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Vokiečių kariumenė, užėmusi Virbaliu, eina gelžkeliu link Vilkaviškio.
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IR VĖL PRIEŠ SERBUS.
Paryžius. — Austro-veng- 

rai vėl organizuoja milžiniš-

jimas ūmai gali 
ti.

LENKIJA GRIUVI 
SIUOSE.

KANADIEČIAI BIJOSI 
VOKIEČIŲ.
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būriai parlamente ir gene- 
ral-gubernatoriaus name ta
po užgesinti. .

Visgi, rodosi, Kanada per
daug bijosi.

DĖLEI VARŠAVOS.
Šiame momente Varšavai 

negręsia pavojus, bet padė
jimas ūmai gali persimainy-
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x ,... ___ .c. Kanadiečiai vis labiau pra- !has spėkas, kurios turės su-
Į pietus nuo Vyslos nieko deda bijoties, kad,( kartais, 
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BADVOKIEČIAI IŠARDĖ GELŽKELĮ TARPE KYBARTŲ IR KAUNO
VOKIEČIAI SUVALKŲ 

GUBERNIJOJ.
Ir taip, vokiečiai vėl Su

valkų gubernijoj! Iš Berly
no praneša, kad rusai apy
gardose Mozūrijos ežerų ir 
aplink Tilžę nustojo daugy
bės žmonių ir apie 40,000 pa
imta nelaisvėn.

Toji dalis vokiečių kariu- 
menės, kuri veikė Prūsų Pa- 
šešupiu, perėjo rubežių ties ' 
Širvinta (Naumiesčiu). Ties 
Vilkaviškiu vokiečiai išardė 
gelžkelį, jungiantį Kauną su 
Virbaliu. Daugely vietų iš
sprogdinta tiltai.

Rusai, susiskaldę į dalis, 
kurios buvo viena nuo kitos 
atskirtos, traukėsi linkui 
Virbalio, bet ir čia jie buvo 
sumušti. Virbalį užėmė vo
kiečiai.

Rusai, norėdami išgelbėti 
savo kariumenę, veikiančią 
Paprūsėje, atakavo vokie
čius nuo Kauno, bet ir tos a- 
takos nieko negelbėjo.

Vokiečiai praneša taip-pat 
apie mūšius Jurbarko apy
gardose, bet kaip tie mūšiai 
pasibaigė—nėra žinios.

Rusų pranešimuose dau
giau nieko nėra sakoma,kaip 
tik tiek, kad jie pasitraukė į i 
Panemunes ir, mano ginties: 
ties Kaunu ir Gardinu. Ne-! 
munas—ta rusų natūralia- ‘ 
koji apsigynimo linija.

Kiek galima spręsti, tai Vo-, 
kiečiai išardė visą gelžkelį

Taip-pat jie visur sprogdino 
tiltus.

Vienok, lietuviškoje da
lyje Suvalkų gubernijos di
delių mūšių nebuvo. Di
džiausi mūšiai eina Mozū ri
joj (Suvalkų ir Lomžos gu
bernijose)—apie Augusta
vą, Grajavą, Rajgrodą ir Os- 
trolenką.
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sijos socijalistai, bet apie' Prie gelžkeliu dirbama die- 
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“Tas pats ir su Galicija... feldmaršalui Hindenburgui 
į Rusai atėmė iš gyventojų paimti Varšavą iki sekan- 
900,000 arklių ir daugiau, čio susirinkimo Prūsų reich- 

megu 200,000 raguočių. Tur- stago.
|tingiausios Galicijos vietos

Korespondentas tūlo A-}vįs^škai išnaikintos. Dau-

juos nieko nesakoma.
Pirmininkavo Anglijos so- 

cijalistas Kier Hardie.
Visi delegatai pasakė, jog 

vilties susitaikinti
kiją, vokiečiai netaip bjau-jtarpu nėra. Reikią, esą, ko-' merikos'dienraščfo kaibūioši £’iau ne£u milijonas gyven- riai elgėsi su žmonėmis, bet voti.kol Vokietijos militariz-.pa^
mnistn ir nnsarn vnilc vien mas nebus “sukrilisintas”. Iu ___ n,., o_ j __________

LIETUVAI GRĘSIA 
BADAS.

Užėmę pirmą sykį Suval- šiuomi'

veik visą;mas nebus “sukriušintas”. | ju Henriku Senkiewicz.
• • A"’./..—v 'n i .r?z_cįuci.li1’ J0!’, Lenkų rašytojas pasakė
įsigrūdę Suvalkijon, jie da- Belgija tun butf pahuosuo-!korespondentui: 
baigs, ką pirmu sykiu neda- j ta ir jai turi.būti atlygintai “šioje karėje dvi šalįs ypač 
baigė. Jie atims iš žmonių visi nuostoliai. Apie Lenki-;nukentėjo. Tai Belgija ir sma: 
viską—maistą, pašarą ir ją priimtoj rezoliucijoj sako-j Lenkija. Padėjimas Len-| 
drapanas, nes jiems to vis-ūna, kad pati lenkų tauta tu-.^ų karalystės baisus, 
ko trūksta. Ypač dabar, ka- spręsti apie savo ateitį, tūkstančių sodžių ir bažnyt- 
d<i Anglija sustabdo gabeni-'Abelnai apie tautas piiimtaiVjpp-iį.Į yome siilvo’inta mą i Vokietiją duonos, tai' -ezoliucija, jog jos pačios devynios iš 10 Lenkijos gu’- 
kiekviena plutelė yra vokie-! turi spręsti apie savo Ii- i berniju šiokiu ar tokiu būdu 
čiams brangi. Todėl, užėmę kūną ir jog be žmonių suti- nukentėjo nuo vokiečių. Jie 
Suvalkiją, ko-ko, bet jau kimo negalima daryti jokių ;atėmė nuo gyventojų viską, 
maisto žmonėms nepaliks. (aneksijų . . , baigiant vištomis. Likę be

Lietuvai dabar daug la-j Socijalistai tų salių, ku-1pastoges gyventojai slapsto- 
biau, kaip kada nors, gręsia nos suėjo talkon (r rancija, įsį giriose ir tūkstančiai mo- 
bado pavojus. Ypač kad Su- Anglija, Rusija, Serbija ir'teru ir vaiku miršta nuo ba- 
valkija atskirta nuo Vilniaus Juodkalnija) kviečiami ka-1- --
ir Kauno ir pagelbos negali- riauti iki laimėjimo, 
ma bus suteikti. f*

Lietuvos Šelpimo Fondas, cija gali padaryti ant viso 
gyvuojantis Amerikoj, ture- darbininkų Internacionalo 
tų jieškot ryšių su Tilže ar tik liūdną įspūdį. Kaip tai 
su / ” ”
Kryžium Lenkijoj.

Šiuo kart dar trūksta ži- ______ ___________ v
nių iš Lietuvos, bet kasdien RUSIJA SKUBIAI TIESIA'giau negu milijonas arklių ir 
jų vis daugiau ateis ir tuo- ,
met žinosime, kaip orientuo- 
ties.

maistą ir pašarą 
atėmė. Dabar, antru sykiu >

baigė. Jie atims iš žmonių visi nuostoliai. Apie Lenki 
viską—maistą, pašarą ir

DAUGIAU KARIUMENĖS
Sulyg pranešimų iš Lon

dono darosi aišku, jog Ang
lija vis daugiau ir daugiau 

I kareivių siunčia Franci j on. 
I Šiomis dienomis _______
perkelti Francijon dar pusę 
milijono kareivių.

nelaisvėn.
Rusai ligšiol tos žinios no 

atšaukė, reiškia, tas viskas 
teisybė.

bią savaitę rusams nepa- 
prastai nesieska, prie ko ir

da Anglija sustabdo gabeni-

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
PLOCKĄ.

. Vokiečių karės ofisas gar-

"Lenkijoje, šiaurėje nuo 
15-Vyslos, vokiečių kareiviai 

. užėmė Plocką ir Bielską po
'trumpam mūšiui. Męs" su
omėm apie 1,000 belaisviu. <<- - -- - -
svarbaus neįvyko. i

“Užsienių laikraščiai pra- genantieji vokiečiai neužsi- 
neša apie nepaprastus mūsų manytų paleisti ant Kanados 
nuostolius ties Bolimovu. orįaivių su bombomis. 
Galima pasakyti, kad vokie
čiu nuostoliai tose ;

si as vargas, o gal ir ba
das.

Laukiama diena iš dienos, 
jog Anglija apskelbs tame 
reikale oficijališką praneši
mą.

Žymus vokiečių admirolas jie patįs prisipažįsta.
Behncke pasakė Suvienytų 1 --------- -—
Valstijų atstovui, jog nuo .RUSAI AUGUSTAVO GI- 
tos valandos, kuomet Vokie
tija negaus maisto iš šalies,

RIOSE.
manoma maww io ocmvo,. Vokiečiai praneša, kad ga

biai sunku bus išmaitinti savo i na dideles rusų/spėkos sle- 
! gyventojus. spiąsi Augustavo ir Suvalkų

—-----------  ' j giriose.

28 LAIVAI KARĖS SRI
TYJE.

Nuo 18 d. vasario Anglijos 
pajūry randasi 28 garlaiviai, 
išplaukę iš New Yorko. Vie
ni iš jų plaukia Anglijon, kiti w--X . • . . • ✓'X 1 i • •

‘ do kasdieną.
.. „ “Vaikučiai maldauja iš

Šita socijalistų konferen- motinų duonos kąsnio, moti
nos tegali jiems duoti tik a- 

išarų.
i “Lenkija turi 127,000 kvad- 

; ir 
100,000 iš jų išmindžiota ba
tais milijonų kareivių. Dau-

Amerikos Raudonuoju gali socijalistai priešinties !patiniu kilometru žemes
1 “ \ taikai? v.............

___Virš miesto Ottawa pasi-[korpusus.
atakose rodė tris slaptingi orlaiviai i _________

nebuvo taip dideli, sulyginus ir gyventojai smarkiai pabu- GELBĖS SMULKIUS BIZ- 
su pasisekimais, kurių at-;go.
siekta”. " I Kanados valdininkai sako.,

--------------kad vokiečiu orlaivininkai
MŪŠIAI KARPATUOSE. ) norėjo mesti bombas ant Ka- 
Budapešto dienraštis “Peš- i^ados parlamento.

. t i i«« • • — ' niivini nn vln»-Yinnl*n

GELŽKELIUS.
Kadangi šioje karėje ne

paprastai reikia kilnoti ka
riumenė iš vienos vietos ki-

2 milijonu raguočių atimta 
priešu nuo gyventojų.

“Didesnėje Lenkijos daly
je negalima rasti grūdo, 

SOCIJALISTAI NENORI 1 ton, tai begalo yra svarbu1 šmotelio mėsos ir lašelio pie- m 4 TTZ/’Y Ci 1 i —. . • • • v • i 1 • _ •TAIKOS.
Londonas.—Čia įvyko kon- 

icija, kurioj dalyvavo 
i jos, Francy os ir Belgi-

socijalistai. Galimas

turėti geri susinėsimo keliai, no. 
Rusija tiesia visą eilę gelž-Rusija tiesia visą eilę gelž- “Materiališkus nuostolius 

kelio linijų nuo Varšuvos į į- galima aprokuoti milijardu 
vairius Galicijos punktus, rublių, neskaitant 400,000

būtų urmu siųsti kariumenė. nustojo darbo.

ter Lloyd” garsina, jog mū
šiai ties Dūkia Pass aust
rams gana sekasi.

Rusai būk tai nustoję tuo
se mūšiuose laike kelių pas
tarųjų dienų 50,000 žmonių 
sužeistais ir užmuštais.. PRIEŠ VOKIETIJĄ.

Londonas, 17 d. vasario.— 
Anglija galutinai nusprendė 
numarinti Vokietiją badu. 
Manoma apskelbti Vokieti
jos blokadą ir tuomet liautų
si įgabenimas Vokietijon iš 
svetur duonos. v

kriušinti Serbiją. Prieš tą 
nelaimingąją šalį manoma 
pasiųsti 450,000 vokiečių ir 
austro-v-engrų. .Ta kariume
nė bus padalinta į devynis taip toliaus.

I Jiems visiems gręsia pa
vojus nuo Vokietijos povan
deninių laivų.

ANGLU ORLAIVININKAI 
METĖ 240 BOMBŲ.

40 Anglijos orlaivių vėl 
aplankė Belgijos pajūrį. Iš 
orlaivių buvo išmesta 240 
bombų. Anglai būtinai užsi
manė sunaikinti vokiečių po-, 
vandeninių laivelių stotie

BADO MAIŠTAI ČECHI- 
JOJE.

Pranešama, kad Čechiio- 
je (daly Austrijos) prasidč-. 
jo bado maištai. Į Karlsna- 
dą atvyko 400 moterų su ma
žais kūdikiais prašyti iš val
džios atstovų duonos, nes na 
mie neliko nei plutas.

(Tąsa ant puslapio 8.)

NIERIUS.
Paryžius.—Į atstovų na

mą bus įneštas billius, sulyg 
kurio prašoma paskirti 
$100,000,000 paskoloms ma
žiems biznieriams, kurių biz
nis nukentėjo dėlei karės.

BAISUS SMŪGIS RU
SAMS BUKOVINOJE.

Austrija oficijališkai pra
neša, kad visi rusai jau iš
vyti iš Bukovinos. Černovi
cuose, Bukovinos sostinėje, 
austrai paėmę daugybę rusų 
nelaisvėn.

Rusų generališkas štabas 
Bukovinoje suimtas. Vy
riausias generolas nusižudė, * • ■’I • J • • • J >

vairius Galiciios punKtus, ruonų, nesKaiiani u.
kad esant reikalui, galima darbininku, kurie visiškai) Kaizeris, laike savo būvi- _

‘ , mo Prūsų Lietipvoj, liepęs Vokiečiams būtų didžiau- o visi kiti generolai paimti

■N
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lių 139, gyventojų 619.
Niiahu sala turi ketv. my- tus

vės” red prierašas.). Papil-

Rusijos lies laisvės, anų išnaudoja-

Sis-tas apie Hawaii

kuii

iri vj žmones? Juk jie dažniau- lentą nekasa į žemę; humo- .Jpui nrip nnrnnnii nnnrik nn- _ X i , •
c

ras—mokantis pašiepiant ir

ti, prigelbsti auklėtojui ir

dirba už visai mažą užmo-' biografija.

Jie tik ir laukia
augokite savo saugotojais , bei karčiamų, visu mokslo 
esnauskite! zakristijonais. Tokių žmonių žifl <jus mQ

A. Baisus. tarpe lietuvių gana daug, o '.
riaušių.

Su

I 1C5

Velionio VI. Dembskio bi-
ir „ dėl to

i

redakcijoms pilnas atskaitas biografijos, malonėkite pasi-
• *••••» « • • 1 • J 1 1 • J J •_

gunas, 120 Grand St. B’lyn,

Taipgi ir redakcijos, ku
i

f

kė: “netinka spaudai!”
Trumpai, riebiai ir :

Nors dar ligišiol nėra jo
kių pėdsakų,kurie galėtų pa
dėti sugaudyt kun. J. Žebrio 
užmušėjus, nors ta visa tra
gedija miglose paskendusi,

Reikale .kun. V Demb 
skio biografijos.

no pajiegą, nes to- 
i jaunuomenė gaus 
venimo kelią; gali

Vaidus sukelia tie patįs nm'u/Xiqni :r.. . . . . pd UOKldllb SU )I dotl 11 dLlClS-
1 t ■ 1 Z»’ T* I I /• 4 «S I . I r- rk IĮ * _ _ \ _ w A .... .

V i • 1 * • * 1 re*ai'aukletiniams juokais perga-
uztiASime parapiją, kur ne- 'jčti įvairias sunkenybes ir

lių 97, gyventojų 172.
Kahoolawew sala turi kv. 

mylių 69, gyventojų —

čia prie parapijų nepriklau
so.
parapijonai, geri katalikai,

jaunuomenę ati-
pririša prie

kestį. A. Dychus.
Hawaii salynas, 

Sausio mėn. 1915 m.

■kapitalistiški dienraščiai su 
I didžiausiu noru mini įvairių 
Į “aidoblistų” rėksmus apie

■ I
i

apie socijalistus, anarchis- 
industrialists, visus 

maišant į vieną krūvą.
Bet to visko nebuvo. De

monstracija užsibaigė ra

Hawaii’jų salas

Karė iškilo ir ji 
savo laiku pasibaigs, bet 
mūsa visuomeniški reikalai

Girdėjau, jog tūlos drau
gijos yra nutarusios aukau
ti, bet iki šiol dar aukų ne
gavome, tatai malonėkite

Brooklyn^ Dėdė.

mūsų mokyklų1 
tvarkai, matant didelį skai
čių išduodamų paliūdyjimų, 
galima patikėti, kad toksai

atkrei- kad jūs arba kas kitas gausi- męs, nesuprasdami šios ša- 
ncuvri te paliūdyjimą nuo " “ 1 ’ 1
ketina urėdninko ar kito činovnin- me, pakeldami bjaurias, peš-

Velionio kun. V. Dembs
kio biografijos išleidimo ko 

kapitalistų i misijos susi rinkimas‘bus lai

nei 
draskančių žvėrių, kaip tai: 

ių, 
Fi-

jintai yrta bereikalingi, bet 
’ i|ai parodė, jog mūsų

trečdaliu to žemės ploto. Ši Lietuvaičių 
sala yra lygi Connecticut ncį vienos.

nių ir kįla daugiausia krimi- nČjimo trūkumus;

Ateiviai turi ne- 
snaustį:

lieka kongreso priimtas ir boną? Argi “žvaigždė” į- 
ateivystė bjauriai suvaržy- taria parapijomis? ‘“Lais
tą. vės” red prierašas.). Papil-

Iš Rusijos žmonės bėga, de saužudystę ir užtraukė 
Taip bėga, kad šaudyt juos ant visų Amerikos lietuvių

bėgimą. Ir ar jūs tikėsite, no mus ligšiol anglai, jog
Kada laikraščiai ir kalbė- reikid valdžiai ir areštuot už bjaurų pletmą, Daug nieki-

tojai kviečia ateivius likt pi
liečiais, į tai mažai a."— 
piama atydos. Vieni nenori 
likt piliečiais, nes L____
grįžt į Lietuvą, kiti dėlioja 
ant toliau. Tuomi ateiviai 
ne tik parodo savo žemą 
kultųrinį tsovį, ne tik nu
kenčia nuo kitų jiems pada
romos tvarkos, bet tveria di
delį pavojų ateivystei.

Dar nesimato jokio užtik
rinimo, kad Europos žmo
nės neturės keliaut į Ameri
ką, kad prasišalinus nuo ka- 
riumenės, politiškų perse
kiojimų, jieškant darbo. Ki
tos tautos lai kalbasi tarp 
savęs apie ateivystę, nes 
kiekvienai tautai yra savo
tiškumai ateivystės klausi
me. Mums, lietuviams, ji 
gali likti da neišvengtinesnė, 
jeigu caro valdžia laimėtų 
karę ir savo režimą dar la
biau sustiprintų. Juo caro 
valdžia drūtesnė, tuo dau
giau priespaudos nuo jos ga
lima tikėtis. Taigi, mums tu

tynos savo veselijose, krikš
tynose, aršiausią peklą savo 
parapijose...”.

Tai mat, ką rašo “žvaigž- 
Dabar tegul ji pasako, 
gi daugiausia sukelia

ko, jog jūs esate geras, ka
pitalistiškų pažvalgų ir ne
permainomo proto žmogus? 
Tokio paliųdyjimo parašy
mas jau jam parodys, kad , 
jūs taisotės šaut į Ameriką.'kas 
Ar jūs tikite, kad Rusijos bjauriausių peštynių veseli- 
valdžia leis savo urėdnin- jose ir krikštynose, kas ke- 
kams išdavinėti tokius palių- iia peklą parapijose?

‘•Ogi mūsų fanatikėliai,mū- 
įsų tamsūnai. Tai jie pasken-

dyjimus, jei žinos, kad jų 
tikslas yra važiavime į Ame- 
riką? Nors Rusijos valdžia tame prakeiktame r auga- 
liktų ir stebuklinga ir leistų įaį jįe įįa]so galvų daužy • 
i v t išdyoL |mu.% tai jie daugiausia už
ko niekad^negąluna tiketjsj llluĮ;įyncs papuola po teis- 

............ .......... mu!
Kasgi juos išaukleja to-

Dr. Lungen.

Abelnas charakte 
rio auklėjimas.

meriką nebūtų apsunkinta. 
Nei vienas lietuvis nėra už
tikrintas, jog jam nereikės 
grįžt atgal į Ameriką po 
Lietuvos atlankymo. Todėl 
manantieji Amerikoj negy
vent vistiek turi rūpintis, 
kad jie būtų įleidžiami, jeigu 
prisieitų atgal atvažiuot. Iš 
praktikos aš žinau, kad tik 
menka Amerikos lietuvių 
dalelė užsilieka Lietuvoj, ka
da sugrįžta, o kiti visi atgal 
važiuoja, nes Amerikos mar- 
gesnis ir liuosesnis gyveni
mas juos labiau vilioja.

Atidėliot tapimą piliečiu 
irgi nėra ko šioj skubinimo 
gadynėj, nes kas lėtas, tą 
sriovė nuneša.

Kada męs, ateiviai, snau- 
džiame ir, nebūdami pilie
čiais, neturime tiesos bal
suot už mūsų reikalus gi
nančius žmones, tuomet A- 
merikos gudrus politikieriai 
leidžia tokius įstatymus, ku
rie vis labiau mums kilpą 
ant kaklo veržia. Tie politi
kieriai yra kapitalistų tar
nai, jie prisiplaka prie ame
rikonų balsuotojų ir dauge
lio ateivių ir patenka į val
džios įstaigas. Jie tveria sis
temą, kurioj kapitalas galė
tų jbdinėt darbininkams ant 
sprando. Tuo tarpu iš Eu
ropos pradėjo plaukt vis 
daugiau ir daugiau susipra
tusių darbininkų. Daugelis 
kapitalistų atstovų tai mato 
ir stengiasi uždaryt Ameri
kos duris tokiem ateiviam. 
Jie norėjo grąžint atgal tū
lus politikos prasikaltėlius 
ir būtų grąžinę, jei ne tūks
tančiai protestų.Jau kelintas 
metas, kaip Burnett ir dau
gelis kitų kongresmanų dar
buojasi, kad išleidus įstaty
mą, sulyg kurio kiekvienas 
ateivis turėtų atsivežt nuo 
savo valdžios paliūdyjimą, 
jog jis yra geras ir ištiki
mas, kad kiekvienas ateivis 
mokėtų skaityt - rašyt, kad 
už tūlas savo pažvalgas ir 

“darbštumus dėl permainų, 
jis galėtų būt grąžinamas į 
tėvynę ir t.t. Išpradžios tai 
billius turėjo nedaug šąli/ 
ninku kongrese, bet šįmet 
pasirodė, jog kongresas jį 
pripažįsta. Jis jau būtų li
kęs įstatymu, jei preziden
tas nebūtų sulaikęs. Bet ir 
prezidentas viską pripažįsta 
geru tame billiuj, tik gailisi, 
kam skaityt - rašyt nemo
kančius nenorima įleist, nes 
jis tiki, jog tokie žmonės ka
pitalui labiausiai reikalingi. 
Vienok, kongresas vėl ima 
svarstyt ir billius mažne per
eina.

Ateiviai neturi džiaugtis, 
kad billius liko Wilsono su- 
stabdytas._Ir Wilsonas gali 
greitai permainyt savo opi
niją, kaip pastebės, jog be
darbės prispirti ateiviai ne
rimsta. Jei ne šiandien, tai 
rytoj tas Burnetto billius 
praeis ir liks įstatymu, jei 
ateiviai snaus, kaip iki šiol. 
Jei ne įe Wilsono, tai prie

vienok mokestis už juos būtų 1 
daugeliui neprieinama, nes! 
biurokratai yra vagis. Be L. . - , . .- . .to, kas gaji tikėtis |iut toki ,klo-ie ao< jc (įva.sioje, jei- 
paliūdyįima prieš atsitar- jF« "e Patl® kl!Pg:''>_k™e sa- 
nausiant kariumenčj? Gi k°’ ka7 vel)- .sal'«n™>nc: 
politiškiems prasikaltę- «,u ;int s?e‘Ja!lsV! prakalbų! 
liams, biurokratijai neišti
kimiems visai neliktų pro
gos į Ameriką atvykt, 
nuo pat jos atradimo buvo 
pabėgėlių prieglauda.
' Ypač mums, ateiviams iš
Rusijos, gręsia pavojus, jei- . ..
gu Burnetto billius liktų į- aPię vaidus parapijose. Be 
statymu. O jis liks, jei męs^U?1 tuos vaidus sukelia lais 
visi neimsime greitai TnU

Nuo prakalbų ir šiaip jau 
pas ii i nksm in i m ų kunigai, 
kaip įmanydami, atkalbinėja 

i žmones—tai daugelis tam
sumėliu paskęsta fanatizme 
ir degtinėje.

