Ruka* 
8015 Stayton St.,

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

Turtų Kontrolės Komisija: 
M. Urlakis,

M18 Sixth St., 
Charleroi, 

Umežia, 1429 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, 

Markūnas, 2120 Fcrbes St., 
Pittsburgh, 

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

Pittsburgh, Pa. 
P. Francikevičius,2 kuopos

222 Sagamore St., Esplėin, 
Pittsburgh, P*.

3 kuopos, J. Galginas, P. O. Box 
118, Laupurex, I’a.
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. Pahičis, 2123 Wrights 
S. S. Pittsburgh, Pa. 
kuopos, K. Stasinskas,

Box 283, Arnold,
10 kuopos V. S. Rinkas, 713 

Kcan Avė., Donorą, Pa.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenn«5 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

318 Jenne 
Iždininkas J. Sereikls, 670 Jenne
Iždo globėjai: J. Silkelis, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congres* 
St., J. Bagvilas, 358 Dayton St. Mar
šalkos: V. Raulinskls, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

Sūdžia A. Bubelis, 313 Quine® St.
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 801 

Caledonia St. ir J. Jurevič.ia, 162 
Main St.

58 SKYRIAUS KOMITETAS:
Pirmininkas A. Macaitis,

10!) 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,

638 Lorimer St., Brooklyn, N.Y. .

A T Y D A
Draagy«tiin>, Kuopom* Ir Kliabama!

Išdirbu visokia*
KUKARDAS, “BADGES”, GUZUKUI 

I? ŽENKLELIUS
Vi*okiemB piknikam*, š*rm®ala*n fjr 
tt. Darau visokiu* Medaliu* Ir vi- 
vokia* antspaudai draugysti***

Ant kiekvien* paroikalavlM® prL 
siunčiu Kampeliu*.

A. STRUPAS
Novelty Manufbctsrer

1 3 Ferry St., D«pt. L. Newark, NJ.

A D MORI Nusipirkti Geras AK PI ŪKI vEVERYKUS?

3-

a: I

Gydo visokias s' i’.vio ligas, nemalirną, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, nemenj, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
pati ūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VAP70’’M Vienį pakelį Sitų jrydančių 

. agnvnų u.n . rkti į vknį kvorta čysto spirvto 
ir k p..’, vandens, arba išvirti tystanic van- 
uc -y;.“ po M valandų gerti po pub? stiklelio 
.-.:ba mažiau

Vl’./OAS J. DAUNORA, Aptiekorius 
v , 229 Bedford Ave , Brooklyn, N. Y.

109 GRAND ST

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU 

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y

Mokslo bereikia Jieskoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetiką Ir 
lietuvių kalbu- gramatika savo namuose liuosame laike. Visi išmoksta. 

Nurodymai ir knyga DYKAI, {dėk siempą. Adresas:

lietuviu Korespondencijinc Mokykla, 1327 N. Robey St., Chicago

a^.nėn j<..v »r

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

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

25—2nd Street So. Boston, Mass.

SERGANTIEJI!

S s
□ «

SVEIKATĄ IŠ 
metas po metui 
sergančių žmonių, 

sau, kiek aš išgy-
kiek palinksminau gyvenimą, 
jumis gyvenimas įkirėjo var- 
visokias gyduoles ir jaučiate* 
blogiau, tuomet, nieko lie

pas gerai 8*- 
specialislą

AR NUSTOJOTE 
Diena po dienai, 
užsiimu gydymu 
Pcrsistatykite 
džiau, 
Jeigu 
to ja n t 
nuolat
laukdamas, kreipkis 
prantantį daktarą ir 

DR. LEONARD
Jis jums be pinigų patars, ką da

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

Del gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno, 
daktaras turi tokius 
kad labai brangus, 
rinėjimas šlapumo.
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 Srd Avė.) .