(Pabaiga).
Antras svarbus auklėjimo 

faktorius—tai mokykla. Ji 
vysto tą brangų darbą, kurį 
pradėjo šeimyna ir vartoja 
tokius pat būdus,kaip ir gim
dytojai. Priminkime tiktai 
atydų ir protingą kūdikio 
kūno prižiūrėjimą, aprube- 
žiavimą kūdikio nuo tų į- 
tekmių, kurios gali blogai 
ant jo atsiliepti, išvystymą 
draugiškumo, — ką, tūlam 
laipsny suteikia pati mokyk
la ir ką galima išvystyti tik
tai atsakančiais būdais. Ir 
męs visi, žmonės su dideliais 
gyvenimo patyrimais, gerai 
žinom, kaip plačiai ant viso 
būsimo kūdikio gyvenimo 
atsiliepia paveikslingas mo
kintojo pasielgimas, sanži- 
ningas pareigų atlikimas. 
Leiskime parodyti dar vieną 
charakterio ypatybę, ant ku
rios mokykloje neatkreipia
ma ganėtinai atydos: aš kal
bu apie humorą. Humoras 
-tai gamtos dovana, ir ne- 
te^vienas jį turime; turin- 

žmonės, tankiai 
d&Lėi sunkios kovos už būvį, 
yra\priversti jį pamesti; bet 
juoihi apdovanotas, lai ta-

pedagogams juos nuolatos 
reikia atkartoti.

Męs visi, kurie užsiimam 
auklėjimo klausimais ar tai 
dėlei savo profesijos, ar tai 
iš liuoso noro, turime viso
mis spėkomis stengtis pra
šalinti visus auklėjime—fizi- 
kaliam ar moraliam—gy
vuojančius prietarus ir pa
klaidas ;taip darant, kiekvie
nas iš mūs prisideda prie a- 
belno darbo, parodžius vai
kams naują kelią, kuriuo ei
dami, jie išsivystys ir taps 
tvirto, pastovaus charakte
rio ypatomis.

Vertė A. J. Karalius.

atrado 
anglas kapitonas Cook, 1778 
metais.

Hawaii salos užima vidu
rine vietą šiauriniam Paci- 
fike, apie 2,100 angliškų my
lių nuo San Francisco, Cal. 
Jų teritorija susideda iš 8 
salų, kurios sekančiai vadi
nasi: Hawaii, Maui, Kahoo- 
lawe, Lanai, Molokai, Oahu, 
Kauai ir Niib.au, ir užima a- 
pie 6,700 ketvirtainių mylių, 
iš kurių didžiausia sala yra 
Hawaii, užimanti netoli du

Išviso ketvirtainių mylių miai ir rimtai ir kapitalistų 
6,454, gyventojų 154.001. I spauda sukando iš apmaudo

Oahu sala yra daugiausia! dantis, kad neturėjo progos 
apgyventa ir ant jos stovi pamatyti puikaus “shaw”. 
didžiausias miestas vardui Ką gi tas parodo? Tas 
Honolulu, turintis apie 54 parodo, kad kapitalistai la- 
tūkstančius gyventojų. Ihiausia nekenčia rimtumo

Honolulu yra pajūrinis darbininkų judėjime. Jiems 
miestas ir dėlto čia beveik baugu žiūrėti į tuos tūkstan- 
kasdien sustoja įvairus lai- čius proletarų, kurie petys 
vai, plaukianti iš San Fran- 'petin žengia prie savo tikslo, 
cisco, Cal. ir iš Vancouver,'Jiems baugu žiūrėt, kaip re- 
B. C., Canados į Australiją, Ivoliucijoniška sąmonė kelia 
fFilipinų darbininkų pasiryžimą rink

ti krūvon savo išblaškytas 
spėkas ir eiti kovon tada, ka
da tos spėkos pribręs. Jiems, 
kapitalistams, baugus tas 
paniuręs tylėjimas — ta tyla 
prieš audrą.

Ir todėl tai kapitalistai 
taip geidžia, taip trokšta, 
kad tarpe tos darbininkų mi
nios rastųsi koks burnos au
sin tojas, pusiau bombistas, 
pusiau pusšutis, kuris tyčia 
ar dėl kvailumo sukeltų er- 
miderį, triukšmą. “Vyrai 
eime langų daužyt” — ot, 

k anglų kalba, o iš toks šauksmas kapitalistams

visi neimsime 
smarkiai veikti. Veikimas 
mūsų lengvas, susidedantis 
iš dviejų dalių: pirma, turi
me kuogreičiausiai likt šios 
šalies piliečiais, kas - mums 
suteiks daug privilegijų; 
antra, turime neužmirštinai 
balsuot už socijalistų parti
jos atstovus, kad iš kongre
so išstūmus demokratu, re- 
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publikonų ir taip vadinami! 
progresistų žmones, kurie 
pilnai - atstovauja kapitalis
tus. Nors jūs patįs ir nebū
tumėte socijalistų, vienok 
turite balsuot už tos partijos 
kandidatus, kad ne tik pra
šalinus daug kitų negerumų, 
bet kad ir ateivystę padarius 
liuosa. Jei ateiviai to nepa
darys greitoj ateityj, jiems 
klius didelis smūgis, nes

batų vaidų. Veik kiekvienoj 
parapijoj tarpe parapijom; 
yra dvi partijos. Vieni eina 
už kunigą, kiti prieš kunigą. 
Tuomet prasideda šmeiži
mai iš abiejų pusių ir tąsy- 
masis po teisinus. Iš sakyk
los girdisi tik keiksmai. Pa
sakykit, kas gi tą viską su
kelia, jeigu ne patįs kunigai? 
Laike tokių peštynių daugy
bė žmonių atsimeta nuo pa
rapijų, daugel liaujas tikėję. 
Vieni iš tų atsimetėlių jieško 
naujos doros knygose ir laik
raščiuose ir, laikui bėgant, 
tampa laisvais žmonėmis,

priverčia 
dengti širdį 
mokintojo, v^sto pasitikėji

 

mą ir vyriškumą ir—iš kitos 
pusės — pasinaudojant sar
kazmo priemaiša iš pagyrū
no ir ilgaliežuvio padaro 
rimtą, savo pareigas žinantį, 
žmogų.

Visi pedagogai sutinka, 
kad geriausias mokyklos į- 
rankis auklėjime tvirto cha
rakterio yra geras išguldi- 
nėjimas; bet ką reiškia “ge
ras išguldinėjimas”, tai ne 
visi vienaip supranta. ■ Ar 
Burnetto billius neišvengti- jPpgi pasilieka be.nieko—be. j^-TtokįTš^ 
nai liks įstatymu irgi greitoj ppos idėjos, be jokių jsiti- le tu mokiįys galčs 
ateityj. tanimij ir tampa skersgatvių; £ f irti d ••

Ateiviai, sr \ " ---- i„. i. fa . . s. . .
interesus ir nesnauskite!

Delei kunigo Žebrio 
užmušimo.

tačiaus klerikališkoji spau-į 
da (“Žvaigždė” ir 
kas”) jau prabilo apie des
peratiškus giltiniečius, pra
kalbas ir neapykantos kėli
mą prieš kunigus, kuria būk 
tai atsižymi tūla dalis laik
raštijos. “žvaigždė” surašė 
ve kokį sakinį: “Išties, žiū
rint į tą baisią suįrutę mūsų 
viešame gyvenime, bjauriau
sią paleistburnybę taip vadi
namose prakalbose ir laik
raščiuose, tą aklą mūsų ne
kuriu gaivalų neapykantą 
katalikų kunigijos, nekartą, 
ateidavo mintis, jog tuč-tuč 
ta pragariška piktybė nuo 
žodžių pereis į veiksmą, už
simanys nekaltos aukos 
kraujo”.

Čia jau aiškiai supranta-

kas gi kaltas, jeigu jie to
kiais virto? Kunigai ture- 
jo pilną įtekmę ant jų, bet įšgul(jinčjimaS yra labai ge- 
prazude savo ..veidmainyste. Irass ,7ęs flaril|ai

Ir štai—is sitoAių tai zmo-1 tūnome didaktiniam rnateįi- 
mų, kuriems ant visko, nu-'alizme, nežiūrint rimtu jiate- 
sispjaut, kurie netun jo-!mijimu iš pus6s patyrusiu 
kios idėjos kuriems patįs pedagogu, kurie jau kelios 
kunigai išplėšo is Širdies se- dešimtis metu atgal .........

Šios 8 salos prasideda nuo 
šiaurvakairų ir baigiasi 
pietvakariuose, už 380 mylių 
tolumo. Ant Hawaii salų 
yra labai daug įvairumų ir 
malonus klimatas. Ant jų 
yra augštesni kalhai, negu 
uit kitų kokių nors salų pa
saulyj. Hawaii salų kalnai 
yra lygūs Šveicarijos Al- 
pams. Štai jų vardai: Mau
na Loa ir Mauna Kea; Hale- 
akala yra beveik toks, 
kaip kalnas Etna. Be šių yra 
dar du dideliu vulkanu, ku
rie didžiausi pasauly ir de
ga amžinai — tai Kilauea ir 
Mauna Loa, kurie randasi 
ant Hawaii salos.

Ant Hawaii salų oras yra 
daug šaltesnis, negu kituose 
kraštuose, kurie stovi ant 
tos pačios juostos. Šiluma 
nesiekia daugiaus, kaip 85 

Prisi-! laipsnius ir nenupučia že
miau 50 laipsnių. Tokiu bū
du visuomet esti šilta, viskas 
be perstojimo žaliuoja, be jo
kios permainos. Ir naktys 
yra vėsios, kuries suteikia 
gyventojams saldų poilsį ir 
tt. Visuomet šviežias ir ma- 

atskren dantis 
gelmių, perle

kia per visas salas, gaivinda
mas jas rojišku gerumu.

Ant Hawaii salų nėra jo
kių nuodingų šliaužiu,

Japoniją, Chiniją, 
salas, Siberiją, Argentiną ir 
New York per Panamos ka
nalą ir kitur. Honolulu yra 
Hawaii teritorijos sostinė.

Bus jau apie 20 metų, 
kaip ant Hawaii salų pradė
jo veikti Suvienytų Valstijų 
valdžia, o jų kariu menė at
siųsta apie 12 metų atgal. 
Dabar ant Oohu salos yra a- 
pie 10,000 kareivių, tarpo ku
rių aš patėmyjau ir 4 lietu
vius. Gal jų yra ir daugiau, 
bet sunku apie juos sužinoti, 
nes kareiviai kalbasi tarp 
saves 11 
pirmo numatymo nepažinsi, labiausia patinka, užtai ir 
Juk nėtia parašyta ant kak-’ 
tos kad VLietuvis”.

Beje, Honolulu mieste yra: 
ir viena lietuvių šeimyna.'langų daužymą, bombistiką, 

merginų nėraf tiesioginį veikimą ir tt. — 
j jiems naudinga, nes jie gerai

Žemė čia yra derlinga, bet žino, kad panašus šūkavi- 
brangi, nes už išdirbtos že jmas skaldo darbininkų vie

nybę, mažina jų spėkas.
Užtai męs ir sakome, kad 

susipratę darbininkai turi 
šalinties nuo elementų, ku
rie po priedanga “darbinin- 
kiškumo” dirba labai nau
dingą kapitalistams darbą.

mes akrą moka nuo 200 iki 
500 dol. Žinoma, galima 
gauti akrą ir nuo 5 iki 25 do
lerių, ale kokie pinigai — to
kia ir nauda; duos kur ko
kiam kalne šmotą dirvonų, 
kur nelabai norės augti ir 
kūkaliai. Jei neturi užtekti
nai pinigų, tai čia sunku pra
dėti gyventi, o antra ir liūd
na tarpe “čainimenu” ir ja
ponų. Prie įvairių kitų dar
bu darbininkams labai pi
giai mokama, nes japonai ir 
kiti neapsišvietę žmonės

Galbūt, visuomenė jau 
bus pradėjusi mąstyt apie 
velionio kun. VI. Dembskio

_ Kodėl apie ją 
nieko negirdėt?

Iš dalies tasai darbas užsi
tęsė truputį perilgai iš prie
žasties karės. Męs visi nu
kreipėme savo akis ir veiki
mą, kad tik daugiau pagel
bėjus nukentėjusiems nuo 
karės savo broliams. Todėl 
ir mūsų pačių darbas trupu
tį užsitęsė, bet tai nereiškia,

°1 - dešimtis metų atgal mums
ną tikėjimą, is tokių tai zmo- parodė visus mūsų išguldi- 

enuusi mū ir kįla daugiausia kruni- nėjimo trūkumus; ir v dėlto 
spau-į Ik3 i1!? Pe?tekų, padaužų. .muSų išguldinėjimai, nežiu-

Katali- ^^rm is jų del vigadlyyu- rint darbštumo iš mokinių balčių, gyvačių kroko 
bei mokintojų pusės, suteikė i viikų, meškų ir kitokių. ,. 
taip mažai tikrai apšviestų Į sur yra švaru ir nėra jokios 
ir kulturahų žmonių.. Kny-! baimės bile kur atsigulti, ga- 
gims mokslas tankiai gub,r ‘ - - - - - - -
jei taip galima išsireikšti, 
tiktai ant paviršiaus žmo
gaus proto: žinojimas—tai 
vaškas, kuris greitai susine
šioja ir tirpsta, jei nuolatos 
jį neatnaujinsime. Žinojimo 
įgyjimas, žinoma, yra reika
lingas, būtinas, bet pačios 
mokslinės žinios mažam; 
laipsny ant vėlės atsiliepia, o 
dar mažiau—ant valios ir 
ant žmogaus charakterio.

Geriau yra, jeigu išguldi- 
nėjimas taikomas išaiškini
mui priežasčių, reikšmės ir

sviedžia akmenį, čia jau 
aišku, jog jie nori sukursty
ti tamsiąją minią prieš lais
vus žmones, kurie kritikuo
ja kunigus ir rengia prakal
bas. Tame mūsų klerikalai 
mato visų piktybių šaknį ir 
šaltinį doriško nupuolimo. 
Bet ar taip ištikrųjų yra? 
Tebus leista pažiūrėti į apta
riamąjį klausimą iš kitos pu
sės. Štai toji pati “žvaigž
dė” tame pačiame N-ry (7) 
rašo ve ką: “Suklaidintos, 
tamsios žmogystos—lietu
viai—pakele savo šventva
gišką ranką ant savo klebo
no (Iš kur “Žvaigždė” suži
nojo, kad tai buvo lietuviai?

;a- Kodėl “žvaigždė” sako, kad

mo kartais apsimetą tikėji
mo skraiste...

Štai kame pikto šaknis, 
štai kame kriminalizmo liz
das. Tai pats “dugnas”, pa
ti apačia mūsų draugijos. 
Kaltė už tos apačios dorišką 
supuvimą puola ant dabarti
nės visuomenės vadovų,o va
dovais visų pirm yra patįs 
kunigai.

Laisvi žmonės, socijalistai, 
eina visai kitokiais keliais. 
Jie jau iškilo virš peštynių ir 
galvų daužymosi, nes jie ži
no dorus pasilinksminimo 
būdus. Savo prakalbose jie r e Į71 le/JUtJVl JL k_z JL VO 11
neskelbia ypatiško keršto tikslų įvairių daiktų, jeigu 
prieš tą ar kitą asmenį, nes jis stiprina mokinių mansty- 
žino, kad ne atskiras asmuo, mo Pajiegą, nes žmogus yra 
bet visas surėdymas kaltas,!*™) ,tięk..intel.isentiske.snis>
jeigu pasauly yra taip daug 
vargo. Laisvi žmonės būda
vo ja naujos doros rūmus ir 
jie eina prie savo tikslo ko
vos (bet ne ypatiško keršto), 
mokslo ir teisybės keliais. 
Savo prakalbose jie kriti
kuoja tą, kas negera, bet ne
keikia, kadangi keikimą jau 
seniai monopolizavo vadina
mi dūšių ganytojai.

Dabar “žvaigždė” ir jai 
panašus laikraščiai tepa- 
galvoja,kame viso pikto pra
džia. /

entiškesnis, 
ant kiek jis pajiegia atskirti 
teisingus daiktus nuo netei
singų, moralybę nuo nemo
ralumo; tada jis gali leng
viau orientuotis tame, kad 
jeigu padarys taip ir taip, tai 
įgys laimę ir moralį užsiga- 
nėdinimą, jeigu pasiduos pa
gundoms, tai pražudys save. 
Ir dėlto visos mokyklos—že
mesnės ir vidutinės, vyrų ir 
moterų, abelnos ir specialūs 
—turi stengtis vystyti vaikų 
manstyn 
kiu budį: 
tikrą gy
pasirodyti, kad toki patėmi- ____ t f j
patyrim

Įima miegoti, kad ir girioje, 
kai)) savo lovoje. Čia auga 
visokį vaisiai, kaip tai: sal
džios bulves, cukrinės nend
rės, bananai, kava, pipirai, išsijuosę žymėjo 
duonmedžiai, painios. žodžius.

12 d. vasario visose
vienytose Valstijose įvyko kad viskas jau prapuolė. Ge- 
bedarbių demontsracijos.' rai yra rūpinties nukentėju- 
Kaip kur jos atsibuvo ant siais nuo karės, bet niekuo- 
gatvių, kaip kur pasitenkin-jmet negalima užmiršti ir sa
la mitingais, sušauktais di-'vo reikalų. 7" ............ _
džiulėse svetainėse.

Nevz Yorke atsibuvo gana ___ - _____ —-
skaitlingas mitingas ant tv- negali užsibaigti, 
ro oro Union Sq., kur susi
rinko apie 4,000 žmonių, ografija jau pilnai sutvarky- 
Šiaip ar taip kalbant, tai bu- ta ir netrukus bus paduota į 
vo gana skaitlingas mitin-‘spaudą.
gas, vienok kapitalistiška) Visuomenė turėtų atsi- 
snauda apie jį nei neužsimi- i mint velionį VI. Dembskį at- 
nė, o jeigu ir užsiminė, tai likus daug gerų darbų ir pa
tik keliais trumpučiais saki- j rodžius daug gerų pavyz- 
niais. Tai buvo juo labiau ‘ džių. Jisai užsipelnė nuo vi- 
keista, kad veik visi didieji'suomenės paminėjimą po sa- 
dienraščjai buvo prisiuntė )vo mirčiai ir žėdnas be vie- 
savo korespondentus, kurie nas turėtų prisidėt prie išlei-

* i kalbėtojų^dimo jo biografijos. Taigi, 
žodžius. Matomai, jie buvo kurie dar nesate užsiprenū-

Keli tūkstančiai akru ap- prirengę pasiuntusioms juos meravę kun. \ 1. Dembskio 
sodinta ananasais (pineap- redakcijoms pilnas atskaitas biografijos, malonėkite pasi- 
ple) ir ryžiais. Svarbiausia aPte unijištų ir socijalistų skubint su prenumerata ir 
išdirbystė čia yra cukraus 'kalbas, bet redakcijos paša-Laukomis, nes dabar jau pas- 
išdirbystė, kuri bene bus tik 
didžiausia visame pasauly.

Gyventojų, pagal tautas, 
(sulyg 1900 m. statistikos), 
yra: hawaii’jieciu 29,787, 
part - hawaii’jieciu — 7,848, 
amerikonų — 7,283, portu
galų — 15,675, kitokių euro
piečių — 3,294, japonų — 61- 
115, chinų — 25,762, kitokių 
svetimtaučių — 3,237. Išvi
so gyventojų ant visų Ųa- 
waii salų yra 154,001.

Didumas kiekvienos salos 
ir ant jų gyventojai:

Hawaii sala turi ketvirtai
niu myliu 4,015, gyventoju 
46,843.

Mani sala turi ketvirtai
niu mylių 728, gyventojų 24- 
797.

Oahu sala turi ketv. my
lių 598 gyventojų 58,504.

Kauai sala turi ketv. my
lių 547, gyventojų 20,562.

Molokai sala turi ketv. 
mylių 261, gyventojų 2,504.

Lanai sala turi ketv. my-

jkutinis laikas. Prenumera- 
storai ta — 50c., o kas prisius dau- 

atsakyta — netinka spaudai giau, tas gaus tiek knygų, . 
ir gana! Ir išėjo taip, kad kiek jam išpuls, pagal didu- 
apie didžiausią demonstraci- mą aukos. Čekį rašykite iž- 
ją kapitalistų spauda tik pu-1 [iininko V. šibanauskn var- 
se lūpų paminėjo. du ir siųskite biografijos iš-se lūpų paminėjo. n oiuoimvc *«•

Klausimas — kodėl’ tat leidinio sekretoriui: A. Au 
siųsta reporteriai, kodėl taip 
i n te r e su o ta si prakalbomis?

Dienraštis “The Call”, ku
ris gerai žino papročius ka
pitalistiškos laikraštijos, sa
ko: jie laukė riaušių! Jie __
manė, kad kils suirutė ir po-!pasiskubint su aukų prisiun- 
licija pradės darbuoties. Jie tumi.
manė, kad rasis keli anar- Taipgi ir redakcijos, ku- 
chistai (I. W. W.), kurie su- rios gavote tam reikalui au- 
kels pusgalvišką lermą ir kų, malonėsite jas prisiųsti, 
duos progą policijai pavar
toti lazdas.

O, tuomet 
spauda būtų subliovus viso-! komas nedėlios ryte, 10 vai., 
mis savo triūbomis! Tuo- ■ 21 d. vasario 1915 m. Ameri- 
met tai būtų buvę jai di; i kos Lietuvių Ūkėsų Kliubo 
džiausi atlaidai. Tuomet tai kambariuose, 372 Bedford 
visi laikraščiai būtų buvę Aye, Brooklyn, N. Y. 
pilni įvairių “pikčerių”. Tuo
met tai būtų pradėta šaukt

Sekretorius kom.
A. AugfilMMk
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25, 2G, 31 ir 32).
Taigi, mieli broliai katali-

Štai, žiūrėk, visi socijalis- 
tiški laikraščiai išsijuosę a- 
gituoja žmones, kad 12 d. va-

tt.
Daugelį žydų atiduoda ka-

SIUNČJAME PINIGUS. NU
EINA GERAI. Imame pilnų at
sakomybę. Pristatome kvitų su 

parašu apturėjusio. PRIIMA
ME PINIGUS TAUPINIMUI.

A. PETRATIS,
Lietuvių Skyriaus Vedėjas.

ROW

AREŠTUOJA DARBININKŲ ORGA
NIZACIJŲ VADOVUS.

“Bundo” komitetas atkar-' 
toju pasakojimą vieno Pet-> 
rogrado dienraščio ' 
nondento, kaip žydus varė iš 
Grodzisko.

priežasčia.
būdavo taip baisi, kad moti
nos pamesdavo savo kūdi
kius ir kuomet atsipeikėda
vo, tai išgąstingai pamaty-

> prieš 
. Jie sako, kad 

tūkstančių žmonių

daro pašelpinėse draugijose. 
Jie sukrunta dirbti tik tada

Jie savo laikraš- 
pasmerkia šiandieni-

LAIVAKORTES•«

Į Lietuvą-Rusiją
ir iš ten į Ameriką.

Laivai eina per Archangelsku ir 
per Einliandijų.

Pasportus parūpiname.
Kreipkitės žodžiu ar laišku prie

VALSTYBINIO

Central Manuf. 
Districk Bank
1112 W. 35th St., Chicago, Ill.

'J .• * v.

. ....
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Visam Civilizuotam 
Pasauliui.

Mums prisiųsta N. 7 “In- 
formacijinio Lapelio”, kurį 
leidžia (rusų kalboje) žydų 
sccijalistų organizacija 
“Bund”, veikianti Lenkijoj, 
Lietuvoj ir Rusijoj. Tame 
“Lapely” randame atsiliepi
mą į visą civilizuotą pasaulį. 
Po atsiliepimu pasirašo už
sienio “Bundo” komitetas. 
Tasai atsiliepimas yra gana 
svarbus dokumentas. Todėl 
tai jį patalpino veik visi už
sienio soc. laikraščiai. Męs 
patalpinsime tik svarbesnius 
ištraukas:

“Prievarta, kurią vartoja 
rusų valdžia, sistematiškai 
užtylima. Negana to. No
rima įkalbėti, kad carizmas 
persiėmęs troškimu duoti 
liuosybę ir žengti reformų 
keliu. Vienok, ta viltis, jog 
caro valdžia suliberalės, ne
turi po savim jokio pamato.

“Reakcijos kursas žino
mi laiku dar stipresnis, kaip 
seniau. Visiškas panaikini
mas darbininkui spaudos, li
kučių darbininkų organiza
cijų, masiniai areštai, politi
kos bylos ir, kaipo vainikas 
to viso, mėginimas sugriau
ti atstovybę darbininkų kle- 
sos Dūmoje, apsireiškęs a- 
reštavime penkių deputatų 
— tai ve kame apsireiškia 
reakcija.

“Pamatiniu nervu Ratio
nales rusų valdžios politikos, 
kaip ir seniau buvo, yra slė
gimas visų ne rusų.

“Sulyg Finliandijos, tai 
dabar, pačiame karės karš-

toji reakcijos sistema, 
su šaknimis rauja E" 
Finliandijos konstitucijos, 
paversdama ją paprasta Ru
sijos gubernija”.

Pavyzdžiu gali būti išsiun
timas Sibiran garsaus tai> 
tiško veikėjo, esiino pirmi
ninko S v i n c 11 u v u d o *

“Net lenkai, prie kurių ru
sų valdžia ypač meilinasi, 

. Jaugiau nieko negavo, kaip 
tik neaiškius pažadėjimus”.

Tolinus kalbama apie žy
dus ir jų persekiojimą. Kaip 
žinoma, pradžioje karės ca
ras, paslėpęs vilko nasrus, 
prabilo apie “savo numylė
tus žydus”, bet viskas likosi 
po senovei. Jiems nevalia 
gyventi, kur nori (“čerta 
osedlosti”, dėlei kurios žydai 
taip baisiai susikifnšę Len
kijoj ir Lietuvoj — nuo Ru
sijos gi juos skiria “čerta 
osiedlosti”), jiems užkirsta 
kelias prie valstybės ir vi
suomenes tarnystės, jiems į- 
taisyta specialė norma, ap- 
rubežiavimai, pastojau t į 
mokyklas.

Karės vietose, Lenkijoj ir

negali būti pateisinamas. Ta 
patriotiška vienybė, apie ku
rią kalbama, tas dvasios pa
kilimas, kuriuo didžiuoja
masi, — jeigu tik į tą viską 
bešališkai pažiūrėti, yra tai 
baisiausia veidmainystė.

Ir štai paveikslas: “tūks
tančiai žmonių, vyrų, mote
rų, sveikų ir ligonių, sudri
busių senelių ir mažų vaiku
čių eina sau pėkšti keliu išti
sas dienas ir savaites. Var
šavos prasilenkiama, nors 
jon ir netoli, nors ji tėra vie
ninteliu miestu, galinčių! - . - . r J
duoti pastogę. ‘ Išvytiems sa™. demonstraci;
žmonėms reikia perkęsti bai- jas, išneštų protestus 

' pajuokimų, valdžią ir tt.
Kelionėje tankiai .tuntai tuksiančių 
lavo moterims lne^uri darbo, duonos nei pa- 

Ginųlymas pirm stogės.
laiko būdavo kūdikių mirties ciuose . . t

Suirutė kartais agituoja uz kas-
zm koki ten socijahstiską 
surėdymą, prie kurio, jie sa
ko, nebus ponų nei vergų, 
bet visi dirbs ir bus lygus.

Hm... čia aš, kaipo kleri
kalas, visai nesutinku, nes 
tas viskas yra priešinga die- 

kores-ivld- Mums, katalikams, ne- 
1 reikia jokių turtų, nes tur- 

Grodzisko/ Vai^'juos nak- • ir Pats d^vas.pasmerkia, 
tį. Net neleido eiti plentu, o Lirtai reikalingi tik ereti- 
liepė apeiti jį. Reikėjo ke-.^ams> bedieviams ir socija- 
liauti per apsemtą pievą, bstams. _ Jie nori padaryti 
Mat, pakeliui pasitaikė mie-, ant žemės dangaus karalys- 
itelis Blone, tai nenorėta, i j-U 
kad plentu einant kas norsĄa 
liktus ar pasislėptų mieste
ly. Naktis buvo drėgna, -
šalta. Kareiviai daužė žmo-, Kristaus prisakymų, 
nes kulbėmis. Viena mote- ‘ stfamba sekančiai: 
ris pradėjo gimdyti, antra saxs.au jums, nesirūpinkit a- 
alpti ir mirti... (P1? dūšią jūsų, kąvalgytu-

Kada žydus varė iš pasodo nei apie kurni jūsų, 
Mvszyniec (Lomžos gub.),p;uomi apsidengtumet. Ar 
tai jie pasiėmė su savim ir i nebrangesne yra dūšia, negu 
šventąsias knygas iš sinago- vtilgiS, o kūnas, negu apda- 
gos. Naktį praleido po at- Pažiūrėkite ant pauk- 
viru dangum, skaitydami ;sčių dangaus, jog jie nei sė- 
psalmes. Nusiuntė delega-, kuri

likučius,tus prie komendanto, prašy
dami, kad leistų sugrįžt — 
bet tas neleido, nei šnekėt 
nenorėjo.

Daugely vietų išgriauta 
krautuvės, net privatiški na
mai. Išvijo žydus iš Gro
dzisko, Skernewice, .Socha- 
rewo, Lowicz, Gora - Kal- 
warja, Naujoji Aleksandri-

dauja. Jų nuosavybė žuvo. 
Vokiečių prisiartinimas pri
vertė žydus bėgti iš savo 
namelių ir jieškoti prieglau
dos miestuose, bet čionais 
jiems pastojo kelią caro val
džia. Jos tarnai įtaisydavo 
miestuose “oblavas” ir gau
dydavo žydus, sakydami, 

.kad jiems čia nevalia gyven
ti, nes esą įtsatymais už-’ 
drausta. Daugelį vėl graži- I 
no į senas buveines. Net 
kareivius, sužeistus karės 
lanke, kaip tik jie pagydavo 
kokiame nors ligonbuty Ru
sijoje, tuoj gindavo į Lietuvą 

■ ir Lenkiją, kur buvo pavo
jus iš priešų pusės.

Lenkijoj daugely vietų bu
vo įtaisyti žydų pogromai 
(muštynės). Pogromus ren
gė, valdžiai laiminant, karei
viai. Net tokiame didmies
ty, kaip Lodžius, buvo su
rengtas žydų pogromas. Ne
gana to.

“Jie pradėjo vartoti naują 
peklos įrankį, paimtą iš isto
rijos viduramžio persekioji
mų, visuotiną išvyjimą žydų 
iš tūlų vietų... Barabanams 
mušant, surenka visus gy- i 
ventojus žydus.- Duodama! 
paliepimas išvyti juos visus 
iš miesto. Nuosprendis, ku
rį negalima užapeliuoti. 
Duodama 24 valandos, kar
tais tik 3. Jeigu kas pasi
liks mieste po paženklintam 
aikui — bus atiduotas karės 
auko teismui”.

Maža doma link koope
racijos.

(Iš “Dilgėlių”).
So. Bostono lietuvių koope

ratyviška draugija jau seno
kai turi savo krautuvę (mė- 
sinyčią' ir grosernę). Vie
nas draugijos vedėjų, Miko
las A. Balčiūnas, rašo “Dil
gėlėms” :

...‘Pas mus linkui koopera-1 
cijų mažai kas domą kreipia 
ir visuomenės mažuma užin? 
teresuota tėra”.

Šitaip dedasi su visoms 
mūs kooperacijoms. Dėlko? 
Dėlto, kad patįs vedėjai, pa
tįs tvėrėjai nesirūpina su
prast tikros kooperacijos: 
dvasios ir kūno ir beveik vi
sai neplatina tos šviesos tarp 
žmonių.

Kad tą dvasią pabudinus, 
p. Balčiūnas rengia refera
tą. Bet jeigu tik vienas 
žmogus ir tik vieną referatą 
surengs, o visi kiti vedėjai 
bus atšalę, atsispyrę, da gai
lėsis kaštų surengimui refe
ratų ar prakalbų, tai kas iš 
to bus? Mūs kooperacijose 
vedėjai nieko neveikia, kad

M. E. Sidorovas.

Išvogimas iš Pavia 
ko 10 kankinių.

Nuo redakcijos.
Daugelis, veikiausia, girdėjo apie tai, 

kaip lenkų revoliucijonieriai 1906 metais, 
persirėdę į valdžios tarnų drabužius ir pa
dirbę tam tikrus dokumentus, išvogė iš Var
šuvos kalėjimo Paviako dešimtį savo drau
gų, kuriems gręsė mirties bausmė. Pasa
kojimas apie tą nepaprastą atsitikimą, pa
sakojimas labai įdomus, mūsų skaitytojams 
jau žinomas, nes buvo talpinamas “Laisvė
je”. Dabar jisai išanujo pasirodo “Laisvė
je”, tik daug'platesniame pavidale, nes jo 
autorius yra žmogus, kuris pats dalyvavo 
kalinių išvogime. Jisai, mums prašant, ir 
pagamino šį raštą dėl “Laisvės”. Naujame 
atpasakojime apie kalinių Išvogimą yra 
daug kas nauja, dadėta įvairių interesingų 
smulkmenų, kurios patį dalyką nušviečia 
daug plačiau.

Vėliau “Kalinių išvogimas” išeis atski-

r r • i •} l'j »lirų LU J LU, till LčlUčl,bet męs norime dangaus'alvstės O kad i dorm-uisa koopeiaciją pamato 
.niwci r t *^aUS pavirsiant į paprasta korm--alyslę <las;gauti, tai męs . > • j •

'turima pnsria.kyti dievo ir.p —51u; n(į;)1
“D^lf6 tūpti kompariais ir visas biz- 

e 10 nis lieka vienam gaspado- 
riui. Vedėjai kartais lyg 
tyčia palaiko tokį gaspado- 
riu, kuris tam bizniui visai c. z
neatsakantis. Toks gaspa- 
dorius, žinoma, nepaims 
krautuvės: ji gali patekti ki
tam kokiam vadovui, kuris 
bus daugiau įskolinęs koope
racijai, arba padraug ją vi
sai kitam.

Liūdna, kad taip yra.

ja, nei pjauna, nei krauna į 
kluonus, o tėvas jūsų dan
giškas peni juos. Ar jūs ne
sate daug brangesni, negu 
jie?”

“Todėl, nesirūpinkite kal
bėdami, ką valgysim, gersim 
arba kuomi apsirėdisime? 
Nes to visko tik pagonai įie
ško. Tėvas jūsų žino, jog to 
viso reikalaujate”. (Evan.

rėš teismui, kuris s’ūnčia iš- kai, jeigu męs norime būti 
trėmiman, be jokių" aiškių tikrais dievo ir Kristaus vai- 
prirodymų kaltės. , kais, tai nežiūrėkime, ką sa-

“Nepaprastas rusų vai- k° socijalistai. , Męs netu- 
džios veidmainingumas. Ji nm reikalauti didesnių algų, 
pasiuntė ketvirtdalį milijo-, męs . neprivalome rūpintis 
no žydu kariumenėn. Ji ap-.apie valgį, drapanas ir pa
dovanoja žydus kareivius... [stogę, nes už tą Kristus ba
varas priėmė daugely mies-, i Mums nereikia jokių 
tų žydu deputacijas ir dėka- prieš dievo paskirtą valdžią 
vojo už meile ir ištikimy- demonstracijų ir protestų 
bę...” ir nežiūrint to visko rašyti. Jeigu męs tą viską 
valdžia paleido paskalas, darytume, tai nepakliūtume 
būk žydai einą už vokiečius... ■ į dangaus karalystę. Kam

Tai taip elgiasi valdžia su dirbt ir rėdytis, nes dieVas 
žydais, nors tos tautos vy- žino, ko mums reikia. Męs 
rai lygiai su kitų tautų vy- taip darykim, kaip paukš
tais guldo savo^ galvas ant čia dangaus, o danguj sėdė- 
karės lauko. ,sim po dešinei dievo!...

Panašus elgimasis niekuo! Bedalis Vaclovas.

STATE BANK Williamsburg Branch
Graham Ave. ir Varet St., Brooklyn, N. Y.
Pamatinis ir rezervinis kapitalas $2,200,000.00 (apie keturis ir puęs mili

jonų rublių).
Vasltijinis bankas yra nariu “New Yorko Clearing House”—susiveinyji- 

mas New Yorko didžiųjų bankų, su keturiais šimtais septyniasdešimts dviem 
milijonais dolerių kapitalo ir tūkstančiu devyniais šimtais devyniolika milijo
nų indelių. .."v.. >

Ne kiekvienas bankas gali tapti nariu šio susivienyjimo.
Tarp daugybės Valstijinio Banko dėjikų-randasi:

VALDŽIA MIESTO NEW YORKO .................. $85,000.000
VALDŽIA NEW YORKO VALSTIJOS................ 100,000.00
PAčTOS TAUPOMOJI KASA.............................. 197,500.00

Iždininkas New Yorko miesto padeda kas mėnuo apie šimtą devyniasde- 
šimts tūkstačių dolerių, kad išmokėjus algas mokytojams, policmanam ir gais
rininkam.

DĖKITE SAVO PINIGUS Į VALSTIJINĮ BANKĄ.
JIS STIPRUS, KAIP GIBRALTARO. UOLA.

Valstijinis Bankas dabar siunčia pinigus Rusijon ir Austrijon pagal pi
giausi kursą ir su pilna gvarantija, reiškia, jeigu tėvynėj negautų pinigų, . tai 
kiekvienam siuntėjui būna sugrąžinami pinigai. — Valstijinis Bankas kiek
vienam pataria, kuris tik siunčia į Rusiją pinigus, reikalauti Valstijinio Banko 
toblitėlę, išaiškinančią vertę pinigų.

Dabartiniu laiku męs parduodame laivakrotes ant tų laivų, kurie du sy
kiu į savaitę išeina į Rusiją.

MĘS PARŪPINAM KIEKVIENAM IŠGAUTI NUO KONSULIO PAS- 
PORTĄ, SU KURIUOM LIUOSAI GALIMA PEREITI RUBEŽIŲ. GALltE 
PER VALSTIJINĮ BANKĄ IR LAIŠKUS Iš RUSIJOS GAUTI. VISOKIE 
PATARIMAI Už DYKĄ.

Valstijinis Bankas kasdien atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro apart 
švenčių ir nedėl dienių. Iš svetimų miestų tuo jaus duodame atsakymą.

VALSTIJINIS BANKAS WILLIAMSBURGH BRANCH
Brooklyn! N. Y.

Patsai sumanymas išvogti iš kalėjimo 
draugus - kankinius, laukiančius mirties 
bausmės, gimė pačiame Paviako kalėjime. 
Tiktai pas kalinius kas minuta kįla mintis 
apie laisvę, o labiausia pas tuos, kurie ne
greitai betiki tos laisvės susilaukti, arba 
jau turi atsisveikint su gyvenimu, nes jų 
laukia mirties bausmė. Tokiame padėjime 
esantiems žmonėms nuolat sapnuojasi pa
bėgimas, pasiliuosavimas; o kad prisieina 
keliems kaliniams krūvon • susieit, tai jie 
daugiaus apie nieką ir nešneka, kaip tik 
apie pasiliuosavimą. Jie pienuoja bėgti iš 
kalėjimo, iš etapo, iš katorgos darbo — kar
tais, ir pavyksta tas atsiekti, žinoma, jei bu
delio virvė neužsmaugia, ar kareivio kulka 
neatima gyvybes.

Bet šiuo žygiu kankinių paliuosavimas 
iš Paviako kalėjimo buvo skirtingas, nes vi
sa paliuosavimo sunkuma ėmė ant savęs 
draugai iš liu. esybes, iš šalies, kurie ėjo sa
viškius liuosucti.

Kaip jau sakiau, išvogimo pienas gimė 
pačiame kalėjime. Tai sumanė draugai, ku
rie patįs netapo išliuosuoti, nes jiems grė
sė nedidelės bausmės. Išliuosuoti gi buvo nu
tarta tie kaliniai, kuriems gręsė mirties 
bausmė.

Kad pasekmingai išvogus kalinius, rei
kia, kaip ant delno žinoti visas kalėjimo gy
venimas, ofisai, papročiai ir tt. Užtat išvo
gimo sumanytojai per ilgas valandas savo 
sėdėjimo kalėjime nuolatos studijavo visą 
kalėjimo gyvenimą. Jie žinojo, kaip poli
cija atveža ir išveža kalinius iš kalėjimo, jie 
taipgi žinojo, kaip kaliniai priimami nuo 
policijos ir išduodami jai. Tiktai žinant vi
sus kalėjimo ir policijos kanceliarijų forma
liškumus, galima buvo prirengti atsakan
čius dokumentus dėl kiekvieno kankinio, do
kumentus, reikalingus jų išgavimui iš 
Įėjimo.

Kuomet iš Paviako kalėjimo buvo 
duotas sumanymas išvogti draugus,
riems gręsė mirties bausmė, tuomet centro 
komitetas Lenkų Sccijalistų Partijos (Pols
ka Partja Socjalistyczna) paskyrė komisiją 
iš kelių ištikimiausių partijos narių smulk
meniškam pieno išdirbimui. Ir kuomet pie
nas buvo išdirbtas ir, principe, su juomi vi
si sutiko, tai buvo paliepta organizuoti išvo
gimo spėkas. Tai buvo ne menkniekis. 
Reikėjo atrasti žmones, perrengti juos po
licistais, “išmuštravoti” — taip, kad jie iki 
mažiausiam dalykėliui būtų panašus į tik
ruosius policistus. Reikėjo dokumentų. 
Vienas iš mūsiškių turėjo būti pačiu vyriau
siuoju, rotmistru, kuriam išpuolė vesti visas 
reikalas kalėjimo kanceliarijoje.

II.
Vieni rinko atsakančius tam žygiui 

draugus, kiti rengė jiems drapanas ir gink
lus. Draugus, kurie tiko būti policistais, 
męs greitai radome, bet tai buvo tik pusė 
bėdos. Daug sunkiau buvo pilnai juos ap
rengti — taip, kad išrodytų tikrais “molod- 
cy”. Reikėjo kiekvienam pasiūti šinelį su 
šniūrais ir kitais policijos “padabinimo” 
ženklais. Mundierų nesiuvome. Pasiten
kinome vienais kalnieriais su galionėliais. 
Kelines ir batus pirkome gatavus.- Taip- 
pat ir kepures nusipirkome gatavas. Čia 
ęeikia pastebėt, kad panašius pirkinius ne 
bile kur ir ne bile kas gąli gauti. Siuvimą 
šinelių, kelinių ir tt taip-pat reikėjo užslėp-

ti, kad niekas negalėtų išduoti. Mieruojant 
drapanas tėmyjom, kad vienas kito nepa
žintų ir nežinotų, kur gyvena kriaučiai, o 
taipgi ir tariamieji “policistai”. Kad tą vis
ką atsiekus, reikėjo suorganizuoti daugel 
slaptų buveinių, kur susitikdavo vieni su ki
tais, ir kur vieni kitų netyrinėdavo. Tame 
visame darbe keli draugai tarpininkavo.

Rodosi, viskas sekėsi gerai. Drapanas 
įtaisėm, ginklus gavome, bet ženklų su nu
meriais prie kepurių nebuvo galima gauti, 
nes tie ženklai neparsiduoda. Esant reika
lui, policija užsako padaryti savo amatnin- 
kui. O be tų ženklų policistui negalima nei 
ant gatves pasirodyti. Jieškoti tų ženkle
lių reikėjo bent keliems draugams per ke
lias dienas ir vis dėlto nesuradome. Mus vi
sus pradėjo jau net baimė apimti, matant, 
kaip daug laiko praeina prisirengimui. 
Tuom tarpti, vis smarkiau ir smarkiau pra
dėjo kalbėti, kad valdžia nori be teismo da
lį kankinių sušaudyti. O kad jau buvo Var
šuvoje toks atsitikimas, kad be teismo, nak
tį, išvežė už miesto kelis politiškuosius, tar
pe kurių buvo net jaunutėliai 17 — 18 metų 
vaikinai — tai ir męs galėjome to laukti dėl 
mūsų draugų. Baisus buvo jausmas ir nu
gąstavimas, kad dėl kelių metalinių bleku- 
čių galėjo žūti nuo kulkos dešimts draugų.

Galų - gale man davė žinot, kur gyvena 
tas amatninkas,kuris daro policijai visokius 
ženklus ir aš pasitariau su vienu draugu, 
kaip apgavus tą amatninką.

Nuėjęs pas jį, persistačiau uriadninku 
iš tūlos valdiškos kanceliarijos ir pareikala
vau iš jo padaryti visą piramidą Varšavos 
policijos ženklų — pradedant dideliais, bai
giant mažais.

Jisai paklausė, kokiuo tikslu to reika
lauju. Paaiškinau pusiau rusiškai, pusiau 
lenkiškai, jog tie ženklai yra reikalingi pa
puošimui stalo, kurį rengiame savo virši
ninkui,, apleidžiančiam Varšavą. Už dvie
jų dienų ženklai buvo jau pagaminti. Nu
merius išpieląvo patįs draugai.

Visą tą laiką, kai buvo rengiamos dra
panos, aš su asvo žmonėmis išvažiuodavau 
už miesto, kur mokinau juos kariško užsilai
kymo, “muštro” ir, apskritai, to apsiėjimo, 
kuris dera policistui. Draugų užsitikėjimas 
buvo kuodidžiausias, nors jie ir nežino ko
kiam darbui atlikti yra rengiami. Jie vis
ką įsakmiai pildė ir neklausinėjo, nekvote 
dėlei ko tas viskas rengiama ir kokį darbą 
jie turės atlikti.

Savo roles kiekvienas mokėsi gana 
greitai, nes tarpe mūsų buvo net keli žino
vai kariško manjtštymosi, o kitus ir gana 
greit pramokinome vaikščioti eilėje, varto
ti šoblę ir revolverį. Vienam iš mūsų išpuo
lė būt vežiku (furmanu). Jisai turėjo mo
kėti atsakančiai valdyti arklius. Kiti buvo 
paskirti į vietą, sulyg ūgio, spėkos, drąsumo 
ir kitų privalumų.

Vyriausią gi mūsų tarpe, rotmistrą, 
rengė aficieriai rusiškos kariumenės, taip- 
pat nežinodami prie ko rengia.

Ir taip viską suruošę, paskyrėme naktį, 
kurioj turėjome išvogti, išliuosuoti savo 
draugus. Staigiai męs gavome iš kalėjimo 
žinią, jog tenais įvyko mažos permainos ir 
tas privertė mus atidėti išvogimą tūlam lai
kui. Atidėti gi išvogimas — reiškė daryti 
didelė rizika, nes bile krata galėjo Suardy
ti visus mūsų pienus. Areštavimas bent 
vieno iš mūsų — galėjo viską iškrikdint. '

’ III.
Taip belaukdami, praleidome visą sa

vaite. Naujos žinios iš kalėjimo buvo ge
ros. Buvo pranešta, jog kalėjimo -gyveni
mas eina normale vaga..

Paskirtą vakarą visi suėjome į vieną 
buveinę, čia jau buvo atvežta dalis ųiūsų 
ginklų ir drapanų. Kitą dalį prie mūsų at
vežė.

Denver, Colo. — Nagrinėjimai tų bai
siųjų nuotikių, kurie įvyko laike Colorado 
streiko, vis dar tęsiasi. Tyrinėjimu užsiima 
sjf) sinusus imįsipifpodsnd Jury, kuris, 
areštuoja ne tik darbininkų unijų vadovus, 
bet ir žymesnius darbininkus ir kiša į kalė
jimus. Kasyklų kompanijų atstovai di
džiausi kaltininkai tų visų nuotikių, bet jų 
neareštuoja ir, veikiausia, visai nepatrauks 
atsakomybėn.

Bina gandas, kad tame distrikte areš
tuos visus įžymesnius'socijalistus ir demo
kratų partijos narius.
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Kazimieras

teisė kaltinamuosius prie “uždarytų durų” 
Teisėjai, apgynėjai ir kaltinamieji buvo ap 
tūpti kareivių ir nieko neįleido “vidum” 
ase teismas buvo prie “uždarytų durų”.

auklėti tokioj pat tamsoj, 
kokioj jos randasi.