m'
DR. LANDE S

Hal, per
Ne kiekvienas 

aparatus, dėl to. 
Chemiškas išty-

Neat įdėliokite

140 EAST 22 STjTY

. New York (Itf



VIETINES ŽINIOS
National Biscuit Co. darbi

ninkų streikas.
National Biscuit Co. dar

bininku streikas vis eina 
platyn ir platyn. Kurie iš
syk buvo pasilikę dirbti, da
bar jau prisideda prie strei
ko. Dirbtuvės apstatytos 
ginkluota sargyba ir strei- 
kierių arti neprileidžia. 
Streiklaužiai taipgi dirba po 
policijos apsauga. Darbda
viai net policiją, stovinčią 
prie dirbtuvės ant sargybos, 
maitina. Streikieriu už 
trijų blokų neprileidžia prie 
dirbtuvių ir draudžia plaka
tus dalinti. Raitoji policija 
jodinėja aplinkui dirbtuves. 
Ryte bosai ir policija pasi
tinka skobus. Tankiai po
licija užpuola ant ramiai 
gatve einančių streikieriu ir 
pradeda juos buožėmis dau
žyti. Suareštuotų randasi 
apie 50, tarpe kurių yra ir 
du lietuviu—Černiauskas ir 
kito pa varde nesužinota 
Policijos žiaurumas neapsa
komas. Pėdnyčios vakare 
tarpe policijos ir streikieriu 
Įvyko susirėmimai: 2 sua
reštuota ir penki sužeista.

renciją.
Jaun. Ratelio valdyba: 

Pirm. L. G. Kaziūnas. 
Sekret. J. Kripaitis.

re. Įžanga tik 25 c ypatai.
Visi vietos ir apielinkių 

lietuviai malonėkite atsilan
kyti.

L. M. P. S. A. 1 kuopa.
17 d. kovo buvo repeticija 

“Aido” choro. Perskaityta 
biiškas marškinių siuvėjų 
unijos lakalo 249, prašant 
pašelpos streikieriams. Cho
ras nutarė paaukauti iš sa
vo iždo $5.00. Paskui paau
kavo šie choro nariai: A. 
Klimas, J. Aleksaitis, J.1 
Mačys, A. Zakarevičius, K.1 
Čuiberkis, S. Pavalkis ir “ 
Marcinkevičiūte — po 50c.; 
M. Vaicekauskiūtė, R. Kru
čas, O. Merkevičių te, L. E- 
leminas, V. Januška, A. Ju- 
icvičienė, M. Viltrakiūtė ir

M.

kiti atiku surinkta 50 c. Vi
so surinkta $6.00.

Patskevičius aukavo $1.00
ir “Laisves” redakcija $1.00.

Visiems aukavusiems išta- 
i iam širdingą ačiū.

Dvi Aidėtos.

So.
12 d. kovo buvo prakal

cija elgiasi kožiauriausiai, 
streikieriu ūpas pakilęs ir 
jie laikosi vienybėj. Nuola-

Juozo Patapo, svečiams be
silinksminant, V. Lietuvnin
kas sumanė paaukauti po 
kelatą centų sušelpimui nuo 
karės nukentėjusių. Auka
vo šios ypatos: V. Lietuv
ninkas, V. Lietuvninkienė,J. 
Račkauskas, Račkauskiene,

Kalbetojum buvo užkviestas 
Tareila iš Ansonia, Conn. 
Nors kalbėtojas atvažiavo, 
bet prakalbos neįvyko. Mat, 
publikos visai nebuvo. Ren
gėjai visą kaltę nuvertė ant 
svečių iš Lietuvos atsilan
kiusių, nes toj dienoj Wil- 
liamsburge buvo prakalbos 
Man rodosi, kad yra ir kito
kių priežasčių: neatsilanky
mas į parengtas prakalbas, 
tai vietos lietuvių apsnūdi
mas. Jie niekur neina ir 
niekuo nesirūpina. Čia lie
tuvių randasi apie 800, o į 
M illiamsburgą buvo nuva
žiavę nedaugiau 15 ypatų, 
tai kurgi tuomet kiti?

Gerai, kad Tareila tur
tingas karčiam n in kas, tai 
nieko nereikalavo už kelio
nę ir kuopai nepadarė di-

W - - |
GRAŽI IŠŽIŪRA 

MALONI.
MoterĮs turi rūpintis, 
namai išrūdytų 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 MALIAUSKO 
ir VIDŽIŪNO išmokesčių išly
gos yra vienos iš lengviausių.