Mielos seserįs, ar jūs su
prantate, ką kunigai moki
na? Ar jūs suprantate jų

mo nariui R,, nuvažiuos ir pakalbės su juom, 
kad jis, dėlei kaltinamųjų labo, savo “ligą” 
pergalėtų ir į teismą sugrįžtų.

> (Toliau bus).

“Laisvės ” N. 10, “Moterų 
Skyriuj”, pasakyta, kad ap
sivedė Kazimieras Šukius, 
turpio būti 
Šulčius.

dikių šeimynose, tuo retesni turi daug dirbt. Kaip minė- 
dvyniai. Minėjau ten, kad, jau, yra išėmimai, bet pa
su menkais išėjimais, juo že-/prastai yra, °'"~vma- 
mesnio laipsnio gaivalas, tuo ma. ‘ A. Montvidas, 
daugiau jis paleidžia vaisių,1 Medicinos studentas.

LAISVĖ

WL Berenstamm

(Tąsa).
Teisėjas ilgai negrįžo į teismo salę. Pa 

galiaus pasirodė sargybos aficieris su žva
ke rankoj. Su juomi sykiu ėjo du karei-

Dabar irgi teisiama prie uždarytų du
rų, 'todėl, nenorėdami didelio vargo, męs 
prašėm, kad teismas važiuotų be kaltinamų
jų arba paskirtų vieną iš teismo narių, ku
ris viską apžiūrėtų ir paskui raportą iš
duotų. ' ,

Prokuroro draugas B. — karštas, mit
rus žmogus, labai aštriai protestavo prieš 
mūsų reikalavimą ir prašė, kad teismas jį 
atmestų.

Apgynimų karštyj 
(Vertė švenčioniškis).

MOTERIMS
NAUJIENOS

nes yra didelė proga dauge- oųicįz'Ą f AI IMĄ DFI 
liui jų žūt. Labiau necivili- VIJL.Ą vALliuA VLL

ju ir kalbėtoju buvo kunigas p]otume jiems delnais 
moterų susirinkime ne- ,11()kjnjma vogti nuo f

i La ■> t r i Ir va z\ a a aa 4- *

susivažiavimą

tarai jau atgyveno savo am-

Už 1,019 bučkių $25,000.

prisidengdami

KLAIDOS ATITAISYMAS.

Moteris gubernatoriau ja. 
Kur moterų neprileidžia

darbas.
“Keleivy” aš jau sykį knl-

Mat, mergina paskaitė

Irgi protestas.
Vokietijos patrijotės mo- 

! terįs iŠ/oido atsišaukimą už- 
visas pasaulio 

protestuodamos

dar pirmas sufragisčių lai
mėjimas šioj valstijoj, nors, 
moterų judėjimas pastebė-' 
tas labai seniai.

todėl išėmimai j
iame atsiti-;, . . -

kime. Neretai pas labiau-i .llie^° .^l)aPrpsto^ ir, 
šiai civilizuotas tautas irneiemtų nei rašyti.
pas net augštesnius mokslus

Lietuvių Moterų Progi e- 
syviško Susivienyjimo 

Reikaluose.
Pasirodžius keliuose “Lai

svės” numeriuose išsireiški-

pia vogti.
Męs neturime tikėti kuni- 

■ gų plepalams, kuomet jie sa
ko: “Atmink, kad dulkė 
esi!” Męs turime žinoti,

viai. Išrodė, lyg katalikiška procesija. Afi
cieris apžiūrėjo visus langus, palanges, at
sargiai judindamas kiekvieną daiktą; ap
žiūrėjo po stalais, kėdėmis. Kada priėjo 
prie pirmininko stalo, tai aficieris pakėlė 
staldanktę, o kareivis pradėjo po stalu 
žiūrėti.

— Nieko nėra! — atsakė kareivis.
— Žiūrėk geriau! — paliepė aficieris.

— Ar nėra kas padėta?!
Aficieris ir kareiviai prasišalino.
— Teismas eina! — sušuko aficieris. 

Tuojaus pasirodo generolas, o paskui jį pul 
kininkas.

—Pirmininkas vėl tarė:
— Jūs turite paskutinį žodį.
Vėl atsikartojo ta pati istorija.
Antrasis studentas užsikrėtė nuo pir

mojo karščio liga.Jis pradėjo plūsti teisėjus; 
plūdo, kaip tik išmanė; net ir tuomet šaukė, 
kucAnet jį kareiviai vilko iš svetaines. Keik
smo žodžiai skambėjo visoj svetainėj.

Visai netikėtai prabilo ir valstietis. Bet 
jis prabilo tikrai rusiškai, pačiais bjauriau
siais žodžiais, matomai, visai užmiršdamas, 
kad čia randasi mokytoja.

Išvedė ir jį. Vėl pertrauka.
Ant kaltinamųjų suolo pasiliko viena 

mokytoja. Jinai rankoj laikė juodą skurinį 
krepšelį.

Aficieris sušuko, kad jau teismas eina! 
Teisėjai išlindo iš savo kambario. Genero
las pažvelgė į kaltinamąją ir, kaip vėžys, 
metėsi atgal.

Aficieris nubėgo pas juos, bet tuojaus 
sugrįžo ir prisiartino prie mokytojos.

— Tamsta, būkite tokia maloni, pave
lykite man šį krepšeli.

— Kodėl?
— Taip... liepta...
— Niekados!

F> i — Tas visą dalyką trukdo!
—Manvistiek!
— Tokiu būdu nors parodykite...

I‘> —štai ko užsimanė! Niekados!
— Jūsų atsisakymas duoti krepšelį la

bai supykins teismą ir tas gali atsiliepti ant 
jūsų likimo. Duodu jums teisingą patari
mą... Tamsta dar tokia jauna.

— Jau aš sykį sakiau, kad man vistiek!
Aficieris išėjo. Sugrįžo nusiminęs ir 

pasišaukė apgynėją. Jie greitai sugrįžo. 
Apgynėjas paprašė, kad mokytoja krepšelį 
perduotų jam, nes kitaip teismas neis į sve
tainę ir dalykas bus atidėtas ant toliaus...

Jinai noriai su tuom' sutiko ir krepšelį 
perdavė apginėjui. Kada teisėjai užėmė 
savo vietas, apgynėjas, norėdamas galuti
nai nuraminti teisdarius, atsuka linkui jų 
krepšelį ir, demonstratyviškai, jį atidarė... 
Jame daugiau nieko nebuvo, kaip tik nosi
nė... Staigiai jinai pašoko iš vietos, persi
metė po.r grotas ir įsikabino į krepšį.

— Aš nekalta, — drebančiu balsu sušu
ko mergaitė, — aš kalėjime negalėjau gauti 
švarią nosinę, aš nekalta, kad pas mane ne
švari nosinė!...

Visi linksmai nusišypsojo. O kares tei
sme tokia šypsą labai daug reiškia. Jos tas 
šauksmas išgelbėjo visus... Dabar jau jų 
nepakars. Męs gerai žinojom iš patyrimų, 
kad dar teismas pareikalaus suminkštinimo 
savo nuosprendžio.- 
nekalta, bet jos niekas neklausė... Teisėjai

Ngrs jinai pradėjo pasakoti, jog visai 
linksmai šypsojosi... * '

Jie irgi sugalvojo.
Męs pareikalavom, kad teismas nuva

žiuotų ant vietos nuotikių ir apžiūrėtų vis
ką, nes dalykas labai svarbus, o jokių proto
kolų nėra; nėra net protokolo, kuomet ten 
krata padaryta. Męs su J. apžiūrėjom tą 
vietą ir nutarėm reikalaut, kad teismas ir
gi apžiūrėtų; męs buvom persitikrinę, jeigu 
teismas apžiūrės tragedijos vietą, tuomet 
aiškiai matys, kad liudininkai meluoja. Jie 
tvirtino, kad kaltinamuosius matė iš ten, iš 
kur visai negalima matyti!

Nors męs žinojom, kad teismas nelabai 
noriai važiuoja iš teismo salės, vienok būna 
atsitikimų... Buvo net tokių atsitikimų

Męs, naudodamiesi paskutiniu žodžiu, 
protestavom prieš prokuroro reikalavimą.

Teismas neapleido svetaines, bet ant 
vietos paėmė apsvarstymui mūsų reikalavi
mą. Prokuroras B. pasilenkė ir tyliai pasi
šaukė teismo narį P. Tas pasitraukė prie 
prokuroro. Jiedu pradėjo šnabždėti. B., 
mosuodamas rankomis, stengėsi teismo na
rį P. pertikrinti. * Męs supratom, kad jis 
agituoja už atmetimą mūsų reikalavimo... 
Vienas iš mūsų atsikelia ir sako:

— Ponas pirmininkas, aš turiu prane
šimą.

— Palaukite, pakol teismas apsvarstys 
jūsų reikalavimą!...

— Aš turiu tuojaus tą atlikti!...
— Kokį turite pranešimą?
— Ar reikalauju įtraukti į protokolą, 

kad tuom laiku, kada teismas svarstė apgy
nėjų reikalavimą, tame svarstyme ėmė daly- 
vumą ir prokuroras.

— Visai ne, sušuko teismo narys P.., 
męs kalbėjom apie pašalinius dalykus!

— Tokiu būdu meldžiu įtraukti į proto
kolą, kad, padavus man minėtą įnešimą,teis
mo narys P. pasakė, jog laike teismo ap
svarstymo jiedu su prokuroru kalbėjosi 
apie pašalinius dalykus, neturinčius jokios 
vertės!...

Pirmsėdis visai nusiminė, pažvelgė į 
teismo narį. P. ir tik rankomis išplėtė.

Teismo narys P. visai nežinojo ką da
ryti...

Męs džiaugėmės. Męs dabar savo ran
kose turėjlom dokumentą, kuriuomi remda
miesi, galim reikalauti atmainymo teismo 
nuosprendžio.

Pirmininkas sušuko:
— Teismas turi prasišalint dėl apsvars

tymo šio dalyko!
Prasišalino. Praslinko valanda, antra 

— nesugrįžta.
Męs, nesulaukdami teismo, nekantra- 

vom... — Kodėl jis nesugrįžta?
Pagaliaus nusprendėm pašaukti pirmi

ninką.
Jis išėjo ir, prisiatrindamas prie mūsų, 

rankomis išplėtė. ’
— Žinot, tamstos! Atsitiko visai ne

geistinas dalykas! Teismo narys B. susir
go pilvo liga. Jis jau seniai serga ta liga... 
Dabar veik be žado... Nenorams prisieina 
visą dalyką atidėti ant toliaus. O labai gai
la, nes jau visi liudininkai išklausinėti... 
Eisiu dar pažiūrėti...

Pirmininko akyse matėsi linksmai - gu
dri šypsą, nors jis kalbėjo ir “atjaučian
čiai”. Jis dabar manė: — “Išsisukom!”...

Męs tuojaus padarėm posėdį. Kaltina
mieji maldaute-maldavo, kad teismas dabar 
užsibaigtų. Pusę iš kaltinamųjų turėjo iš
teisinti, kitiems jau nusibodo laukti teismo 
nuosprendžio.. Aiškiai matėsi, kad teismas 
visą dalyką “atideda”. Šiuomi sykiu teisme 
pirmininkavo departamento pirmininkas, 
gana doras žmogus ir sąžiniškas teisėjas. 
Męs gerai žinojom, kad už tą protokolą, kur 
buvo apkalbama laike teismą posėdžio paša
liniai reikalai, “klius” nuo senato ne tik teis
mo nariui P.ir prokuroruiB.,bet ir pirminin
kui už daleidimą tokių meilių kalbų apie 
“menkniekius”. Daryti jam nesmagumą 
męs nenorėjom. Kadangi kaltinamieji mal
davo, kad teismas nebūtų atidėtas, tai męs 
nutarėm nusileitsi, prašyti tą atsitikimą į 
knygą neįtraukti, o jeigu įtraukta, tai iš
braukti ir visai apie tai neužsiminti...

Teismas sugrįžo. Teismo nario R. ne
buvo. Pirmininkas pranešė, kad dalykas 
tampa atidėtas, ir kada bus vėl iškeltas — 
nežinia.

Męs pribėgoin prie pirmininko. Reikė
jo dalyką išaiškinti. Kaltinamieji nuvargę, 
tarpe jų dauguma visai nekaltų. Dalyką- 
atidėti negalima. Lai teismo narys sugrįž
ta. “Dėlei jo sveikatos ir ramybės” męs 
“viską padarysime”, kad dalykas ramiau ei
tų, lai šį nuotikį į protokolą neįrašo.

Pirmininkas sutiko palaukti, pakol vie-

met šauktų susivažiavimą, 
tai Centro valdyba randa 
reikalingu pasakyti, kad ji 
sutinka su d'rg. M. M. Kačiu 
tės - Herman nuomone, iš
reikšta “Laisvės” No. 8, kad 
šaukti 
tuomet, kuomet organizac:

pomš ir narėms.
Draugės, kurios manot, 

kad būtų naudinga dabar 
sušaukti susivažiavimą, tai 
paduokite savo sumanymą 
formaiiškai, kaipo įnešimą 
o r gan i za e i j o s r e f e re n d u - 
mui, sulyg konstitucijos 
straipsnio V, paragrafo 2, 
(žiūrėk puslapio 2G)U

K. Petrikienė,
L.M.P.S.A. sekretorė.

zuotiem žmonėm irgi yra 
daug progų žūt, todėl, tur
būt, jų skaitlius' didesnis gi
mimuose. Aš neįtraukiu į 
šią teoriją visų organizmų, 
bet didžiumoj gamtos tas1 
matosi. Išėmimai yra ii* vi-į 

<sų pripažintuose vienodais lt 
dalykuose, 
neišvengtini ir

DIEVO GARBES”.
Vieną kartą teko man lan

kytis, vienam moterų susi
rinkime, į kurį buvo vyrai 

i umleldžiami. Susirinkimo 
i tikslas — sutverti moterų 

Susirinkimo vedė-

veidmainiavimą? Jie.liepia 
;rumą mylėti ir sykiu liepia 
jį apvogti.
' Jeigu męs suprastume gy

venimą, jeigu pažintume sa
ve, jeigu męs galėtume su
prasti, kokią svarbą turi mo
teris, tuomet, be abejonės, 
nekviestume tokių kalbėto
ju, kaip Romos agentai ir ne-

* i už'
savo

me ir fiziškame darbe pas
kendusias moteris užgema 
dvyniai, jos turi dideles krū
tis ir atsakančiai išvystytus 
kitus moteriškumo organus 
ir ypatybes. Vienok tai be
veik retenybė pas nuo jau
nystės mokintis pradėjusias 
ir vis protiškame darbe pa
skendusias iki išaugsiant

Jeigu męs į moterį žiūrė
sime tik kaipo į motiną, jei 
nėra daleistinas tokis pat 
sunkus protiškas ir fiziškas 
darbas, kaip vyrui. Gamta 
naikina jos moteriškumą, 
geriau sakant, motinybės y- 
natybes, taip greit, kaip tik 
ji tuomi neužsiima, o-lei 
džiasi į lenktynes su vyrais.

Dabartinė sistema verčia 
moterį užmiršti savo gam
tiškas pareigas ir eit jieškot 
duonos kąsnio. Ji turi stisi- 
lygint savo gabumais su vy
ru, kad galėtų jo vietą užimt 
dirbtuvėj, raštinėj ir kitur. 
Kad atlikus šita darbą, mo- C 4 7
teris turi ir savo nervų cent
rą (smegenis) ir kitus ner
vų lizdus išdirbt taip, kaip 
turi išdirbę vyrai. Tokis iš- 
dirbimas, kaip praktika pa
rodo; naikina motiniškumą. 
Mažu tai gerai, mažu blogai 
—priguli nuo jūsų opinijos, 
bet gamta jos neklauso ir ei
na savo keliu.

Netoli visi matome, kad 
šioji sistema atima nuo mo
ters tą, ką ji turėjo seniau, 
t. y. motiniškumą. Jei da ne 
nuo visų atėmė, tai tik laiko 
klausimas liekasi, jei ši sis
tema gyvuotų ilgai. Bet čia 
pat sociologams ir filoso
fams turi būti svarbus klau
simas: “Ar galės bent ka^la 
moteris susilygint su‘vyrais 
protiškame ir fiziškame dar
be?” Aš čia nekalbu, kad ne- 

ir tuomet reikia pri- 
. “Ar augštai 

išvystytas moterų protas ir 
i isnkiu pareigų atlikimas 
neišnaikins motinystės ir ar 
verta nepaisyt apie tai?” .

Pastaraisiais laikais labai 
daug kalbama apie moterų 
tiesų lygybę visose sccialio 
gyvenimo sriovėse, todėl 
viršminėti dalykai ir dauge
lis kitų neturi išsprust iš a- 
tydos.

Pieno atsiradimas ir žino- 
|mu organu išsitobulinimas 
tiesiai ar netiesiai priklauso 
nuo tam tikru nervų stimu
liavimo. Atimkite nuo kar
vės veršiuką ir jį neretai ne
tenka pienų ant kokio laiko.

M011NA. PROTAS
IR DARBAS.

Šiame trumpame straips
nely aš duosiu sociologams 
didelį klausimą išgvildent. 
Nuomonių skirtingumas jo 
„gvildenime neišvengtinas. 
Kurios jų teisingesnės, irgi 

i pasiliks spręsti y p atoms, 
žiūrinčioms tai iš praktiško, 
tai iš gamtiško, tai iš filoso
fiško atžvilgio* Tikiu, kad 
gvildenimas užgims, nes tai 
svarbus dalykas. Štai ir ei
nu prie jo.

Vis didesnis ir didesnis 
skaitlius moterų auga, ku
rios negali gimdyt. Tuloš 
jų jieško vaistų ir visokių 
būdų, kad susilaukus kūdikį, 
bet nesiseka. Tūlų tyrinėto
jų patėmyta, kad jose nėra 
nieko nenormališko, tik tam 
tikras nerviškumas nelei
džia vaisiui prasidėt arba jį 
prašalina. Kitos gi moteris 
gali gimdyt, bet visai mažą 
skaitlių — 1,2 ar 3.

Kitas faktas yra, kad-vis 
didesnis moterų skaitlius iš
vysto silpnus moteriškumo 
organus. ,Pas nekurias mo
teris krūčių kaip ir nėra, pas 
kitas jos išauga taip men
kos, kad kūdikio žindimas 
negali būt užganėdintas ir 
moters figūra daugiau pa
neša į vyrą. Uterus, kuria- gales 
me auga vąisius, pas daugelį dui’t klausimą 
moterų neišsivysto ikirei-|iš 
kalingo lainsnio ir yra ma-1 '■ 
žas, su perdaug plonom sie
nelėm. Dėl vietos stokos ne
kalbėsiu apie daugelį kitų 
neva nemoteriškumų.

Senovėj beyeik niekas ne- 
. girdėjo, kad motina negalė
tų žindyt savo kūdikį, dabar 
bonkutė daugiau madoj, ne
gu motinos krūtis. Dauge
lis motinų nori būt liuosom 
išeigom ir tt., todėl atsisako 
kūdikį žindyt, bet kitos ne
gali, nors ir' stengtųsi, nes 
pieno arba visai neturi, arba 
ūme nėra reikalingų dalių. 
Pas normališką motiną pie
nas atsiranda apie 3 dieną 
po gimdymo ir yra jo gana. 
Pas nenormališkas moteris 
gali atsirast keliais mėne
siais.prieš gimdymą arba už 
savaitės ar daugiau po jo, 
bet pas tūlas visai neatsiran
da arba neturi jis to, ką tu
rėtų turėt.

Išeina, kad daugelis mote
rų negali būt motinomis. 
Negali ne todėl, kad jos bū
tų nenormališkos, bet todėl, 
kad kas tokio su jomis atsi
tiko. Ir tas “kas tokis” yra

kite, ir rezultaetas bus tokis 
pat. Iš to aišku, kad pieno 
nebuvimas priklauso nuo 
nervų tam tikros reakcijos. 
Arba — lai tik karvė lieka 
labai nuvarginta varinėji
mais ar kitaip — ir vėl pieno 
nebus, nors 
gavus gana. Abu atsitikimu

vyru.
. Męs matom, kad dvasiški- 

ja moteris priskaito prie že
miausios rūšies gyvūnų, prie 
nedoriausių sutvėrimų, prie 

'šėtonų, kuriuos jie patįs iš- 
Igalvojo, vienok jie glaudžia- 

naši jų reikalais. Kodėl jie 
1 Todėl, kad mo- 

j terįs daugiausia palaiko 
oažnyčią, nesipriešina kuni
gų valiai, šventai pildo jų 

. 2 -.x . Įsakymus ir net tuomet del-.j.o ir tuomet ga.esite į najs pioja kuomet joms lie- 
draugiją užsimokėti, o drau-! -
gija kaip turės daug pinigų,, 
tai pastatys mokyklą”. !

Moterįs, gavusios tokį pa-jį 
mokinimą ir dar su gražiais ( 
pij’vedžiojimais delnais pra- j<a<ą moteris — tai liaudies 
dėjo ploti. Kad kunigas taip 
mokina, tai nėra nei grieko, i 
vogti nuo savo vyro; nerei-i 
kės nei spaviedotis iš tų dar-' 
bų.

Na, mielas skaitytojau.' 
Kokius vaisius gali atnešti 
šeimynai tokis pamokini-1 
mas?! Męs gerai žinom, 
kad kunigas, tai minios va- j * 
dovas. Kiekvienas kunigo j 
išsitarimas yra šventai pil-1 
domas. 1

Skaudu ir pamislyti, kad.vardytą “Į 
XX šimtmečio žmogus, va-.moteris”, 
dovaudamas tūkstantinę mi-'prieš tai, kad jų vyrus ir 
nią ir skaitydams save “ap-, brolius vadina barbarais. Po 
švietos platintojų”, išdrįsta atsišaukimu pasirašo kelia- 
duoti tokius pamokinimus! j tas. desėtkų rašėjų, mokyto- 
Bet kuomet pasirodo tokių,, jų ir kitokių veikėjų, 
ar tam panašių kriminališ- 
kų pamokinimų vaisių, tai 
kunigėliai moka juos pri
mesti socijalistams, sakyda-'ant valdiškų urėdų, tai jos 
mi, kad socijalistai mokina pasinaudoja vyrų liga ir pa
ls turčių turtus išplėšti, so- rodo, kad.ne blogiau už vy- 

įcijalistai bedieviai, socijalis- Tus gali pildyti tas pareigas, 
tai šeimynas griauna ir tam i Georgia valstijos guberna- 
panašiai. j torius sunkiai susirgo ir tu-

Įsivaizdinkite sau, kokia- j re jo savo vietą pavesti vice- 
gi laimė gali būti šeimynoj,1 gubernatoriui, bet jo pati 
kuomet moteris vagia nuo užėmė vietą ir dabar guber- 
vyro pinigus kasdieniniam natoriauja nei kiek ne blo- 
savo reikalam? Ko gero ga- |giau už savo vyrą. Jinai su- 

* ‘ t visus valdininkus, 
kurie laiko sykiu su jais konferen- 

To-'ci j as, svarsto valstijos rei- 
kurie kalus, išdirbinėja įvairius

Bet visa svarba yra tame, 
ko mus, moteris, kunigija 
mokina.

Kunigas, tverdamas tą 
draugiją ir žinodamas, kadi 
pas moteris nesiranda pini-|sj 1)rjc niGįeru jr neva rūpi 
gų draugijos palaikymui, , - -
duoda, gerą pamokinimą, ; daro?
kaip nuo vyrų pavogti pini-i • • ’
gų. Jis sako: “Ką jūs vy- L 
rai nuėję į saliuną prageria,1 ’ 
tai jūs geriau nuo jų pavo-

Įima tikėtis iš vaikučių to- šaukia 
kiu tėvu, išauklėtu, 
vienas nuo kito vagia? 
kių tėvų išauklėtų, 
nesuteiks gero, bet visai programus ir t.t. 
draugijai padarys blėdį. ' -------------

“Viską galima dėl dievo Pirmas sufragisčių Įaimėji 
garbės” —/pasakė popiežius 
Povilas III savo piemenims,

mas New Yorko volstijoj.
New Yorko valstijos sena- 

išlaisdamas avių ganyti. Ir tas priėmė didžiuma balsų, 
dabar mūsų dvasiškąja, pasi-[kad sekančiais rinkimais pa
remdama tais žodžiais, viską leisti per balsavimą, ar.New 
liuesai gali veikti, gali sykiu A orko valstijoj suteikti mo
šų carais ir kapitalistais'terims balsavimo teises. Tai 
žmones žudyti, bet sako, kad ‘ 
jie tą viską atlieka dėl dievo 
garbūs.

O męs, darbininkai ir 
darbininkės, laikom juos ant 
savo sprando ir dalinamės 
su jais kruvinai uždirbtais 
centais. Bet jeigu mums, 
moterims, neužtenka tu cen- 
tų, tai kunigėliai liepia nuo 
vyrų pasivogti ir jiems ati
duoti. < 
kūdikiai badaus 
ras susi z
tai tas bus “dėl dievo gar-1 ją pabučiavo 1,019 sykių.

Mūsų moterįs be jokio ap-idį patraukė teisman, kad ją

metų amžiaus, turi labai at
virą širdį prie moterų. Jis, 
gyvendamas New Yorke, į- 
simylėjo į panelę Sofiją 

O jeigu paskui tavo i King, žadėjo ią vesti ir raši- 
jeigu vy- nėjo meiliškus laiškus. Vie- 

irgs ar neteks darbo, name laiške parašė, kad jis

ii maisto būtu bės”, o kunigui ant naudos. Dabar mergina tą plačiaŠir-
v V T W JL Jk Ky VW V* VA AX A A AA vi ' ~ - į «/ * į #

parodo, iog nervų tam tik- svartsymo, be jokio pagalve-j tiek sykių pabučiavo ir ža
ras veikimas įr sunkus dar- jimo pritaria tokiems kuni- dėjo vesti, bet neveda. Jinai 
bas išnaikina pieną, t. y. ne--gą pamokinimams ir remia erįkalauja tik... 25 tūkstan- 
sutveria jo. Pasiremiant juos, kaip įmanydamos. Mat, ,čiu dolerių.
ant šių visiems žinomų f ak- kunigai, prisidengdami! Mat, mergina paskaitėimu. ai nas lunib .yra viaicins zanuinų ačaiv m.. ne j i

moterų protiškas ir fiziškas tų ir daugelio kitų, galima šventenybės skraiste, dievo .kiekvieną bučkį po 25 dole- J _ i. J!... „ 1-_ 1 J.._  m. ir r. 4-n Ir n nincupadarvt išvo^imn,, kad ir su jmielašįrdyste, moka mūsų'nūs.
__e   _ __r_ moterim atsitinka taip-pat, I seselėms susukti smegenis,1 

bėjau, kad juo labiau civili- i kaip tik ju smegenįs ima'moka jas varge nuraminti, J A__ t A V • 1 V 1 A • 1 1 1 • 1 ~ n
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didžiuojasi.
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Vieni pradėjo žiūrėti įre-

J. P. Stančikas.

PORT WASHINGTON,

ma, pats dalyvauji? Aš tau, 
Dūdele, daug pripasakočia 
iš parapijom} doros ir tik iš

mirties, negali pribūti.
Ir vėl katalikam nelaimė!

s ai 
džius

kimų, 
ko j o 
jog

DETROIT, MICH.
13 d. vasario Liet.

duond gera, o kitur die- 
žino kokia būna. Apie 
matomai, visai užmiršo.

T. B.

susirinkimą, pasakė, 
tie, kurie kels

MONTREAL, CANADA.
Užbaigta byla su fanatikais.

“Laisvės” skaitytojai atsi
mena, kad 23 d. gegužės, 
1914 m.,socijalistų kuopa bu-

nuo darbininkų, tai negali
ma geriau ir reikalauti. 
Žmonių buvo nemažai ir vi
si dailiai linksminosi. Kuo

ka dabartiniai parapijos

nusimazgoja rankas ir pasi
lieka “nekalčiausiu avinė
liu”. Jis jaučiasi, kad atliko 
labai puikų ir naudingą dar-

daug mažų mergaičių, kurių 
i tėvai verti pagyrimo, kad 
savo kūdikius lavina.

Lojeris.

. Lietu- P“ Pe’n.° tuv®s;.
Reikia pastebėti, kad tą

skaitė 'siems nuo ^ares $15.00.
Jonas Stakonis.

Po lošimui prasidėjo šo- o kitaip nevalia ir reikėdavo 
kiai, o vėliaus neapsiėjo ir be : daug kartų jieškoti švetai- 
peštynių.

Publikos buvo 352.

1 11. Dūda pripučia pilną mai- 
" šą visokių darbelių ir pasa

lia tikėjimą, socijalistai va- ko, kad taip socijalistai pa- 
gįs, dori žmonės neprivalo' sielgę. Paskui mūsų Dūda

met kitur mokama 5c. A- 
jpart to, kooperacijos kepyk
loj 
vai 
tai,

NASHUA, N. H.
Męs gavome laišką iš vie

no gero socijalisto ir “Lais
vės” bei kitų socijalistiškų 
laikraščių platintojo, jog 
Nashua socijalistų kuopele 
veikia, kiek galėdama. Tai 
neteisybė, būk kuopos drau
gai yra apsileidę. Tai yra 
priešu išmislas. Tūli pone
liai nieko patįs neveikia, tai 
išmislinėja ant kuopos drau-

laisvamaniai laike prakalbų, 
kurios atsibuvo bažnytinėj 
salėj, turėję cigarų ir degti
nės.

Jau tik ir vieta tuose diev- 
namiuose! Ne tik su dole
riais galima dievą garbinti, 
bet ir su degtine.

♦
* *

i LAISVĖ

• Kuopos draugai nėra 
triukšmo kėlėjai ir nėra gir
tuokliai. Jeigu kuris nors 
draugas išgeria kada nors

• stiklą, tai juk tame nieko 
blogo nėra. Taip yra visur.

Nebuvo atsitikimo, kad 
kuonos draugai orderiuotų 
bačkutę į namus. Jeigu kas 
taip darytų—tai Sąjunga 
nubaustų.

Yra žmonių, kurie kito a- 
kyse pastebi ir plauką, o sa
vo akyje ir rąsto nemato. 
Jeigu į tūlų ponelių stubą 
priveža daugybę alaus—tai 
jie apie tai tyli, nes savo a- 
kyse rąsto nemato.

Kas buvo rašyta apie ba
lių, įvykusį 29 d. grd., 1914, 
tai ten buvo melas. Ten sa
kyta, būk nuo to baliaus likę 
pinigų ir jie pragerti. Tai 
neteisybė. Pinigų nei kiek 
neliko, bet męs, penki drau
gai, dar pridėjome po 75c?

Nashua socijalistai dirba, 
kiek gali. Ypač jie platina 
darbininkiškus laikraščius 
ir tuomi įgavo didelę įtekmę 
visuomenėje.

Kas nori veikti—lai prisi
deda prie kuopos. Per pus
metį kuopa surengė 2 pra
kalbas, 1 teatruką ir koncer
tą, 1 balių. Nekurie žmonės 
mėgsta tik kritikuoties, bet 
dirbti nenori. Patartina to-

• kiems žmonėms ateiti į kuo
pas susirinkimus, tenais jie 
galės prisidėti, jeigu tik no
rės dirbti.

“Laisvės” red. turi pasa
kyti, kad mūsų draugas Pu
šinis turi teisybę. Jeigu kas 
nuli darbuoties, tegul prisi
deda prie kuopos ir veikia. 
Nieko neveikti ir kritikuoti 
—yra lengvas darbas, bet iš 
to jokios naudos dėl socija- 
listiškos idėjos nėra.

Kaip girdėjome, vienas ki
tas kuopos draugas supyko 
ant “Laisvės”, kad ji papra
šė paaiškinimų apie kuopos 
veikimą. Paprašyti paaiški
nimų, jug tai nėra pažemini
mas. Štai, vienas draugas 
atsmntė mums paaiškinimą 
ir dabar jau viskas daug aiš
kiau ir kuopai bus daug sma
giau ir geriau seksis darbuo
ties.

WILKES BARRE, PA.
Mūsų socijalistai ne juo

kais pradėjo kovot su tamsa. 
Kiekvieną nedėldienį kuni
gėlis keikia socijalistus,o tie, 
kaip įmanydami, platina so- 
cijalistiškus laikraščius. Kur 
tik išgirsta žmogų lietuviš
kai kalbant, tai ir siūlo laik
raštį. Kiek teko patirti, tai 
lietuviai noriai perka “Lais
vę” ir “Naujienas”.

*

* ♦

Bekalėdodamas kunigėlis 
užėjo vienoj stuboj nepatin
kamų laikraščių ir tuoj aus 
liepė juos laukan išmesti. Už 
neišpildymą jo noro, pekla 
baugino. Bet išėjo visai ki
taip: moterįs, vieton laik
raščių, kunigėlį išmetė.

♦
4: • *

užbaigtų žemesnis teismas. I miestų. Atsilankė ir tie, 
Tokiu būdu vėl prisiėjo kurie^ Perkūnui kalbant 

stoti prieš tą patį teisėją, triukšmą kėlė.
Nuosprendis išneštas sekan- .Bet j
tis: užpuolikai privalo už-1 Hartfordo bažnytinio choro 
mokėti visas teismo lėšas ir dainininkai ir atveža nuo 
kiek socijalistai turėjo su- į kunigo pranešimą, kad jis, 
gaištų dienų, tai po vieną do- iš priežasties kun. jžebrio 
lerį už kiekvieną dieną. - -------- „„.-u.-.x.-

N ors katalikai per visą lai
ką gyrėsi, kad provą laimė- Nežino nei ką darytL Būvo 
šią, nes jiems padedą kuni-'įnešta, kad Stalioraičiui, so- 
gai ir vyskūpai, bet tas jiLcijalistui, siųsti telegramą ir 

' džiaugsmas neišsipildė —1 reikalauti kogreičiausia pri- 
teismą pralaimėjo. Apart to, j būti kalbėti, bet tas įnešimas 
teisėjas išvadino laukiniais' tapo atmestas. Ant vietos 

Suprantama, padarytas programas.
Pirmininkas, . atidaryda- 

jie mas
Bet kad visi

bu-! vaikščioju nosis nuleidę, kad triukšmą, bus iš svetainės

Bet štai atvažiuoja iš

miausia anglų kalba persta- šmeižiku ir patįs parapijo

2 d. vasario buvo balius D. žmonėmis. > _ x
L. K. draugystes. Žmonių t°ks vardas musų katah-1 
prisirinko daugiau, negu kams labai patinka ir 
kad ant prakalbų susirenka.
Tvarka ir užsilaikymas I.. 
vo geras, nes du policmanai 
vos spėjo kepures nuiminėti.

*
“Keleivis” duoda pipirų 

savo korespondentui B., būk 
tas neteisybę rašąs ir pridu
ria, kad jis apie tai sužinojęs 
nuo savo bendradarbio J. J. 
N. Aš nežinau, kuris iš jų 
teisingesnis, bet tik pasaky
siu, kad nuo tokiu bendra- 
darbių, kaip J. J. N., tai iš
gelbėk viešpatie nors kitus 
laikraščius.

♦* *
Vienas vietos lietuvis vedė 

ir ėmė civilišką šliūbą. Pir
mą nedėldienį kunigėlis dar 
neiškeikė. Visi sako, kad 
tai didelis stebuklas.

♦ v *
Čia randasi moterų pašel- 

pinė unija. 'Jinai sutverta 
ant pirmeiviškų pamatų, bet 
gyvuoja nekaip. Reikia pa
stebėti, kad ir pirmeivės, mo
terįs nesirūpina tos unijos 
nalaikymu. O gal nesupran
ta jos vertės?

• Vincu tis.

nepavyko socijalistų supro- prašalinti. Sudainavus porą 
voti. Mat, jie manė, kad so- dainelių, 
cijalistams bus visai 
drausta vakarus rengti.

Bylos vedimo komitetas: 
J. Deltuva, 
J. Abudauskas.

ROCHESTER, N. Y.
9 d. vasario D. L. K. Gedi

mino draugystė surengė pa
skaitas. Paskaitą 
Dr. F. Matulaitis temoje 
“Sveikata”. Kadangi tokios 
rūšies paskaita pirmą sykį 
Rochestery, tai žmonių buvo

, tapo pašauktas 
kalbėti socijalistas Žilins
kas. Jis savo kalboj nurodė 
naudingumą organizacijų ir 
aiškino apie dabartines be
darbes, ir “bedarbių dieną”.

Visos dainos išėjo labai 
gerai. Sulošta monologas 
“Ponaitis” — išėjo silpnai.

Aukų surinkta nukentėju-

te Lietuvą geografiškai ir 
papasakojo apie dabartinį 
Lietuvos padėjimą. Lietuviš
kai kalbėdamas nurodė da
bartinių karių baisenybes ir 
ragino aukauti nukenteju- 
siems Lietuvoj nuo karės. Jo 
kalba publikai labai patiko.

Publikos buvo apie 700. 
Aukų surinktai $157.91; už 
programus — $120.00. Kiek 
surinkta ,už įžangą, tai dar 
nesužinota, nes nepadaryta 
atskaita. Abelnai, koncer
tas nusisekė labai gerai ir 
vietos lietuviai dar tokio 
puikaus koncerto neturėjo. 
Nors išlaidos yra.dldelės, bet 
manoma, kad ir pelno bus.

Reiki J pažymėti, kad kon
certo vedėjas labai tyliai 
kalbėjo. Kada perstoto vei
kėjus, tai nieko nesigirdi.

Beje, tą pačią dieną kun. 
J. Jakaitis parengė prakal
bas. Kokiu tikslu jis tas 
prakalbas rengė — nežinia, 
bet galima spėti, kad norėjo 
koncertui užkenkti.

Liaudies Vergė.

nai pasakys, kad tu moki
NEWARK, N. J.

Mūsų miesto lietuviai sto-
,. . . j vi ne ant žemesnio laipsnio

protingai apginti savo, tike-1 Amerikos kolionijose. Ypa- 
jimo ir negali prirodyti soči- tingai svarbią rolę lošia pir- 
jalistų blogų darbų. imeiviškoji lietuvių dalis. Bet

L. S. S. 59 kuopos narys, guluose darbuose kitų mies-
tų lietuviai yra pralenkę 
Newarkiečius.Štai kitų mie- 

Pil. stų lietuviai jau seniai turi 
kliubas parengė vakarą. Bu-Itautos namus. Tiesa ir męs 
vo lošta veikalas “Jono ši r- pastatyti padėjom porą tau- 
dis”. Lošimas išėjo silpnai. 1 tos namų, bet jais nesinau- 
Nekurių aktorių visai nesi-plojam, kaip tai: “Saulės” ir 
girdėjo ka jie kalba. Buvo tautos namą Vilniuje. Ar

JERSEY CITY, N. J.
_______ _______________ H d. vasario atsibuvo L. 
pilna svetainė. Paskaita S. S. 59 kuopos linksmas va- 
žmonėms patiko. Paskiaus karas. Buvo sulošta veika- 
buvo duodami klausimai, ant las “Lizdas naminio liūto”, 
kurių Dr. F. Matulaitis atsa- Lošimas išėjo neblogai; kaip

MASON GITY, IA.
Šis miestelis nedidelis, a- 

pie 15,000 gyventojų. ____
vių randasi apie 40 šeimy
nų; 1 _ _ Y
mas menkas. Nors saliunų 
nėra, bet girtuokliavimas ei
na savo keliu.

Jurbarko Jonas..
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tarp lietuviu susiprati-iPa^L,Yakarą buvo manyta 
-" ' , sulošti antrą veikalą Kum-

\ go Gramulos Raštinyčioj”, 
i bet tūli fanatikai įskundė 
policijai ir toji neleido lošti, 
paaiškindama, būk tai vei
kalas griaująs tikėjimą.

BINGHAMTON, N. Y.
7 d. vasario L. S. S. 33 kuo

pa parengė koncertą. Pro
gramas buvo labai margas 
■r net perilgas. Kuriems 
neteko sėdynių, tai besto
vint pavargo. Publikos bu
vo labai daug. Įžanga 10c. 
Veik visi aktoriai savo už
duotis atliko labai gerai. Y- 
natingai publiką užganėdino 
skambinimas ant balalaikų. 
Reikia pastebėti viena yda— 
tai ant scenos vaikų bėgioji
mas. Tas labai negražiai 
atrodo. Taip viskas labai 
puikiai buvo. Pasirodo, kad 
lietuviam tokie vakarai pa
tinka ir verta juos rengti. 
Spėkų irgi yra užtektinai.

Stumk-trauk.

DETROIT, MICH.
Turčių kliubas paaukavo 

kelia ta tūkstančiu doleriu ir 
įtaisė dėl bedarbių valgyklą. 
Valgykla randasi: Welfare 
restorane, Monroe ir kam
pas Library Ave. Valgis 
duodama už dyką; valgykla 
atdara nuo 10 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro. Į valgyklą tel
pa 500 žmonių. Visuomet 
valgykloj randasi kelintas 
policmanų, keliatas šnipų ir 
atsiranda “geradarių”, ku
rie ateina padainuoti ir ant 
piano paskambinti. Mat,, 
palinksmina nuliūdusius be
darbius. Daugiausia val
gyklą lanko seneliai ir maži 
kūdikiai. Ateina daug mo-j 
terų su mažais kūdikiais, i

Mūsų miestely nėra dūšių 
ganytojo, tai davatkos labai 
nusiminę, nes neturi kur pa
dėti savo kruvinai uždirbtų1 
centų. Pastaruoju laiku at- į 
silankė kunigas Milukas ir j

WAUKEGAN, ILL.
31 d. sausio Liet. Sūnų ir 

Dukterų draugystės buvo 
j koncertas ir balius. Buvo 

mm do uuurao i± ! fhūnu, deklamacijų, monolo- 
rinko pinigus ant kokio ten dialogų . Viskas ja" 
vainiko. Davatkos, išalkę kai PtnkiM Pavyko ir akto- 
tokio atsilankymo, gausiai !.nai savo užduotis gerai ath- 
aukavo ko. Reikia pastebėti, kad

7 d. vasario vėl atsilankė šiame....koncerte ^dalyvavo
tas kunigėlis ir pardavinėjo 
kokius ten laimėjimo tikie- 
tus.

Mūsų ' davatkos tokiems 
dalykams pinigų nesigaili, 
bet Lietuvos sušelpimui nie
ko neaukauja. Man rodosi, 
kad daug naudingiau būtų 
paaukauti L. š. F., negu duo
ti ant kokių ten vainikų ir 
išlaimėjimo bilietų.

RUMFORD, ME.
Jau metai laiko, kaip čia 

susitvėrė kooperatyviška 
draugystė ir įsteigė duonos 
kepyklą. Prie kooperacijos | 
priklauso 204 nariai, 
operacija 
vuoja. ?’ 
retų tam darbui pritarti ir 
kooperacijos 1 1 * ų 11_ 1
remti. Bet yra tokiu, kurie 
nuolatos veda agitaciją prieš 
kooperaciją ir nori, kad ji
nai subankrutytų. Mat, ne
kurie privatiški biznieriai 
nusamdo už alaus stiklą “a- 
gitatorius”, o tie ir darbuo- 

i jasi. Jie visai užmiršta, kad 
susitvėrus kooperacijai duo- 
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Duonos ir sriubos duoda iki Įr?!’ <U?" 
sočiai. Jeigu kas iš lietuvių j 
norėtų, gali atsilankyti.

A. Vergas.

CLIFFSIDE, N. J.
“Laisvės” N. 11 tilpo iš 

mūsų miestelio korespon
dencija, kurioj J. įiršukas 
parašė dąug neteisybės, 
širšukas sako, kad dainavo 
iš Jersey City choras po va
dovyste Liekašo, tuom tarpu 
tą chorą veda B. Niekaršas. 
Toliaus sako, kad publika 
kėlė triukšmą ir negalima 
buvo girdėti nei aktorių žo
džių. Man rodosi, kad kiek- 

įįgV vienas galėjo girdėti, nes ak- 
a gana puikiai gy.; toriai ir deklamatoriai gar- 
Rodosi, kad visi tu-lSial kalbėjo, o publika tokio 

’ J - l.ermo nekėlė, kaip širšukas
duonkepykla' aPra^°- Ant galo kores- 

• ‘ • 1 •' pondentas sako, kad musų
lietuviams daugiau rūpi ru
dis, negu perstatymas. Čia 
turiu paaiškinti, kad širšu
kas visai nesuprato kame 
dalykas. Ant vakaro buvo 
daug svetimtaučių ir jie, ne
suprasdami kalbos, apleido 
sėdynes, išėjo į bufetą ir gė
rė arba, atsinešę stiklus a- 
laus, stovėjo iš užpakalio. 
Lietuviai taip nesielgė.

Vertėtų pirmiau dalyką 
ištirti, o jau paskui apie jį 
rašyti.

Vakaro Vedėjas.

Trįs jaunos socijalistės: 
J.Bulcčiutė, Al. ir An. Pieta- 
riūtės labai patraukia vietos 
lietuvius ant socijalistų pa
rengtų vakarų, nes labai 
puikiai sako monologus, dia
logus ir deklamacijas. Iš tos 
priežasties katalikės- davat
kos žada joms išlaužyti ran
kas, kad negalėti} dalyvauti 
parengtuose vakarubse ir 
nepritrauktų lietuvių.

> ♦* •
Koks tai “palaimintas u- 

bagas dvasioj” “Drauąe” ra- . 
šo, jog vietos socijalistai ir damas, kad tokius

MERIDEN, CONN.
10 d. vasario buvo prakal

bos, kurias parengė Šv. Ka- 
vo parengus perstatymą, bet zimiero, D. L. K. Gedimino 
fanatikai sukėlė triukšmą ir draugystės ir L. U. P. kliu- 
iš svetainės publiką išvaikė.1 bas. .Minėtos draugystės 
Socijalistai triukšmadarius buvo surengusios 20 d.gruo- 
patraukė teisman ir iš jų ke- ■ džio prakalbas ir kalbėjo J. 
turi tapo suareštuoti. Nuo I Perkūnas. Tūli pradėjo rei- 
to laiko prasidėjo tąsymasis kalanti, kad antru sykiu pa
po teismus. Teisėjas triukš-' —- nmUihoc naVviocH 
madarius pripažino kaltais, 
bet jie apeliavo į Grand Ju
ry. Grand Jury irgi pripa
žino kaltais ir vėl sugražino 
į žemesnį teismą paaiškin-

rengus prakalbas pakviesti 
kalbėti kunigą. Jų noras 
tapo išpildytas. Užkviesta 
kalbėtojum kun. Ambotas iš 
Hartford, Conn.

Žmonių prisirinko gana 
.daug, atvyko net iš svetimų

PLYMOUTH, PA.
Porą mėnesių atgal be

kalbėdamas “Laisvės 
daktorius L. Prūseika liepė 
parapijonams melstis, kad 
jų kunigėlis daugiau proto 
įgytų. Bet parapijonų mal
dos nei kiek negelbsti. Pir- 
miaus keikdavo “Keleivį”, 
“Laisvę” ir šakę”, o dabar 
jau ir “Tėviynę” pradėjo 
keikti. Jis sako, kad tokie, 
laikraščiai griauną draugys
tes.

Pasirodo, kad mūsų kuni
gėlis neturi nei mažiausio 
supratimo apie tvėrimą ar
ba griovimą draugijų. Kas 
nedėldienis šaukia, kad pa- 
rapijonai saugo tusi nuo pir
meivišku laikraščių, nes tai 
esą raupai, kuriais žmogus 
užsikrečiąs.

Kunigėlis sako: “Tie visi 
socijalistų kalbėtojai apsirė
dę labai dailiai, moka gra
žiai kalbėti, liet meitėlių gal
vas turi”.

Aš gi pasakysiu, kad mū
sų kunigėlis turi žmogaus 
galvą, bet protą meitėlio...

Parapi jonas.

JERSEY CITY, N. .L 
Kunigas bijo socijalistų.
7 d. vasario per pamokslą 

kunigas pasisakė, jog esąs 
socijalistų “subombarduo
tas” ir negalįs išsilaikyti.

14 d. vasario nauja nelai
mė patiko: pamatė plaka
tus, kad socijalistai kviečia 
jį į viešas diskusijas, tai la
bai nusigando. Kada prisi
ėjo pamokslą sakyti, tai vi- 

užmiršo Kristaus žo- 
bet čielą pusvalandį 
socljalistams prakei- 
Ir ko jis nepripasa-- 
Kaip pradėjo šaukti, 

“socijalistai gyvuliai, 
socijalistai veda gyvulišką 
gyvenimą, socijalistai’ griau-

socijalistų savo namuose lai
kyti” ir tt. Paskui liepė nei
ti į viešas diskusijas, bet pa
tarė geriau tą vakarą vely
kinę atlikti. Pasigyrė, kad 
jam pavykę sulaikyti veika
lą, kurį socijalistai norėję 
sulošti.