Du štoru, kreipkis bile į katrą

I !l I J B 
YRA

kad jos 
malonus 

ir jos

visokių

n®

V. Januška

Puiki ir drūta vaikams £ j 
lovuke verta $5.00 už*P*^’

Lovuke, kaip ant pa
veikslo, stora ir gražitt C 
verta $8.00 už.............. *pd. '

Sinkevičiūtė
rių tautų kalbėtojai kalba.

Lietuvių minėtose dirbtu
vėse dirba apie 500 ir veik 
visi jie .streikuoja. Dau
giausiai streiklaužąauja ai-

ir p-!e Gintai* — po 50c

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

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

l'risių. kito $1.00 o apturėsite tą 
knygą apmokėta ant jūsų pačios.

Adresuokite:
NORUI END PHOTO CO.

376 Selkirk Ave., Winnipeg, Man.

Su pamosios 
kėdės

$1.98
$2.49
$2.98

JOHN KULBOK CAFE 
kad 

biznieriai 
biznį gi- 
Clgaras, 

kaip ko- 
i lapas, 

gardžiai

draugai 
Žinoma,

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

gir- 
pa- 
pa- 

vie-

kalba, tai nereikia 
vieta atsakanti dėl 

Kambariai su visais 
Prašau kreiptis j tą

kaip 
’ Is. 
/.<«l*vingų. 
■"Mnkumais. 
'.ą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkas 
.’91 Wythe Ave., Corn. So. 1st 

BROOKLYN, N. Y.
279 Greenpoint

si.

GERIAUSIOS FARMOS.

a r mos

Męs turime šimtus 
didumo farmų parduoti: iš- 

užsėtais javais, su sodais

Pirkite pas mus farmas didžiau
sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriaiš. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 

1 parduodame teisingiaus’u būdu, išduo
da m pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių, 
visokio
dirbtų, su 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su judžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turimo daug že
mes neišdirbtos, geros, kuri parduoda- 

i ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
i $6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
i išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
i žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, [gydamas tokiu būdu ge
riausią farrną. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa- 

norą, ir už ką husite mums 
Kviečiame visus miestų dar- 
ir biznierius apsigyventi

1VO

Macys & Marcin Furniture
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Fr
ADAM PERIOD SUITE h

šiiutas kostumerių iš visu 
kraštų ir tautų, išmokėdami 
$1.00 ar $2.00 j savaitę, pasi
lieka tikrais savininkais ge
riausių daiktų.

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

Jūsų tarpe 
vienintelė to
kia krautuve 
iš visos apic- 
linkės.

Męs aukau
jam visą savo 
triūsą, kad iš 
šitos įstaigos 
būtų užganė
dinti ne šim
tai, bet tūks
tančiai žmonių 
visokių klesti.

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

Telephone 2372 Greenpoint

Nors kompanija ir turi 
skebų, bet visgi negali pil
nai dirbti. Jeigu tik darbi
ninkai laikysis vienybėj, tai 
streikas bus laimėtas.

Reporteris.

Aukos perduotos vietos L. S 
F. kasieriui J. Martinaičiui.

Ten buvęs.

PRANEŠIMAI.
28 d. kovo bus susirinki

mas “Laisvės” kooperacijos 
board of 

redakcijos
direktorių 

bu
rna-te. Visi direktoriai 

lonėkite atsilankvti. 
džia 8 vai. vakare.

Sekret. A. Jurevičius.

8 d. balandžio bus koncer-

tiškam Name. Pradžia 8 
vai. vakare. Visus vietos ir 
apielinkių lietuvius nuošir
džiai kviečiame atsilankyti.

Rengėjai.

ATSIŠAUKIMAS.

New Yorko Lietuvių Po
litikos Kliubas rengia didelį 
koncertą, kuris bus 14 d. ge
gužės Manhattan Lyceum 
svetainėj, 66—8 East 4th 
Si., tarpe 3 ir 4 Avė. Per 
lai meldžiame vietos ir apie- 
linkės draugysčių nerengti 
jokių pasilinksminimų 13 ir 
11 gegužės, kad tuomi neuž
kenkus mūsų rengiamam 
koncertui, už ką būsime la
bai dėkingi.

Varde Kliubo
S. Jankus.

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.

(24—27)

Kadangi daugelis žmonių 
trokšta išvysti scenoj puikią 
dramą “Varde Laimės”, tai 
ji bus sulošta 2 d. balandžio 
Tautiško Namo svetainėj, 
101—103 Grand St., Brook
lyn, N.Y. Pradžia 8 vai. va-

REIKALINGAS Kriau- 
čius prie kostumieriško dar
bo. Darbas pastovus, už
mokestis gera. Atsišaukite 
greitai šiuo adresu:

Antanas Mureika
kJ V.,

Ansonia, Conn.

Geriausių iš- 
dirbysčių ar- 
žuolinės Ka- 

modės, žiūrėk 
mūsų prekės

$5.98 
$6.98

ir taip toliau

Telephone 2384 Greenpoint 
Paikinusia lietuviam* virta ?*a
PETRĄ DRAUGELĮ.

Skanu* ulv* 
gardi arielka, 
eliufi, visokia 
vyną*, kvepen- 
tl cigarai ir 
pulkų* užkan
džiai. SalJ d81 
I altinių. Ne- 
•amirškit lies 
atsakančia*

vieton,o bCilte 
ažganMinti. 
Palei Wythe

p DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIu

ANT LHISKU ORGANU

kelių, apielinkėje 
Scottville’ės 
dmgton, 
lionijose

■ tą nei pannsly 
! site ant fanuos

73 Grand St., Brooklyn

Tūkstančiai Žmonių!

WWITWW
687 3R-b Ave. ' 658 5^ Ave.

■ ' CO». 211’ v " NtAR IJW ST »

~ BROOKLYN. Ni Y. . '

LIETUVIŠKA

APTIEK A
lomiau piminėta* gyduole* galia** 

to* galima gauti par pačtą.
Nuo Reumatizmo ....................... $1.W
Kraujo Valytoja*............ ............. $1.04
Vidurių Reguliatorius ................ Mh
Trojan k a..................... 2$e. 60e k II.®®

Ir visokia* kitokiai gyduole* 
▼kokių Hgų, kurio* čia dar nepamini 
apturiti per paltą i

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN V V 
PARSIDUODA KLINIKŠTORIS.

Irina aplink vaikams mokyklų, baž- 
ir gerti žvyruotų 

pirklybinio miesto 
ir pačtavo miesto Lu- 

Micli. Nusipirkite mūsų ko-
farmas, ir jums taip pa

mušų farmų, kad apie mies- 
nenorosite. Tuse

sni! užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati
išsimokės visokias skolas/ ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme- 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c. 
štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

Telephone iii Groan*oinl

Daktaras J. Misevičia
HPBCIJALIBTAS IIKUIBK IBI

PLAUČIŲ LIGŲ 
Valandeei

1—1® r y U 
12—2 po plot 
6-—8 vakari

Nue
Nue
Nuo
573 BERRY ST.. BROOKLYN, K. Y

Mokykla—tai vienatinė 
staiga, kuri žmogų pakelia 
iki augščiausio laipsnio ir 
išlavina jo protą.

Dauguma mūsų begyven
dami Lietuvoj neturėjom 
progos lankyti mokyklą, o 
čia atvažiavę kad ir turėtu
me progą ir laiką, tai netu
rime lietuviškų mokyklų.

Jaunuomenės Lavinimosi 
Ratelis nutarė atsišaukti 
prie visų Brooklyno progre- 
syviškų draugijų ir kuopų, 
kad sekančiame mokslo se
zone įkurti lietuvių koope
ratyvišką mokyklą.

Mokyklą galima įkurti 
ant sekančių pamatų:

1) Kiekviena prisidedan
ti draugija privalo remti 
mokyklą kaip morališkai, 
taip ir finansiškai.

2) Kiekviena draugystė 
iš savo iždo turėtų mokėti 
po 10 c. į metus nuo kiekvie
no nario.

3) Kiekviena draugija tu
ri teisę išrinkti tam tikrą 
komisiją, kuri prižiūrėtų ir 
tvarkytų mokyklos reika
lus.

Kad apsvarčius šį reikalą 
Ratelis šaukia konferenci
ją, kuri įvyks 5 d. gegužės, 
p. Draugelio svetainėj, 73 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kurios draugijos ir kuopos 
prijaučiate šiam sumany
mui, malonėkite išrinkti de
legatus į būsiančią konfe-1

t

UŽSIRAŠYKITE TUOJ
MĖNESINĮ TEORIJOS ŽURNALĄ

“Naujoji Gadyue”
KUR GREITU LAIKU IŠLEIS L. S. S.