Gerai, kad kunigėlis moka 
• • . • i 1 1 j T* 1 1

WORCESTER, MASS.
14 d. vasario vietos L. š. F. 

komitetas parengė koncer
tą. Koncertas buvo labai 
margas: buvo muzikos, dai
nų, prakalbų ir tt. Pirmiau
sia grajino lietuvių benas, po 
vadovyste J. Našukaičio; 
dainavo gerb. M. Petrauskas 
ir M.Jablonskiutė; ant smui- 
kos griežė J. Dirvelis; ant 
piano skambino P. Ališaus- 
kiutė iš So. Bostono. Kalbė
jo miesto majoras G. M. 
Wright. Jis savų kalboj iš
gyrė lietuvių tautą; antras 
kalbėjo F. T ^“^očius. Pir- tuomet

girdėjo ka jie kalba, 
ir deklamacijų, bet ką dėklą-1 nebūtų laikas pasvarstyti 
mavo, tai nežinia. Dvi mer-'apie tą klausimą? Juk 
ginos sudaiųavo dainelę.

Bet kas juokingiausia,kad gaš. 
vakaro vedėjas 
“teatrą atitaisyti”, 
dus uždangai, jis išėjo ir pa-, 
sakė: “Jeigu kas ] 
sulošė, tai aš vienas visą te-'Neva 
atrą atitaisysiu”. Na, irja^4'”" 
pradėjo “lošti”. Juokėsi,! mėnesio, 
gyrė save, kliubą ir tt. < 
kios tvarkos nebuvo nei ant Prie to visko, 
steičiaus, nei svetainėj. Taip 
“lošė” apie 15 minutų. Sve
tainėj pradėjo tuščias kėdės 
rankioti; tucm tarpu pakilo 
uždanga. Vieni sėdi, kiti 
stovi, treti kėdėmis barški
na. Vieni pradėjo žiūrėti į 
steičių, o kiti atsisuko į du- t Aidos; buvo laikai, kad ko
ris ir sužiuro kas ten deda- mitetas pranešdavo, kad tik 
si. už tikėjimą turime agituoti^

tą klausimą?
1 nuims toks namas reikalin- 

Tiesa, męs čia turime 
užsimanė salę vienos draugystės pa- 

Nusilei-'statytą, bet ar ji mums at
sako? Iš daugelio atžvilgių 

Jeigu ' kas "negerai' neatsako. Pirmiausia dėl* 
irkiečių ji permaža;

antra — jau gana sena ir už 
, kito gali miestas. 

Jo- uždaryti, o tada kur dingti? 
„„4. progresyviš-

koji visuomenė turi nepa
miršti, kiek nesmagumų y- 
ra panosę nuo valdonų tos 
salės. Joje viešo laisvės žo
džio nebuvo nuo jos įsteigi
mo; buvo laikai, kada kalbė
tojai buvo metami nuo es-

NEWARK, N. J. 
Dūdos šarlatanizmas.

Jeigu jūs pamatysite me
džiotoją bemedžiojant, tai 
paimsite šautuvą ir pradėsi
te šaudyti, nors apie tai jo
kio supratimo neturėsite, 
kodėl šaudot ir kokia iš to 
šaudymo nauda.

Jeigu jūs pamatysite rašė- 
ją berašant, tai tuojaus im
site plunksną ir pradėsite 
rašyti, nors visai nesuprasi
te, kam reikalingas jūsų raš
tas ir kokią jis naudą su
teikia. Jūs tą darysite to
dėl, kad kiti panašiai doro.

Panašiai elgiasi “Drau
gas”. Kada tapo įvesta pa
sikalbėjimų skyriai kituose 
laikraščiuose, tai neatsiliko 
ir “Draugas”; jis irgi įvedė 
pasikalbėjimą “Raulo su Ka
ziu”. • Ir štai, prisideda prie 
“Raulo su Kaziu” dar tre
čias sutvėrimas, tai mūsų 
“Dūda”. Mat, pas katalikus 
turi būti “traicė”. Ir apie 
ką gi tas Dūda dūduoja? 
Ogi kad pučia tai pučia apį^ 
socijalistų dorą. Pasiskai
tykite “Draugo” N. 6, tai 
matysite, kaip Dūda dūduo
ja, kad L. S. S. turi tik 3000 
narių, nors gyvuoja keli me
tai, kaip socijalistai pramu
šę galvą su bonka, kaip jie 
pavilioję svetimas moteris ir

nės kur kitur. Ir šiandien 
ta’organizacija baisiai žiūri 
į mūsų kokius nors pasikėsi
nimus. Štai mokyklai kam
barį atsisako parūpinti ir 
Apšvietus draugystes moky
kla būna mitingo formoje. 
Praėjusių f erų rengimas ir 
jų užbaiga liūdyja jų atsi- ” 
nešimą linkui mūs. Ir tai 
nėra kaltė vieno salės gaspa- 
doriaus; dabartinis gaspa- 
dorius yra vienas iš artimes
nių prie mūs iš klerikalų 
tarpo. Beto, ši salė parodė 
mums, kokios pasekmės ga
li būti turint savo salę. Pas 
mus ateis latviai, progresy- 
viški slavai, lenkai, rusai- 
Taip, kad iš kalno galima 
matyti naudą tame triūse. 
Kapitalas mūsų organizaci
jų guli bankuose ir neša tik 
mažą nuošimtį; kuomet, 
kaip girdėti, už tą menką 
svetainę įplaukia po šimtą 
su viršum pelno ant mėne
sio. Nors tie nuošimčiai 
nepakiltų, bet turėtume na
rna, kokiais kitu miestu lie- 
tuviai jau seniai džiaugiasi.

Draugai, pasvarstykime 
ir griebkimės už darbo su 
tvirta energija, o vaisius to 
darbo greit galėsime išvysti.

Narva.

Bet čia reikia ponui Dūdai 
pasakyti:

“Gydytojau, pirmiau pats 
išsigydyk, o jau tuomet ki- 

pasigirti atlikęs tokį darbą,' tus gydyk!”
kaip sustabdymą perstaty-L Gerbiamas Dūduke, kaip 
mo. Tai atlikta šventas dar-' tau išrodo kun. Taknevi- 
bas. |čiaus dora? Ar tu nematei

Jeigu kunigėlis sako, kad jo paveikslo? Ar tu nežinai, 
socijalistai gyvena, kaip gy-<kaip jis pasielgė su Newar- 
vuliai, tai vėl reikalinga “jo'ko Šv. Franciško parapijos 
malonybė” paprašyti, lai a-1 iždu? Kaip tau patinka do- 
teina ir pažiūri, kaip socija-ira pono Braduko, kuris pali

ko savo šeimyną ir išdūmė 
būdamas kelių draugysčių

listai gyvena. Aš manau, 
kad jis neras nei vieno so
cijalisto, kuris purvyne gy- kasierium? Kaip tau patin- 
ventų ir kelias savaites būtų ka dabartiniai į ~ 
nesiprausęs, bet tarp savo vaidai, kuriuose, kaip spėja- 
avelių gali daug tokių atra
sti.

Aš čia nemanau su kuni
gėliu vesti diskusijas, nes . Newarko parapijos, bet ma- 
laikrašty vietos stoka, bet'nau, kad šiam sykiui užteks,1 
jeigu kunigėlis turi faktus ir nes apie tai paskui pakalbę-1 
sako teisybę, tai dar sykį A~ ----- -•
sakau: “Meldžiamasis, nesi
bijok socijalistų ir visuomet 
stok su jais į viešas diskusi
jas! Teisybė viršų paims!”

Bet jeigu tu dabar atsisa
kysi nuo Viešų diskusijų, 

; pasiliksi amžinu

LAWRENCE, MASS.
“Laisvės” No. 11 ant 5 

pusi., tilpo iš Gardner, Mass, 
korespondencija, kurioj ap
rašoma apie M. Stakėno 
pliauškalus. Kadangi aš 
Gardnery gyvenau, ir prigu
lėjau prie L. S. S. kuopos, tai 
dauguma mano, kad tai aš 
tuos pliauškalus pasakojau. 
Turiu pasakyti, kad aš da
bar gyvenu Lawrence,Mass., 
priguliu prie L. S. S. 64 kuo
pos ir nieko bendro neturiu 
su tuom p. M. Stakėnu, ku
ris nuolatos lankosi Gard
ner, Mass., ir skaito T. M. D. 
kuopai paskaitas, išplūsda- 
mas socijalistus.

M. M. Stakionis.

ST. LOUIS, MO.
“Laisvės” N. 3, tilpusioj iš 

mūsų miesto korespondenci
joj, pasakyta, kad dainavo 
“Aido” choras. Turėjo bū
ti: dainavo “Aušros” cho-1 
ras.

LIETUVOS ŠELPIMO 
FONDO KOMITETO 

REIKALUOSE.
šiuomi pranešame, kad pr 

J. Jukelis, New Yolk, N. Y., 
tapo Lietuvių Sosijalistų Są-

Aš patarčia ponui JunS0S paskirtas i Lietuviųsime.
Dūdai įgyti birbynę, prisi
dengti “nekaltybės” skrais
te ir birbinti ant parapijos 
susirinkimų, tai daug pro
tingiau būtų, negu dabar a- 
pie socijalistus melus 
pliaukšti. J. Jonas.

šelpimo Fondo Komitetą.
Susivienyjimas Lietuvių 

Amerikoj iki šiol dar nieko 
nepaskyrė.

M. M. Račių te - Herman.
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A. SHRUPSKI

>1 B*, tiad 8L, Hr®«kly®, N. T.
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.....25c, 50c ir $1.00

109 Grand St.,

Jtati wianv Kalite gauti aka- 
Kfaaaia alaua, puikiai dagtlnia 
Jir akanaua vyne. Bataraavi- 
)4iai kaefferlauslai. Atailaiky
kit, « paraitikrlnaiL

Nuo pi 
Nuo R 
N no 
N no 
N uo 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas.,

o 
o
❖

.»
Rozalija.

pa- ?
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t
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toks kvai-ne
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.50c. ir

.50c. ir

.25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.

10c. ir
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JUOKŲ KĄSNELIAI
Rusijos ir Lietuvos žmonių lietuvišką partiją sutvėrė 

tam, kad Šliupo laisvamany- 
ibą pakišti po klerikalų pan- 
tapliu ir išvien su kunigu 
Olšausku šelpti Lietuvos da-' 
vatkas.

laisve.

Nuo bado, ugnies, vainos 
ir nuo tokios caro laisves,ko
kią mums perša mūsų tauti
ninkai—apsaugok viešpatie!

žemai doleris.
Kartą žydas nusivedė sa

vo sūnų į teatrą. Užlipo 
augštai ąnt antro balkono ir 
atsisėdo pirmon eilėn. Žydo ! 
sūnus, norėdamas geriau i 
matyt perstatymą, lenkėsi, 
lenkėsi ir nusivertė stačia 
galva žemyn. Senis žydas, 
tai pamatęs, pradėjo šaukt: 
“Icku, Icku, grįžk atgal, nes 
žemai sėdynė kaštuoja dole
ris”...

Netoks kvailas!
Džianas:—Už ką tu 

puolei į kalėjimą?
Džiovas:—Nugi ar tu 

žinai, kad aš užmušiau žmo-

DIDELIS
TEATRAS IR BALIUS

ORAKULO PATARIMAI.
Klausimas:—

Gerbiamas Orakule! Vie- 
rysi ar nevierysi, bet aš tau 
drožšiu į akis tikrą teisybę. . 
Ar girdėjai, ar matei kada' 
nors tokius.atsitikimus, kaip . .. . . , ,
pastaruoju laiku atsitiko btirdingienų. Radau begu- 
Cleveland Ohio? i lint lovoj su mano boba, tai

Štai kaip buvo:— ir užpampinau.
17 d sausio tūli du vvru-' Džianas:—Is, koks tu kvai- 

kai netoli *” šventosios baž- ^!s\. radau bur-
nytužės dalino žmonėms ko- djngierių lovoj 
kius ten kriaučių ar šiaučių )a’n.- 
plakatus - pakvietimus dėtis! Džiovas: Ir 
prie unijos. Juodu užmatė ’ 
šventakupriai arba juodo
sios armijos nariai ir, nubė
gę bažnyčion, pranešė kuni
gėliui - piemenėliui. Tasai, 
kaipo tikras Kristaus įpėdi
nis, paliko visą pulką savo a- 
velių bažnyčioje, o išbėgo 
dviejų “paklydusių” j ieškoti 
Pribėgęs prie “paklydusių”, 
drožė viena ranka vienam 
per ausį, sakydamas: “štai 
tau cicilistai!”, kita gi ran 

vka — kitam—pridurdamas:
’Šiai tau darbininkų liuosa- 
vims«!” Sufaitavęs tuodu 

* vaikinu, nubėgo atgal į savo
avinyčią.

Taigi, būk geras, Orakule 
ir patark, ką męs turime da
ryt su tuo piemeniu-faito- 
rium. Jeigu męs jį nenumal- 
šinsim, tai jis mums visiems 
antausius apdaužys.

. J. Šilkasparnis.

Rengia L.S.S. 60-ta kuopa.
Panedelyj, 22 d. Vasario-February, 1915 m. 
Jurgio Washingtono gimimo ^ienoje, Lietuvių 
Labdarių Svetainėje, kampas E ir Silver Sts. 

South Boston, Mass.
Bus perstatyta pirmu sykiu Amerikoj M. Gogolio 

5-kių veikmių komedija:

„REVIZORIUS
'l’ai yra viena iš įdomiausių komedijų kokia, tik yra lošta 
lietuvių kalboj. Tame veikale yra pašiepiami rusiški činov- 
nikėliai, ir parodoma, kaip jie lupa pavaldinius, ir kiek bai
mės turi, jeigu išgiista, kad koks augštesnis valdininkas at
važiuoja juos kontroliuoti. /

Svetaine atsidarys nuo 2 valandos po pietų.
Teatras prasidės nuo 3:30 po pi'Ty, šokiai- nuo 

7:30 ir trauksis iki 12 vai. nakties.
Užkandžiai ir gėrimai bus parūpinti per visą 

vakarą.
Nuoširdžiai visus kviečia rengėjų

KOMITETAS.

Džianas:—Kokį žmogų ? 
Džiovas:—Nugi tą šelmi

' Džianas:—Aš 
las, kaip tu.

Džiovas:—Tai ką gi. tu da
rei ?

Džianas:—Aš pardaviau 
lovą, nes kol lova bus, tai ne
spėsi vieną burdingierių už
mušt, kaip kits atsiguls.

Oisterninkas.

pats.
Tūlas Brooklyno parapijo

nas pradėjo smarkiai girtuo
kliauti ir liovėsi vaikščiojęs 
bažnyčion. Vieną kartą su
sitinka jį kūmas ir klausia: i

—Kodėl tu, Petrai, užmir
šai bažnyčią?

—0 kam man reikalinga 
bažnyčia, kad saliūne lygiai

Draugija Darbininkų laikraščio „VOLIA”
'parengia

JURGIO SALE.!,
NEWARK, N, J.

Sukatoj, 20 Vasario-February, 1915
Bus perstatyta komedija viename akte parašyta 

A. ČECHOVO
“MEŠKA“

ir Vodevilis viename akte
“KŪMAS MiROŠMKAS”.

Po pe:statumui šokiai iki 3 vai.[nakties; skrajojanti 
krai a ir “konfetti“.

4r nori nusipirkti gerus čeverykt^? 
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO 
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi,’pasirinkti pagal 
savo norą., v-v •

\VV|

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

■ V Z' ' X? Įžanga 25 c. i

Atsakymas:—
Hm... O kiek gi tas jūsų 

piemenėlis turi gaspadinių? 
Jeigu tik vieną, tai pasamdy- 
kit dar ir antrą, tai gal ne
bus toks karštas. Jeigu tas 
neftiačys, tai padarykit ši-

grajina, dainuoja, gena, o 
ant pabaigos ateina mano 

j boba ir pasako man pamoks- 
slą,nei kiek neprastesnį,kaip 

įprabaščius,

Restauracijoj.
Svečias:—Turiu pranešti, 

į kad į jūsų restauraciją aš 
daugiau nei kojos nekelsiu.

Savininkas:—Na ir už ką 
■ ponas taip supykai?

Svečias:—Ogi vakar kas- 
'žinkas mano sena ploščių iš-

PINIGUS taupinimui nepriimame.
SIUNČLA.ME PINIGUS j visas dalis svieto pigiai ir greitai.
LAIVAKORTĖS j Euiopą ir iš Europos ir gelžkelio tikietai pagal pigiau

sias kainas,
PIRKIMAS *r pardavimas uzrubezinių pinigų.
IŠMAINYMAS įvairių užrubežinių bankinių kuponų ir kitokių pinigo ver

tų popierų.
GENERALIS APDRAUDOS biuras.
REALlšKAS biuras: pardavimas namų, žemės, ūkių, patarimai hipo

tekos ir komercijos reikaluose.
GLOBA užrubežines pramonės Amerikoje.
GENERAL!“; AGENTŪRA įvairių apskelbimų į visus laikraščius. '
PARDUODAMU “American Express Cc.” money oidsrius.
APDRAUDIMAS visų brangių siuntiniui į Europą.
TIESŲ SKYRIUS duoda patarimus dykai visuose leismiškuose dalykuose.
LAIŠKAMS SKRYNUTES taipgi skrynutes mūsų saugioje kasoje padė

jimui svarbos vertės dokumentams ir brangumynams kiekvienam su
teikiame veltui. >

PATARIMUS visokiuose reikaluose suteikiame veltui.
ANT PAREIKALAVIMO privatiškus laiškus ir antrašus parašome 

veltui.

WUaJLWI

Telephone G52 Newton.
R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave.

MASPETH, N Y.

Kada jums kitą kartą rei
kės dalint plakatus, tai pa
darykit čučela, gražiai apre- . ... , - .
dykit, užriškit raudoną nak- .sn]ese, o man paliko dar vi- 
taizą, į ausis ir veidus pri- 
kalkit adatų ir špilkų ir, nu-1 
nešę palei avinyčią, pririškit 
prie stulpo ir įbrukit į ranką 
raudonų plakatų. Beabejo- 
nės, kada piemuo pamatys 
tą baisų “cicilstą”, tai pri
bėgęs, pradės antausius dau
žyt. Uždavęs porą sykių, jis 
nenorės daugiau muštis.

Bet jeigu ir tas nernačytų, 
tuomet praneškit man, o aš 
pakviesiu nigerį Džiaką 
Džionsoną ir suleisiu su jūsų 
prabaščium pasifaituot.

Klausimai:—
Mister Orakule I Atsakyk 

man ant šių kvestijų:
1) Ar męs valgom, kad gy

vent, ar gyvenam, kad val-

sai naują.
Savininkas:—Tai ponas

turi džiaugtis, o ne pykt.
Svečias:—Taigi aš ir 

džiaugiuos, bet bijau čionai 
ateit, kad atgal neatmainy-

Mokykloje.
Mokintojas:—Na, Vincuk, 

pasakyk man kokį-nors pa
lyginimą.

Vincukas tyli.
Jonukas (suflioruoja):— 

Sakyk: mokytojas—didelis 
asilas.

Mokytojas: — Jonuk, tu 
jam nesuflioruok, jis ir pats 
ta žino, v

Geras suraminimas.

&&&

“wtinno”

simąstęs, dejuoja.
—Ir ko tu, Joneli, taip de- 

_____ _______ įjuoji?—klausia pati.
3) Kaiii tautininkai šutvė- j —Ir kaipgi gali žmogus 

re naują “istinno” lietuvišką nedejuoti? Tik pamislyk: 
partiją?

Jei šituos klausimus išeks- 
pleinysi, tai būsi fain vyras.

Vijoklis.

2) Dėlkb vasarą, kada taip 
šilta, merginos rengiasi net 
keliom dresėm?

Atsakymai:— H!
1) Kunigai su gaspadinėm'vo

1 1 ■* 1 ■ sogyvena, kad valgyt, o para- 
pijonai su parapijonkom val
go, kad gyvent ir kunigėliui 
duoną uždirbt.

2) Merginos vasarą apsi
rengia keliom dresėm todėl, 
kad jų “šaipas” geriau išro
dyt!) ir kad Jievos “lapas”

Tik pamislyk: 
.daktaras, liekarstvos, mais
tas... Šitiek pinigo išeina... 
Ir kada gi męs skolajfati 
sim?

Pati:—Nusiramini, Jone- 
Nesirūpink! Juk tu sa- 

gyvastį inšiūrinęsvant vi- 
tūkstancio...

Šitiek pinigo išeina..
o-

Pas dentistą.
Pacijentas: — Tfu! Tfu! 

Po velnių! Juk tamista man 
sveiką dantį ištraukei.

Dentistas: — Nusiramink, 
tamista, ištrauksiu ir skau
damąjį. Tik būk kantrus...

Svirplys.

NEWARKO i
AKUŠERKA h

Paba'gusi Imperatrici Marii A- 2 
kušerkų mokyklą Peterburge ir g 
Dipliomuota New Jersey valsti- Į 
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
.lavimą.

O.STROLIENe^
Jauniškaitč

319 Walnut St., NEWARK, N. J. 
r i r 8052 .. , ,telefonas 40“5 Market

SultinisSveikatoj

ir

Telefonas|8852GreenpointaT

ALKIAUSIA UŽEIGOB

Sfc:cnu« aiva, 
<*rdl xrlclka, 
•JiuM, viafrklo

rd Cigarai, I* 
pvlkųa aškiut- ; 
«di!aL Bali flil

N®p»- 
nirškit šiai 
ttcakančiaundoii 
ristos, o 
ažganėdintl.

M 552., Rrceklyn N. T.
Palai Wythe Ave.

25 c.
I.inimentas arba ICxpelleris 

50Č. 
50c.

plaukų žilimo 
.teumatizmo.. 
Ivtiškų ligų. . 
dusulio...........
kirmėlių.........

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

Sutaisau receptus su didžiausia 
rtyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų, 
lai vienatinė lietuviška aptiek a 
doatone ir Mas. achupetts va'stijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokio? tik pa
saulyj yra vartojamos. Galit reika
laut per la'Akug, o ai pritiųeiu per
Mproą

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway katnp. C Street 

SOUTH BOSTON, MASS.
'a aphont' So.Boston 210H ir tlfcl?

brangiaus,s ZM0<ai/5 tVr
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
—1 * '* ‘ . A 1 švie

žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek- 
įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san- 
ir gaunamos sekančios gyduolės;

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo 
Nęo peršalimo....
Plaukų stiprinlojas

$1.00 
.75

t.oo
• 1.00 

.50 

.50
. .50 

1.00
.25

. .10 
3.00

.25 

.25 

.50 

.25
1.00

.25 

.25 
JO 
.25 
.50 
.25 
.50 

1.00 
1.00 
.50 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.10

25c.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

r, IR ŠVARIAUSIAS SA1.IO- 
r N AS VISAME SO.

BOSTONE.
[ Sveiki geriausios rūšies gėry- 
jmai ir užkandžiai. Patarnavi- 
t mas prielankus. Atsilankykite, 

o persitikrinsite.
i JONAS MATHUS
> (Lietuvis Savininkas)
i 342—344 W. Broadwaj 
I So. Boston, Mass.
I (Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 

Labdarystės Draugijos namo).

išrado daugybę spccijališkų gyduolių, sutaisytų iš

mingai gydančių 
delyje sukrautos
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Balsamas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio....................r ...
Skilvinės proškos...........
Pigulkos del kepenų...
Blakiij naikintojas........
Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui. . ........
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti tnostis............................
Antiseptiškas muilas.................
Gumbo lašai..................50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trcjanka Arba Trejos Dcvynicros
Taippat iš Lietuvos pargabe.ntos visokios lietuviškos gydančios žolčs, šaknis ir t. t, fcaSW* 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

KSTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymai©“^'
Kreipianticmsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Joigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami! 
atsilankydain' Lietuviški) Aptieki),

VINCAS J. DAUNORA, Aptveriu.,
829 Bedford Avenue Kampas North < tos gatvčs Brooklyn M.

DRAUGIJOS IR KUOPOS! \
Platinkit Lietuvos šelpimo Fondo Štampas. Galite 

gauti “Laisves” redakcijoj, 183 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y. ir pas L. š. F. iždininkką, 226 Broadway, So. Bos
ton, Mass. Parsiduoda knygelėniis. Knygutės kaina 10 
doL Kiekvienoj knygutėj yra 200 štampų.^ Už neišpar-
duotas štampas pinigai grąžinami

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatine mokykla, kuri duoda pilu, 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike

DIENINĖ 1A KAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite past

WAITCHES BROS.
Chicago, III.1741W. 47tb St

NAUDINGAS PATAR
NAVIMAS.

Lietuviams visokiuose reikaluose: pa
rašau apgarsinimus į visokius laikraš
čius; sustatau cirkuliorius lietuviškoj 
ir kitokiose kalbose. Verčiu visokius 
raštus iš kitų kalbų į anglišką. TYRI
NĖJU SKUNDUS IR BYLAS (PRO- 
VAS). Reikale patarnauju kaipo tlu- 
močius visokiose įstaigose, o taipgi ir 
ofisuose: pas advokatus, daktarus ir 
kitur. Darbą ir žygius atlieku teisin
gai, skubiai ir gerai. Patarimai (rodą) 
už dyką. Reikalaudami atsakymo per 
laišką pridėkite už 2c štampą.

K. PILĖNAS
(J. Girdžio Muzikališkų Instrumentų 

Storas).
103 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

=.-=  ̂——.-rr-.- ~ —    .7 Tr.,.JW

AR NORI PRALAVINT 
SAVO PROTĄ?

Jei taip, tai perskaityk 
garsaus mokslininko Panne- 
koek’o knygutę “Galutini! 
K lesų Kovos Tikslas”.

Kaina tik 10 centų. Rei
kalaukit šiuo adresu:

Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.

395

Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 d. 
ri-- o. pasirengė duoti eilę koncer- 
Kas pageidautų koncerto, t ėgli

Z.ittO su
AL PETRAUSKU,

W. Broadway, Su. Boston, Mase.

*
Tel. Greenpoint 2017.

■DR. F. MATULAITIS
Priima ligonius

i vakare tarp 7 ir 9 valandoi 
'pn No. 229 Bedford Avė.,

Brooklyn

Te). 1295 Greennoint

PETRAS BUTKUS, 
Pirmas Lietuviškas Graboriue 

( Balsam uotojas).
Atlbku ir papuošto pagrabus nuo 

' prakilniausių iki paprasčiausių ir la- 
; bai pigiai. Par.-an-Lau karietas dėl 
' Pagrabų, Veseliiu. Krikštynų ir t.L

NOTARY PU BIJO.
Padarau ir nuliūdinu visokius raš

tus—dokumentus prie pirkimo ir par
davimo. Reikale duodu visokį patar
mę (rodą) dykai. Lietuviai, reika’e, 
kreipkitės pas mane, o būsite užganė
dinti.
Mano gyvenimas ir ofisas atdaras dien 
ir naktj.

PETRAS BUTKUS,
213} Berry Street, Brooklyn. N. Y.

• LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtus gyduoles galima 

apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo........
Kraujo Valytojas........
Vidurių Reguliatorius.. 
Trojanka......

Ir visokius kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avtnot

Brooklyn, N. Y.

o
L>r<®

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky aprėdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta- 
vorae gera ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St. 

BROOKLYN, N
(Arti Berry St.)

Sergantieji Lietuviai
JAU NETEKOTE K A NT. 

RYBftS JŪSŲ LIGOJE!
iifBM po dienai, eavaiti p« 

u»vait«i, mėnesiu po mėnesiui, 
.metas po metui gydau sergan- 
Hus lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
aergantiems pagelbėjau jų ilga- 
ojetinėje įkirtoje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nua 
Mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiau* — 
tada vienatinė pagelba yra be 
ažvilkhno kreiptie prie eene, 
garsam specijalieta

D-ro Leon. Landes
Jia juma be pinigų duos rodą 

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįa jums ligą. 
,lydau jau per 20 metų kuopa- 
tAiningiausiai visokias Hgaa, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnu®- 
.lljiiną kraujo, tekėjimą krauj®, 
Hgoe ekllvip, Širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ilgų ta
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidun lua 
afganus. Ne kiekvienas gydy
ta jas turi tokius aparatus, naa 
Jie. yra brangus. Chemiškai ir 
Mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite paa 
garsą

D-RĄ L. LANDES
B. 12nd 8t^ New Yerk,N.T. 

tarpe Srd ir Lexingto* Aveese- 
Valdiškos valandos: n«e lt 

.*yte iki 8 vakare; nedėldienials 
m«® lt ryte iki 4 po pietą.

/ Ataląskite «i le. marke, 
gageite labai tiageHtią tns 
galą tavasai!

1
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Aukos Lietuvos
Šelpimo Fondan

Užkimimas, kokliušas, smaugulys, orinių 
triubelių uždegimas, šaltis ir kosulys 
gan greitai pasiduoda gydymo įtekmei

Brooklyn, N. Y.—A. Za- 
lenka—$1.00; P. Mačiukas— 
50c; Lapiko, U. Guzikiniūtė, 
M. Liberkds Z. Austrą, P. 
Rakinskis, A. Kęselius, A. 
Patepąs, S. Sukelaitis, T. Li- 
sarius, J. Klečkauskas, J. 
Račkauskas, K. Kaitis, M. 
Kičas, M. Sabaleska, J. Sa- 
karskas, V. Teleiša, P. Sve- 
tikas—po 25c. Sykiu $6.75. 
Smulkių $11.25.Išviso $18.00.

Atmetus prakalbų paren
gimo kaštus, kas liko—per
duota L. Š. F. vietos kasie- 
riui.

Wilmerding, Pa.—24 d. 
spalio, 1914 m. per vakarienę 
L. S. T. kuopos buvo renka
mos aukos dėl L. Š. F. Au
kavo šios ypatos:

S. Yvanauskas—$1.00; A. 
Bičkus, B. Kondratavičius— 
po 50c; M. Kavaliauskaitė, J. 
Katkauskas, K. Bumbulis,J. 
Karpavičius, A. Maleskiūte, 
A. Morkūnas, A. Pakrosnis, 
P. Vaivalavičius, A. Katkau
skas, V. Sainiūtė—po 25c. 
Viso suaukauta $4.35.

Aukautojams ištaria šir
dingų ačiū J. Katkauskas. T. 
L. Dundulis liūdyja priėmęs 
aukas.

T. L. Dundulis liūdyja pri
ėmęs $300.00 aukų iš New
ark, N. J., vietinio L. Š. F. 
komiteto.

gEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severos Plaučių r>alsamo,) kuri tai gy
duolė nevien nuramina, bet ir paleng
vina įvairius nuo peršalimo paeinančius 
nesmagumus.

Kaštuoja 25 ir 50 centai.

Atsakanti gyduolė nuo kosu’io 
“Noriu jiima pranešti, knd Sovoros 
Plaučiu Balsai, as yra atsakanti gy
duolė nuo kosulio. Tris sykius toji 
gyduolė pagelbėjo mano vaikus nuo 
kosulio ir už tai rekomenduoju vi
siems. kuriems reikia goru vaistų.“ 
Ein. Afatejovoz, Box 41, Comly, O.

Atsitikimo šalčio
arba paršalun, norimo priminti, 
kad Sovoros Cold and Grip Ta
blet a (Sovoros Plot kolos nuo Gri
po ir Peršalimo) žymini prigelb- 
si i Sovoros Plaučių Bnlsnmo vei
kimui. PlotKoIOs kaštuoja 25 
centus.

Ar rxt TL V musų cukrinį
Nemėginote beveros iaD-dbaxM Liuosuotoją? 
Tatai yra puiki gyduolū kaip vaikams, taip ir suaugusiems. Kalit. 10 ir 25 c.

Soveros Prcparntai parsiduoda beveik kiekvienoje aptiekoje. Būtinai rei
kalaukite Severos išdirbtų vaistų ir neimkite jokių užvaduotojų.

Klaidų atitaisymas.
“L.” N 5 praleisti tris au

kautojų vardai, kurie auka
vo po $1.00 L. š. F. Prie au
kautojų skaitlius priklauso: 
Ant. Tvaranaviče, J. Ba- 
taitis, A. Lieponis. Jie auka
vo po $1.00.

J. Daujotas.
“L.” N 5 aukų skyriuje y- 

ra pagarsintos aukos iš So. 
Bethlehem, Pa., bet tos au
kos yra iš Easton, Pa.

Draugiškai
P. Berūkštis.

Virden, Ill.—St Petrilla 
pasiuntė aukų L.Š.F. $30.85. 
Aukavo: J.iet. Dr-ste po var
du D. L. K. K. per susirinki
mą 3 d. sausio $10.00 (iš iž-

Virden, Ill.—St. Petrilla
V. Navickų dėl parinkimo 
aukų tarpe lietuvių.

Aukavo sek. ypatos:
Po $1.00: J. Kunsaitis

Nokomis, Ill.; K. Mockus _
J:Wasiliauskas;po 50c:M.Ži-|nors kitai politiškai pakrai- 
Imskas ir O. Žilinskienė, V. pai (republikonams, demo- 
Navickas, A. Gelžinis, V. Mi- kratams etc.). Šiaip jau 
kalauskas, St. Petrila, St. 
Bnisckas, J. Marcukaitis,P. 
Gelžinis, V. Marcukaitis, J.

i

Redakcijos Atsakymai
J. Goižauskui (Glen Lyon). 

Suprantama, L.S.S. konsti
tucijoj nėra nieko, kas prie
šintus socijalizmo idėjai. 
Kaslink “laisvos nuomonės”, 
tai aišku, jog būnant nariu

1S L.S.S. negalima pasivelint 
ir!sau laisvę pritarti kokiai

Šiaip jau 
laisva nuomonė nevaržoma.

Chicagos klerikališkai ta-
Ambrazaitts, J. Kaz.okeviče,' rybai. — .Jūsų taryba nėra 
A. Žilinskas, J. Pečiulis, J. jokia “tautos taryba”. Tai 
Žilinskas, M, Blažienė, A.pratik psichologiškas jsi- 
Vanakaitis, J. Staliga, J. Ka- j vaizclimmas. Dokumentą 
Uitis, A. Norvilas, J. Valan- padčjom archyvam 
tiejus, P.Papievis, J.Miliaus-' 
kas, J. Šimkus; po 25c: K. | 
Papievis, I 
vickienč, 
Bindokienė, J. Kisielius, 
Uksas, J. Uksas, M. Grinie-

Susivienyjimui Liet. Ry~ 
Petrikas, I). Na- mo Katalikų Pilnųjų Blaivi- 

J. Bindokas, M. ninku. — Jūsų atsišaukimas 
A. netilps. Jūs turėtumėt pra- 
‘ . dėt savo darbą, panaikindą- 

nė,’ P. joi'.ubauskaš, (X jokū- mi girtuoklystę klebonijos.
bauskienė, A. Žiedelis, 
Dumbras, J. Tutoraitis, 
Kubilius, M. Grineviče, 
Gudauskis, P. Blažis , 
Dranginis, P.Geriba, K.Kun- 
saitis, J. Raceviče; po 10c: S. 
Katauskienė.

T. L. Dundulis liūdyja pri
ėmęs aukas.

p J J. D. Bendokaitis.—Talpi- 
j, nam anksčiau gautas.

Pataikūnui.—Netinka.

Slogui, Fitchburg, Mass. 
—Męs nematom didelio lie- 

l tuvių įžeidimo, jeigu pasa- 
ikyta, kad prigėrė lietuvis, o 

Cherry, 111.—Sausio 16 d.! paskui pasirodė, kad prjgė- 
buvo laikytas antras visuo-; J'ęs rusas. ' ' ” ' _
meniškas susirinkimas, L„ ’
buvo laikytas antras visuo- ;ręs rusas. “Faktai”; kad jis 
meniškas susirinkimas, ku- hpvo rusas, netilps, nos męs 
ris buvo šaukiamas del to, i tikim ir be faktu.
kad pranešti visuomenei, 
kiek atliko pelno nuo ba
liaus, atsibuvusio 31 d. gruo- trumpai minėjom. Atkarto- 
džio, 1914 m.

Pelno atliko nuo ba
liaus .................... . $77.051

Lietuvių Socijalistų^ kuo-1
pa paaukavo iš savo iž
do ..............................$10.00'

Šv. Juozapo draugystė pa
aukavo iš savu iždo .. 10.55 <.

Buvo suaukauta pas Joną . A .
Milių per krikštynas $4.55 nleKsal

Išviso suaukauta $101.60
Aukas pridavė Visuome-

Sy Zak. — Apie tai jau

ti vietos gaila.
J. Beliauckui, Chicago, Ill. 

—Tamstos aprašymas P.
i Grigaičio paskaitos, atsibu
vusios 10 d. vasario, labai 
i priešingas su aprašymu tos 

bViAnn pačios paskaitos “Naujienų” 
ATory- Tamsta sakai, L" 

sukėlė

((

k

rašykite laiškus ir prisiųskite savo pa
veikslėlį su pirmu laišku šiuo adresu: 

Mr. Osie K.
P. O. General Delivery, Rockford, Ill.

Pajieškau savo draugo C. J. Ma
jausko, buvusio Valparaiso studento, 
paskutiniu laiku gyveno Herrin, UI., 
pavasarį išvažiavo nežinau kur, jeigu 

(kas apie jį žino, meldžiu pranešu man 
už ką busiu 'aliai dėkingas, arba jo 
paties meldžiu at'-išaukti.

John Klikunas, 
Lake View Hospital, Danville, Ill.

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU

VOS BALSO” DRAUGIJOS 
KENOSHA, WLS.

Feliksas Dapkus, 914 Jenne 
Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 
vice-prezidentas.

F. Bartkus, 1055 Jenne St., protoko
lų raštininkas.

'Kaz. Arlauskas, 818 Jenne St., fi
nansų raštininkas. i

J. Šereikis, 616 Market St., iždinin
kas.

Kasos globojai: J. Leščauskas, 607
Jenne St., J. Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave., J. Silkelis, 71'2 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskas, 261 N. Chi
cago St., Pagelbininkas maršalkos J. 
Kasiulis, 653 Garden St.

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 301 
Caledonian St. ir B. Kiga, 168 Main 
Street.

Durininkas J. Žilius, 614 Market St. 
Metiniai komitetai: L. Jenclevskas, 

50 Newell St. ir P. Beišis, 173

St.

N.
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A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR KUOPI! SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 

Magazine St., Carnegie, Pa.
Centro Sekretorius J. Mažiukna, 

1111 Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininkas K. Varašis, 12 

and Carson Sts.. S. S. Pittsburgh, Pa.
Centralinis Kasos Kontrolis P.

A. Samulionis, P. O. Box 63, McKees 
Rocks, Pa.

.Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos, J. K. Mažiukna. 1111 

Market St., N. S. Pittsburgh, Ta.
2 kuopos, P. A. Samulionis, P. O. 

Box 63, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos, P. Liepus, 231 Magazine 

St., Carnegie, Pa.
4 kuopos, Ig. Rasinskas, General 

Delivery, Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, P. Petrauskas, Post office 

Cuddy, Pa.
6 kuopos, Export, Pa.

Motiejus Matuszis, pirmininkas.
Juozapas Wiczus, pagelbininkas.
Martinas Grigaleviče, Protokolų 

Sekretorius.
Jonas Pūkas, Finansų Sekretor.
Antanas Trakas, Kasicrius.

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

JONO KOVAKSO
Priima pinigus taupinimui ant 4% metams nuo šimto. Dabar jau vėl siun
čia pinigus į Rusiją, Lenkiją ir Lietuvą su pilnu užtikrinimu, kad pinigai 
neprapuls. Banka randasi po priežiūra valdžios stoto New York, užtat 
jūs pinigai gvarantuoti per valdžią. Rejentimij kanceliarijoj prie bankos 
padaromi ir užtvirtinami visokį dokumentai, kaip tai: doviernastįs, kon
traktai, aktai prkimo ir pardavimo ir kuom. Taipgi agentūra apsergė
jimui (Insurance) gyvasties ir nuo ugnies. Visokios rodos—patarimai 
DYKAI. KALBAM LIETUVIŠKAI.

Dabar galima važiuot į Rusiją per Ang'iją kas seredą ir kas Subatą. 
Taipogi galima atvažiuot.iš Rusijos į Ameriką per Finliandiją. Kas nori 
važiuoti, lai atsiunčia $5.00 depozito dėl užtikrinimo vietos ant. laivo. 
Visiems pasažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant dypo ir paly
džiu ant laivo. Negavus mano atsakymo, iš vietos nevažiuokit. Taipgi, 

pate-

SPECUALIŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NBW YORKB.DAR NIEKAD NEBUVO

tižiu ant laivo. Negavus mano atsakymo, iš vietos nevažiuokit, 
su absoliutiška atsakomybe persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, 
kusiems nelaisvėn Austrijai if Vokietijai.

JOHN KO1
36 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. MASPETH, I,. I.
AVE.
N. Y.

MUZIKALIŠKŲ INSTRUMENTŲ IR AUKSORIŠKŲ 
.. ■ . , . it. ■ DAIKTŲ KRAITI U Ve.

SAlflfl FZ"—1 8 iTU ? * Reikalaudami katalogo pr.01)1) Katalogų Dykai. siųskite dvicentinę štampą t 
katalogą tuojaus gausits. T irimo liet iviškų rekordų su visokioms dainom* 
J. GIRDĖS, 103 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y.

I viackas, 183 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y.

Finansų Sekretorius 1) T. L. Dun
dulis, 101 E. Main St., Danville, Ill.

Finansų Sekretorius 2)J. Stasiulevi
čius, 1815 E. Moyanicnsing Avenue, 
Philadelphia, Pa.

Iždininkas K. Šidlauskas, 226 W. 
Broadwway, So. Boston, Mass.

Kasos Globėjai: M. ččsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J. Gerdauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba M.O., 
reikia išrašyti vardu LITHUANIAN

PARSI DUODA PULRUMIS.
Parsiduoda pulrumis geroj vietoj, 

ietuvių apgyventoj. Gera proga del 
lietuvio, kuris norėtų įgyti gerą biznį..

Parsiduoda pigiai.
A. V1LENIŠKIS

1313 Recdsdale St.,N.S., Pittsburg,Pa.
(12—17)

“Laisvės” advokatas

■» i <* ' **

(■’'■TX GRAFA FONAS 
f Su .12 I ictuviPkų dainų, vertos $45.00. 
t Atiduodame tik už ....................
h Tą gralnfoną Kvnrantuojame ant 10 nietiį.

su 21 perlo klevišiu, 8 basais 
Vertės.$18.00, tik už ^7,«O

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už $14.20

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikališką instru
mentą, kokį jus t k norėsite.

Męs užlaikomo specBališkai rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
Muz.ikališkus Instrumentus ir Fonografus.

Lietuviški Rekordai su visokioms dainoms. Galima rašyti ir rusiškai.
Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite kataliogo.

MOSCOW MUSIC CO.
52 Canal Street Dept. M. New York City, N. Y.

rrOMM

Fotografijų Specialistas
Užlaikau di Ižiaaaią fotografijų galeriją. Nu

fotografuoju didžiausias grupas net iki šimtai 
ypatų. Visiemi suteikiu puikius paveikslus su 
dovanomis, kurie tik pas mane atsilanko. Ypa
tingai jaunavedžiams duodu geras dovanas ant 
pradžios gyvenimo.

Motiejus Kichas 
3į70 Bedford Ave. Brooklyn,N.Y.

Graži Dovana
DEL LABO VISUOMENES 
Knyga nveikutos bei naujausią- 
tuok-lu i.šut Innai ir ką reikia darjtl ap
sirgta, taip pat kaip ii kur Išsigydytų 
lygiai knygoj “Daktarus” parodu 
kaip nuo visokių nelaimių bei ligų aoak. 
paugoti

J” 
kad 

____ __  , didžiausi
triukšmų ir kunigas turėjo 
apleisti svetainę. Tuom tar- 

aus priaayu v isttumv- | «Naujienos» parodo visus 
nes Aukų Rinkimo KomiteVL„n;„n vin,lo;m,L 
tas ir nutarė, kad komitetas 
nusiųstų 20 d. sausio, 1915, 
Lietuvos Šelpimo Fondan “n^^kVtomsta'i-ašaTvisai’ per Finansų Raštininką T L. cd 1 - į
Dunduip Visuomene nuta
rė, kad Lietuvoj būtų labiau ’ 
aukos dalinamos mažaže
miams ir bežemiams.

Juozas Grigalavičius.

kunigo klausimus, prelegen
to atsakymus ir publikos nu
sijuokimus. Tokio triukšmo,

korespondencijos netalpina
me.

PAJIEŠKOJIMAI
Waterbury, Conn. — Su

aukauta krikštynose (nepa
sakyta keno) $1.25. Aukau
tojai sekanti: Wladislovas 
Witkauskas, Simonas Gaide
lis, Stanislovas Pačiaika, 
Antanas
nas Ker, visi

įkas, Simo 
po 25c. Au

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
19 iki 30 metų Aš esiu 27 m. Tai
gi merginos, kurios mylite mokslų, ap- 
sive/iimą ir ramų gyvenimą, malonė
kite atsiliepti ir kartu prisiųsti savo 
paveikslėlį ant sekančio antrašo:

J. V. Jurgilaitis
P. O. Box 49, Wilkes Barre, Pa.

Pa j ieškau apsivedimui doros mergi 
nos lietuvaitės ar prfisiukės, kuri mo 
kitų lietuviškos kalboi , 
21 iki 29 m., aš esu 23 m

>8 nors biskį, nuo 
i. ■ Merginos

“AIDO" CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas F. F. Svetikas, 183 
Roebung M., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius K. Čiuberkis, 183 Roebl
ing St., Brooklyn, N. Y.

Kasicrius S. Garšviutė, 548 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. t

Choro vedėjas L. Ereminas, 324 
Barroman St., Brooklyn, N. Y.

Repeticijos atsibūna kas pėtnyčia 
‘Sokolų” svetainėj, 190 Grand St., 8 
valanda vakare.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: 

Centro Valdyba: 
Pirmininkas M. A. L’beris, 

Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius J. Petravičia, 264 Front 

St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J. Klasčius, 555 Driggs 

Ave., Brooklyn, N. Y.
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Kuopų Sekretorių Adresai: 
kuopos Brooklyne — V. Žilinskas, 
Roebling St,, Brook’yn, N. Y. 
kuopos Brooklyne—V. Vitkevičia,

1
183

2
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

3 kuopos White Plains, N. Y. — V. 
Žukas, Off C. Dcutermann, Lake St., 
White Plains, N. Y.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 58 
SKYRIAUS U.G.W. VIRšlNIN- , 

KŲ ADRESAI:
Prezidentas T. Tolišius, 132 N. 3rd 

St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas F. Svetikas, 

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininkas K. Kriaučiūnas,

13 Stagg St., Brook'yn, N. Y.
Iždininkas P. Patašius, 94 S. 1st St., 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

Prezidentas K. Gugis, 1840 S. Hals-

Vice-Prezidentas 2) S. Mankus, Cor. 
12th & Vine St., Philadelphia, Pa.

Susinešimų Sekretorius 1) M., M. 
Rice-Herman, 140 E. 19th St, New 
York, N. Y.

Susinešimų Sekretorius 2) J. Ne-

Visus pinigus reikia siųsti vardu ka-. 
įieriaus per Finansų Raštininką T. M. 
Dundulį, KU Main St.. Danville, Ill., | 
kuris yra po kaucija $1,000.

FARMOS!
Geriausios Famos!
Pigiai parduodu geriau

sias, gatavas farmas su bu- 
dinkais,’sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
farmų, žemė su moliu, juod
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žomė pirmo sorto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu daugybę 
neišdirbtos žemės labai ge
ros. Pigiai parduodu ant 
lengviausių išmokėjimų. Že
mė atsakančiai gera, di
džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Koli'onijoj, kur aš 
ūsu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies
to Scottville, Mason County. 
Michigan, kuris yra turtin 
gia.usiu farmerių miestu 
state Mich. Viduryje der
lingiausių ir gražiausių lau
kų, lygų keliai, gerai žvira- 
voti plentai, upes ir ežerai 
pilni žuvies ir Scottville yra 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausy
kit kompanijų ir jų agentų, 
kurie vilioja žmonės, kad 
pirktų smėlinus ir pūstynes. 
ant kurdų žmogui yra var
gingas gyvenimas visa amgingas gyvenimas 
žiu. Atvažiuokite pas mane 
į Scottville, Mich.
geriausių žemių su moliu, 
juodžemiu ir visokių maišy
tų žemių, geriausio gatunko 
kokių gali rasti Amerikoj 
apgyventame, gražiame kra
šte. Nusipirkęs nuo manęs 
žemę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 
bagotų farmerių. Norinti 
pirkti gerų farmų, rašykite 
tuoj, o gausite z—-

Aš turiu

pą) Lietuvių Kolionij 
farmų kataliog;

ANTON I
į Adresuok .
EDIS,

Peoples State Bįank Building 
i Scottville, Michigan.