‘ NAUJOJI GADYNĖ”, tai naujas gyvybės pulsas Ame
rikos lietuvių darbininkų gyvenime.

‘ NAUJOJI GADYNĖ” yra nutarta leisti vien tik dėl nu-, 
stiprinimo kliasinio liaudyje susipratimo.

“NAUJOJI GADYNĖ” bus visiems prieinamas ir visiems 
lygiai indoinus ir svarbus mokslo ir žinijos šaltinis, 
kaip menkai išsilavinusiam darbininkui, taip ir inte
ligentui.

“NAUJĄJĄ GADYNE” redaguos žyntiausis Amerikos lie
tuvių socialistų rašytojas ir gilus teoretikas drg. P. 
Grigaitis. Jam artimiausioje pagelboje bus kitas žy
mus publicistas ir nuoseklus kritikas drg.V. Kapsukas 
iš Škotijos, dabartinis “Socialdemokrato” redaktorius.

‘ NAUJOJI GADYNĖ” turės dar kelintą pagalbinių re
daktorių. Joje bendradarbiaus visi žymesnieji Euro
pos ir Amerikos socialistų rašytojai ir publicistai.

‘NAUJOJI GADYNĖ” turės-skyrius iš visų svarbiausių 
mokslo šakų; gvildens visuomenės klausimus ir pla
čiai aiškins socializmo mokslo teorijas.

“NAUJOJI GADYNĖ” talpins daug gražių paveikslų, ka
rikatūrų, dailės apysakų, eilių ir uoliai stovės darbo
žmonių reikalų sargyboje.

“ NAUJOJI GADYNĖ” bus storas, didelio formato, 64 
puslapių žurnalas, spausdinamas ant puikios popie- 
ros, papuoštas gražiomis “vinjetkomis” ir dailiai 
techniškai apdirbtas.

Nei vienas 
nuo ‘ 
kito, 
greit 
dynei
bus išleista.

Draugai! pripildykite šią skaitlinę per menesį laiko! Pa
rodykite jūsų išnaudotojams, jog jau mokate savo 

reikalais rūpinties.
‘NAUJOJI GADYNf

.pusei metų 
sei metų

Pinigus ūmai siųskite šitokiu adresu

susipratęs darbininkas neprivalo atsisakyti 
NAUJOSLS GADYNĖS” užsirašymo. Nelauk- 
bet užsiprenumeruokite kuogreičiausia! Kaip 
administracijon atsišauks 1,000 “Naujajai Ga- 
prenumeratorių, taip greit “Naujoji Gadyne”

kainuoja metams vos tik $1.50 
80c.; užsieniuose metams — $2.00 pu 

$1.00. Pavienis numeris—15c.

“NAUJOJI GADYNE”
229 N. 6th St., Philadelphia, Pa

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas antsyk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio skausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofise už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN

NEVVARKO
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- 
navim ą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

31 IĮ Walnut St.,NEWAR, N.J.

Telefonas Market

DENTISTAS

408—410 So. 2nd St 
Brooklyn, N. Y.

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

Telephone Stagg 3020.

RUIMAI ANT RANDOS.
Išsirandavoja geri keturi ir 

kambariai, kurių randa $7.00, ?8.U0 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis 
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti sakaunes, 
kur dirba 5,000 darbininkų. Su ran
da duodu štampas.

V. J. G IK N IS, superintendent 
518 Morgan Ave., Broklyn, N. Y. 
Arti Neeker Avė. ir Nassau Ave. 

Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Greenpoint.
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BROOKLYNO IR APIELINKfiS 
ATYDAI.

Lietuviškas Kont raktoriue.
Padarome visokį darbą prie naujų 

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

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

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

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

MAFFEI & STEPONAITIS
385 Metropolitan Avė., 

Havemeyer St.
kampa*

Pag* imu* g«riMUBlu* lietuviškus 
valgius. Pietų* galima gauti po 15c, 
20c ir 25c.

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

BROOKLYN. N. Y.
Reikalingos merginos.

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

William Holland
145 Roebling St., Brooklyn 

Įėjimas iš jardo.

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 augščiau. Viskas 
gvarantuota ir su pilnu užganė- 
dinimu.

M. FREEMAN
Optometristas ir Optikas
611 GRAND ST.

Mylėtojams Muzikos <r Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių ' 

Instrumentų arba dainuoti be moky- ' 
tojaus; lietuviškoj kailio j visokios no-! 
tos, kokios tik yra sudėtos į 8 lėk-1 
cijas, mokytojas ima po $1 už lėkei- 1 
Ją. 8 lekcijos—knyga $1.50, parduo
du už $1.

G. A. BARONAS
MsKEES ROCKS, PA.

PERSKAITYK!
Kiekvienas nau 
jas skaitytojas 
kuris užsirašys 
pas mane “Lai* 
vę” ant metų ii 
užsimokės $2.00 
tas gaus dovanų 
knygų vertėm 
1 dolerio arba 
“šakę” an± me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus 

. Kas iš neskaitančių 

. “Keleivį” $1.50, gaus 
c., senas skaitytoja* 

25c. Kas prisius ui 
gaus knygų už 75c.; 

“šakę” $1.00. tas gaus

knygų už 50c. 
dar prisius už 
knygų už 50 < 
gaus knygų ui 
“Kovą” $2.00, 
kas prisius už 
knygų už 35c.. senas skaitytojas ui 
25 centus. Kas užsirašys 
Gadynę”, kaina metams 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit 
rašičius per mane. Tiek 
darni gausite gerų knygų paniškai-

“Naująją
$1.50, tas

tuos laik- 
pat mokė-

ve draugui ir pažįstamų!. Knygas 
duosiu tik “Laisves” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:

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

mums tik 50c.
vt iikti organu vyrai, 
k- iigs ih utį ant v1«a 
i> duoli'i NOVO. TsU 
t<. cuikiune gyduolė, 
nkstančina vyru ser- 

Jei esate eer- 
iMl;>iu-jimu, kad ken 

r. ■ -viii, kad nustoet 
nusllpnejesiam 

k«>s nrb.1 kojos, galvos 
na i viduriu, nevlrini 
litrą arba kitos ligos 

tpbial, baime sutikti 
i n o nekurie, pallkste. 

........................... imtą gvduoliu NOVO 
<)\liuob s tas i trumpa laika padaris jus 
sveikais, t v it t lis Ir laimiunais, tada gi 
Kalima bus nauduotfs gyvenimu ir Jo 
ypatibetns. IM a t vilas, idant pertikrinti 
jus anie tai, kad NOVO gyduoles tą pnda 
ris. išsitmsmc jums DYKAI kompletiftką 
ktnsa t i Mytluoliu, užtektinai ant 15 dienu, 
kada ui prishinstc mums savo antrašą ir 
parardo. taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokejima liefiu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to. kad tai nėra maž.R dejute. bm 
kondotijSkas kursas iSsigvdymui. užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai lisiuvdymui Tt proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rafivkite mutns 
ne itideliokite. taip-gi praneįklto kokiam 
laikrašti skaitlte ta apgarsinlma ir ntes 
isSiunsme jums- t uolaus tas gyduole*.

NOVO COMPANY, 
Dept. 37. Box 4000. Philadelphia. Pa.

<ike

Juozas Garšva
GRABORIUS 
(Undertaker)

DIREKTORIUS.
laidojo numirusio* 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip • 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST.

C. Brooklyn, N. Y.

LAIDOTIVIŲ
Išbaramuoju ir

144 N. 5th ST.,
Brooklyn, N. Y.
Tel. 2320 Green point

Telephone 7867 Main

VianatinC mokykla amatą, *•- 
farių lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra relklaaujama 
dauf šoferių, todėl kam bhtf 
be darbo, jeigu galima at
dirbti po $15.00 iki $89.00 kai* 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias nedl- 
llas. Galima mokintis diene
sni* ir vakarai*. Gvarantueja- 
tne, Jog laisniu* gausite.

Kaštuoja tik $16.00. 
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBIL® 
ENGINEERS

147 E. 40th St., New Yerk,N.T.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.
Knygute tKe.

Telpa šios dairos: 1) Gauda- 
■ mus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 8) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 
ugnį. Chorams atiduodama 8® 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS

Adresuokite
M. PETRAUSKAS.

395 BROADWAY,
SO. BOSTON, MAS&