Morris HILLQUITH |
30 Church St. 

New York City.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai 
vakaro.

I Akušerkaį 
ž Pubalirusl kursų Woman* Mcdlca) t- 
g College, Baltimore, Md. įy

G 
VI’asokiniiurnt atlieku buvo darbu prie 

Rimdymo. taipgi nuteikia visokiao rodau ir 
pagelbų invairioso moterų ligone

6LorInjtst.,
> arti E Ir 7th sis.

pagFi ivnv i nuucį u

1 F. Stropicne
R SO. tiOSTOIN, a

Tiktai

f

įC V /

'ilia /<-ar
- taip ir sergantiems. Tik pi rskaičius ta
i pati’si, ko < v i i1;' Pirm par.'.šv *1.

APART i JT'J SK> RJŲ s< rg-.ntiems rodi]»s*« 
nėr1 u, kr.mįo, inkstų, romatirm* 

misi’paėjimo, brcch-lis irlimpuk- 
p pat apie n-.oterų nesveikumus b 
; l'gas, sėklos nubėgimo ir t. t.
i. t- i pirmiau ne l-ain manai var-jct 

1 įkirstas ar k-eUs’ pne gydyto*, 
persk-'iityti k'-\; į "DAKTARAS 
ĮŠ'‘iio nuo rodos 'DAKTARO"-

I d S to'iFy^arzi
TOJE KNYGOJE 

mokina, kaip vyrus, t 
reikalinga žinoti, visiems, 
seniems, ž< uoliems ir nežcnotieirs.

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knvgos yra la
bai žingeidus. Ta knyga kiek vienam y,f| labai 
naUit-ngn ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti 
sveikas ir laimingai gyventi.

ŠITA KNYGA “DA KTARAS” aprašo visokių ' 
ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip apsYciski.'i. 
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima 
išsigyd y t i.

TA KNYGA labai plačiai nprnšo apie vyrų pa-' -
slaptybes bei ligas ir taip pat apie motet is telpa y kad .'ię p-r jaunystes k -t 
il.iug. šiomis, k . 'p paprastomis s

ŠIOJ KNYGOJ "DAKTARAS" dik. ai aprašo, m-iomis ligom s, šitoje ka 
atidengiant daug paslapčių apie geriausius sma
gumus ženybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip

KNYGA "DAKTARAS” yra paveikslais ilius- 
trauota, parodo ir giliausias kūno dalis, išaiški
na paslapty bes. Ji reikalinga kaip sveikiems,1 tą apgarsinit. i) ir adrcsi nk teip:

The Philadelphia Medical Clinic '
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

7///Z. . 
DAKTARAS” gražiai pa- 
ip ir moteris, kas būtinai 
>ns, kaip jauniems, taip ir

jei si'RC

reikia bu'.a’-.
D.-mg ? e i ti

YT Š TING i

p paprastomis šs-ežiomis, 'ein užseB#

:1- . > i*TODĖL, k.id ta knyga dėl labo V’Suomenti w 
nota, t.ni k,elvenas apturės ia DO\ANAI, k*- 
s tik at' ų iV c. stampom:! misiuuti-nui.
REIKALAUK DAR S ANDiEN. iškerpant #•

rxrarw
pasekmingai greit viso

LAIKRODĖLIS 14 K. GOLD FILLED!
15 dovanų prie laikrodėlio visai Povąnaj

Av “

PERKANT LAIKRODĖLI STAČIAI Iš FABRIKO? sutaupysit sau ne mažiau, kaip Ų9:0(J’.

Tiktai

nes pas kohtą 
PREKE to laU 
augščiau patai-

pardavėją už tokį laikrodėlį užmokėtume! mažiausiai $25.00, o mūsų SPEC1J ALLšK.A F A BRIKOS 
k r odelio yra TIKTAI $5.50 ir aprat to, KAS DABAR l’žSIS.AK YS I’AS Ml S LAIKRODĖLĮ, tai 
pintus 15 PUIKIAUSIŲ DALYKŲ kožnas ap'aikvs prie laikrodėlio VISAI D) KAI. kaip tai:

1—2) Lenciūgėlis su Breloku, 3) Britva, 4) Diržas galandimui b n t vos, 5—6) uodelis ir Penzehs skutUMBl*, 
7) Plunksna Fontaininė, 8) Peliukas, 9) Žiedas, 10) Veidrodėlis, U) šukos, 12) Spilkute kak arysiui, 13 4) Mi
kučiai mankietams, 15) 32 Kalibro Revolveris (Modelis). vioib

Taigi jei norit pirkti tą puikų 25 dolerinį laikrodėlį už $5.50 ir gauti tuos 15 da ykų prie laikrodėlio VISA* 
DYKAI, tai iškirpkit tą apgarsinimą ir atsiųskit sykiu su ^5 centais markėmis rankpinigių, kad būtumėm penuw* 
erinę, jog ištikrųjų norit turėti mūsų laikrodėlį, o męs tuojaus išsiųsim jums laikrodėlį ir 15 dovanų prie laikrodėli*

Kada priimant siuntinį pergitikrinsit, jog tas laikrodi8 yra tikrai 14 K. GOLI) FILLED, GVARANTUOTM| 
XNT 20 METŲ, su garsiausiu pasaulyje mechanizmu, o tie !5 dovanų yra taipgi kuogeriausios rūšies, tai užmok*alt 
ikusius $5.25 ir keliatą centų už persiuntimą, jeigu gi nepatiktų, tai sugrąžinsim jūsų 25c.. 'lurime priminti, J»|B 
perkant laikrodėlį nuo mūs NEI KIEK NE RIZIKUOJATE, kadangi mūsų laikrodė'iai yra GVARANTUOTl ANl 
20 METŲ ir jeigu laikrodėlis pasigadintų, tai męs pataisysim ar išmainysim ant kito VISAI D^KAl, prisiimtai 
25, centus ant persiuntimo.

Iš Kanados užsakant, visi pinigai turi būti prisiųsti iš kalno.
ihnVIVA . ____________ ___________  11.'____* _ ___ I. •_____Ve mįcllnn aknlAnla

vo patįs sau kalti, nemokėdami atskirti blogo apgarsinimo nuo gerojo. Iš tos priežasties męs esam priversti pranešti, 
IOG MŪSŲ FIRMA YRA KRIKŠČIONIŠKA, neturi nieko bendro su firmom's garsinančiomis šitame laikraštyje 1> 
luoda visa tą, ka garsina; apie mūsų teisingumą ir sąžiniškumą kožias gali persitikrinti, užsisakant vyrišką ar lUk 
terišką laikrodėlį (sj dovanomis) ir adresuojant stačiai tiktai paai 

NATIONAL COMMERCIAL COMPANY,
90 W. BROADWAY, Dep. 4-15.



NAUJA KNYGA
15<

JuokasH»c

1»f

Hc

20c

10c

25c
25<
19c

kaina 
... ■ 75c

vakare

referatą.

VIETINES ŽINIOS

lai.
>

L. 10

gauti DYKAI dvi geras štukas 
ir Didelį Kataliog.ą visokių ma
giškų štokų ir kitokių visokių 
dalykų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur jų g»ut? Atsiųsk 

savo pilnų ir aiškų adresų ir už
6centusstempų ažl uždengimo 
prisiuntijno kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogų ir štukas tau nusių- 
sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. 8ZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S. Halated St. Chicago, III.

v
y

(Tąsa nuo puslapio 1.)
KARŠTLIGĖ LENKIJOJ.
Londonas.—Lenkijoj siau

čia baisi karštligės epidemi
ja. Ypač prasiplatino ji Lo- 
dziaus apygardose, kurias, 
kaip žinoma, laiko po savo 
valdžia Vokietija.

Kaizeris Villius norėjęs 
atlankyti Lodzių, bet išsi- 
§andęs ten siaučiančios epi- 

emijos.

VOKIETIJOS LAISVĖS 
MINDŽIOJIMAS.

Rankpelnis” rašo:
Visur pasijuto labai galin

ga valdžia, visų visuomenės 
sluogsnių paturima. Ir Vo
kietijoj ji atsidėkuodama 
už darbininkų paturėjimą, 
pradeda mindžioti visas lais
vės teises: Saksuose ir Ham
burge išnaikino susirinkimų 
laisvę; Gotoje ir Braunšvei- 
ge uždarė s.-d. laikraščius, 
nes jie nesutiko tarnaut bur
žuazijos reikalams. Dar se
niau uždarė moterų s.-d. 
laikraštį “Gleichheit” (Ly
gybė). Tuo būdu ji nori su
turėti vis labiau kįlantį ten 
darbininkų protestą prieš 
karę ir partijos didžiumos

LAISVĖ

“moksliška”. Mikčiojo-mik- (duoda duonos bakanėlį už 5 
čioio. malė-malė ir ant ealo centus (po senovei), o vie-čiojo, malė-malė ir ant galo 
išradę kad darbininkai dau
giau nuo kapitalistų gauna, 
negu jie uždirba. Liepė sau
gotis socijalistų, nes socija- 
lizmas—tai grabo lenta. 
Tuos darbininkus, kurie ne
sistengia išmokti amatų, iš- 

j vadino arkliais. Priplepėjęs 
nesąmonių visą maišą, ant 
galo pasisakė, kad jis mylįs 
ir socijalistus ir “aidoblis- 
tus”. Pabaigus jam kalbėti, 
iš publikos pasipylė klausi
mai. Bet pirmininkas ponas 
Labanas suteikė balsą tik 
tiem, kurie, jo manymu, iš
rodė “nepavojingi”. Po dvie
jų užklausimų, į kuriuos 
“mokslinčius” neatsakė — 
prakalbos užsidarė.

Tokį kalbėtoją, kaip p. Vi
nikaitis, reiktų prirašyt prie 
“aidobliečių” unijos ir sykiu 
su Grikštu pasiųsti po pla
čią Ameriką “sorkes”'krėsti.

Aukų į gelbėjimo fondą 
surinkta tik 13 dol. ii* vienas 
biznierius paaukavo 5 dol. 
į autonomijos fondą. .

Reporteris.

centus (po senovei), o 
nok pelno sakosi turį.

Draugai!
jau

savo
Dr-as F. Matulaitis 

sugrįžo Brooklynan iš 
kelionės. Jisai buvo aplankęs 
Rochester}, Clevelandą ir

Aukos L. š. F. ferams, ku
rios nebuvo pagarsintos.
A. Daukšis aukavo 2 boh- 

kas degtinės, vertės $2.50, 2 
bonkas vyno, vertės $2.00. 
Jurgis Garšva aukavo gro- 
serio, vertės $1.50.

L. S. S. 19 kuopa nutarė
.. . . . ,v. paminėti sukaktuves savo

poziciją Bet tai da greičiau dešimtmetinio darbavimos 
atidai^ darbininką:-is akis. ant darbininkiškos dirvos.

Paskutiniame kuopos mi
tinge išrinkta komisija, ku
riai pavesta surinkti ir su

kyli medžiagą kuopos

VOKIETIJOS DARBININ
KŲ PROTESTAI.

šeštojo (didžiausio) Ber-Jtvar. 
lyno skyrimo anskričio s.-d. istorijai.
atstovai griežtai protestuoja 
prieš apgulimo meto įvedi
mą ir ypatingai prieš spau
dos ir susirinkimų laisvės iš
naikinimą. Susirinkimas 
reikalauja, kad partijos C J draugišką vakarėlį. 
K. ir reichstago frakcijai 
kreiptųsi į valdžią ir griežtai 
pareikalautų apgulimo meto 
išnaikinimo. Balsavusis 
prieš valdžios politiką ir, 
prieš pinigų davimą karei s.-1 llcvt 
d. atstovas Liebknechtas ten svečiai.
toli ne vienas: jį sveikina be- i bUs išnildytas trumpas 
veik visa Štutgarto organi-1 prOgramėlis. D 
zacija; jo šalininkų vis dau- Herman skaitys _____ ....
giau atsiranda ir kituose Taipgi bus deklamacijų, dai- 
miestuose (Leipcige, Berly- nil ir kitokiu pamargmimų. 
ne, Hamburge), dargi karės. Kviečia L. S. S. 52 kp.

Rengėjai.

Draugiškas vakarėlis.
L. S. S. 52 kuopa (New 

Yorke) rengia ant 20 d. vas. 
(subatoje) 8 vol.

Barta-
N 498

Vakarėlis jvvks p. 
šiauš svetainėje po 
Washington St. ir kampas 
Spring St., New York City.

Vakarėlyje dalyvaus kuo
pos nariai ir jų užkviesti

ne, Hamburge), dargi karės 
lauke. Šveicarijos s.-d. laik
raščiuose* galima rast ne vie
nas toks laiškas. New Yorke lietuvių poli

tiškas Ūkėsų Kliubas savo 
paskutiniame susirinkime 
apsirinko “Laisvę” organu.

LENKŲ LEGIONAI.
. Net rusų laikraščiai turi 
pripažinti, kad į rusų vai- Į 
džius sutvertus “legionus” i 
(lenkišką kariumenę) nie- 
k” - ’ nenori Lteti.

Tie legionai gyvuoja dau-' Tautiško Namo svetainėje, 
giau fantazijoje, negu tikre-1 
nyoėje. į juos niekas nesi- 
rašo.

Užtat Galicijos legionams 
gana gerai sekasi, nors jie 
turi labai daug nuostolių.

•Viename iš paskutinių mū
šių žuvo garsaus lenkų pia
nisto brolis Stanislovas Pa
derewski, af icieras lenkų ka- 
riumenės. /

L’etuvių Apšvietcs Drau
gijos mėnesinis susirinkimas 
atsibus 21 d. vasario, 1915,

ant antrų lubų, 101—103 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Prasidės nuo 2 vai. po pietų.

teiksitės neatbūtinai atsilan
kyti i šį susirinkimą, nes yra 
daug svarbių reikalų aptari
mui.

Susinėsimų raštininkas
A. Petraška

183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Gimnastikos 
Kliubo susirinkimas atsibus 

Tautiškame jPetnycioj, 19 d. vasario 
prakalbos, i (February), 1915 m., Kliubo 

bepartyviškos svetainėj, 375 So. 1st St.
komiteto ' Pradžia 8 vai . vakare.

16 d. vasario 
Name atsibuvo 
surengtos 
partijos” vietinio 
su tikslu pasiubagauti pini-, Meldžiame visus narius atsi- 
gų į autonomijos tondą. Kai- ’lankyti, nes bus 
bėtojais buvo 
pas ir tūlas 
Vinikaitis.

Pirmiausia kalbėjo dakta
ras Šliupas apie karę, Jos 
priežastis ir pasekmes. 'Jis 
nurodinėjo, kad šią karę iš
šaukė ne tiek kapitalizmas, 
kiek pavergtosios tautos. 
Bet tolimesnėj kalboj, 
būt užmiršęs- pirmąjį

svarstoma 
daktaras šilu-i nepaprastai svarbus reika- 
“mokslinčius”

Pranešimas.
Visi tie draugai ir drau

gės, kurie pasižadėjo lošti L. 
S. S. 19 kuopos rengiamuose 
perstatymuose ir tie, kurie 
nori dalyvauti, malonės atsi
lankyti pėtnyčioj, 19 d. vasa
rio, 7:30 vai. vakare, į “Lais
vės” redakciją dėl paskyrs- 
tymo rolių.

Teatro Komisija.

“Laisves”, knygos 
SOC1JALIZMAS — KUOMI JIS 

YRA IR KAIP JĮ ĮKŪNYT? 
Parašė O. Amennger, auiie- 
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
Kiekvienam darbininkui — Ir 
t,^m, kuris tiKi į socijahzmą 
ir tam,.kuris netiki. Kiekvie
nas socijalista's, perskaitę* 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę.. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių- knygy
nėlyje. Kaina lik..........

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
TIN IR ŠLISSELBURGO 
BASTILIJA. Parašė V. 
Paukštys. Jeigu dar kas neži
no tu baisenybių, kurios de- 

• dasi Rusijos kalėjimuose, ie! 
dar kas negirdėjo kiek lais
vės kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit
Klą knygelę, čia jūs atrasit, 
bu kokiu žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumu mū
sų draugai eina ant mirties 
Kaina......................................

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. Si 

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

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
mvli skaitvti eražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tte......

LIAUDIES DAINOS. Tai yr* 
rinkinėlis gražiausiu lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šią knyireię. Joje yra 
riausios eilės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kilų žymes
nių poetų. Kaina tik ..

J YVĄ S GRABE. Parašė Senas 
Vincas, 'lai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lieluv.ų gyvenime 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinej 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina ...............................

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO 
ŽENKLUS. l’arašū A. Montvi- 

dns. Tai vra parankiausiai* 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rasta. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai nyažai yra tok iii, 
kurio moka teis;ngai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti n. .s Ki
timo ženklų, padaro rž^tą bo 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgvti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik .............

MOKSLAS KANKŽINYSTfiS 
Urba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuonu mokslu 
Interesuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina......

IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. kaina ...............
kaina ....................................

ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina .. 
SOČI J AL DEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLIAI, kaina .
STEPONAIČIO RAŠTAI 

$1.00, parsiduoda už .
DARBAS, kaina...............
<AUDONAS JUOKAS .. 
UOTERIšK? IR MEILĖ
GALUTINIS

TIKSLAS ...

1»C

?®c

Visokius VYRIŠKUS RŪBUS pigiai 
Ir gerai galite pasiūti pas ANTANU 
LIUTKŲ. Užtikrinu, jog tie, kurie už
sisakys pas mane kokį nors apsivilki
mą, pilnai užsiganėdins mano darbu 
nes aš, pasidekavojant savo praktikai, 
—gražiai pritaikau rūbą kiekvienam 
žmogui pagal jo norą ir reikalavimą 
Aš užlaikau įvairių firmų prabas 
(sampelius), iš vo kiekvienas ga'i pa- 
siskirt sau patinkamą medegą už pri
einamą kainą. Taipgi sutaisau, išva
lą a ir suprosinu senus vyrų ir moterų 
drabužius,—išrodo, kaip nauji.

Atsitikus reikalui, kreipkitės po šiuo 
adresu: 670 N. Main St.. MONTELLO. 
MASS., Lietuvių Tautiškame Name.

Su pagarba
A LIUTKUS

i1

Brooklyn, N. Y.

Ar E^ori

tur
savo 

išsitarimą, visgi pripažino, 
kad valdonai išvien su kapi
talistais tyčia surengė šią 
žmonių skerdynę, kad tuomi 
nuslopinus besiplėtojantį 
darbininkų judėjimą. Pa
baigoje savo kalbos jisai prigulinčioj J. 
kvietė susirinkusius aukauti ;9—17 Hope St., BTn. 
autonomijos fondan ir tikri
no, kad po šiai karei ne tik 
Lenkija, bet ir Lietuva, susi
dėjus išvien su Latvija, įgys 
neprigulmybę. Sudrožė per 
“kelmai tęs” lietuviškiems
socijalistams, kam šie drįso 
laike Visuotino Seimo at
mesti tūlą “išganingą” Šliu
po įnešima.- boikotuoti tuos auonkepn

Antras kalbėjo “mokslin- kurie pasiliko žmoniškesni 
Čius” Vinikaitis. Na, to vy- nepakėlė duonos kainos.
ro prak&lba, tai jau tikrai1 Nekurie duonkepiai par-

Apie 50 darbininkų su
streikavo kriaučių šapoje, 

Schwartz, 
Norė

ta, mat, numušti mokestį.

New Yorke prasidėjo or
ganizavimas į unija karų 
darbininkų.

Organizavimas eina gana 
sparčiai. .

Duonos trustas pradėjo 
boikotuoti tuos duonkepius,

kaina 35c.
........20c

KLESŲ KOVOS
10c.

•<Al!» PADARYTI MONUS .... 50c.
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

Kaina .................................... 25c.
DRAUGIJOS IR ORGANIZMŲ

EVOLIUCIJA. Kaina ........ 50c.
N UOS A V Y BĖS 1ŠSIV YSTYM AS.

Kaina ....................................  50c.
'‘Laisvė”

Gera Proga Ligoniams
V YRA SUTEIKIAMA PER

DR. J. C. BROWN
Visiems gerai žinomą dalrtarą-specijallatą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 85 metus, dabar 

UfcDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomia diena- 
mis: Nedėliomis, Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medali ui 
atslžymėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengiau su naujausiomis stebūklingomis mašinomis. X-spindulių 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visas žmogau, kūnas, užtai ir lengv* 
atrasti, kur yra įsisėdus liga. Neturint gi tos mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima sužinoti, 
kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENfiJUSIAS IR NERVIŠKAS
Ligas Pilvo, Plaučių, dird es, Inkstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No 

sies ir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisverimus gydome 
be operacijos.

ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kuf^a perdaag 
užimtų čia išdėstytą gydau su geriausiomis pasekmėmis.

Ai nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jūs sergate, bet tuojaus ją permatau, kaip veid
rodyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktika ir stebuklingos mašinos.

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet apeikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar JGa 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija Ir 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis pageloos.

ATMINKITE, JOG AŠ 1ŠGYDAU SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir išgydo ant visados. Aš negyd&u per laiškus, nes to negalima atlikti, 

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzeminuoti, tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimu* ligoniam* 
DYKAI Nedėliomis, Utarninkais ir Pėtnyčioniis.

DR. J. C. BROWN
50 W. 36=th St., arti 6=th Ave., New York.Į'N- Y

OFFISO VALANDOS-. NEDALIOMIS:
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pi«t
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakaro

•e»«wp'

l PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS
Turi 38 kambarius pui

kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus j visa* 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

lus kreipkitės į mūsų ofisą 
o rasite teisingą patarnavi
mą visame kame.

Laivas “Kursk” išeina U 
d. October, 2 vai. po pietų

GEO. J. BARTASZ1US ir J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St.,

Cor icr Sorin# Street
NHW YORK CITY, N Y,

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

8 N) liauk Street, Waterbury, Conn

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojam* 
LEONIDO ANDREJEVO

KAINA
35 centai.

Toje knygoje aprašoma 
visos karės baisenybės. Ją 
perskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant karės laukot 
Todėl pasistengk tuojau per
skaityti.

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVĖ”

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Vi*y SąIĮV Dtrblmnktd

‘DARBININKŲ BALSAS” Pasaulio Pramonijos Lietuvių 
Darbininkų I. W. W. Unijos Organas, Leidžiamas Kooperatyvėa 
Bendroves iš Baltimorės, Md.

‘‘DARBININKŲ BALSO” Credo yra: Laisvė, Lygybė ir 
Brolyste per Mokslą, Pažangą ir Tiesioginį Veikimą.

‘‘DARBININKŲ BALSUI” rupi ir rūpės: Nušviesti darbi
ninkų reikalus, nurodyti jų tikrą padėjimą ir parodyti tiesiausius 
kelius išėjimui iš dabartinio jų padėjimo.

Kas tik už algą dirba ir pagerinimo būvio trokšta sau ir sa
viesiems, negali apsieiti neapsipažinęs su dalykais gvildenamais 
‘‘Darbininky Balse.” .

‘‘DARBININKŲ BALSO” kaina metams Suv. Valstijose 
1.50c. 'Vienam numeriui 5c. Šešiems numeriams 25c. Kanadoje ir 
Meksikoje metams $2.00. Užsenyje metams $2.50c.

Visokiais reikalais.kreipkitės Šiuo adreso:

“DARBININKU BALSAS”
859 Hollins Street, Baltimore, Md.

& Ve Furniture Co
So. B’klyn, N.

DIDELE LIETUVIŠKA EORMŠIŲ KRAUTUV

VISADA P.’RK RAKAMU S (forniHU?) pas A. MMJAUSh AJJ
A. \ 11 >'/.') U N A, n<‘s patsi g<-
Duodam ir ant lengvų Išmoįv- 
giau i nt s ivaite.i, t 
s tvu v- žimu dovanai, 

mes užtikrinarn,

ir už labai

'i. I)i k lūs visur prisiatom 
. .......... ienp karta pirkti ras mus, o
kad busit užeam d n i iš visu a žvilgiy.

nor

Trijų kavalku minkšti krėslai verti $’5.OO. Parduodam už $18.7'. 
Penkiy kavalky skuriniai krėslai ,, $.35.00. Parduodam už$J5.OO.
Lietuviai, nopamirškit musu, kada jums reikės fornišitj.

V. & M. Furniture Co
•9
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“OČIŠČENA

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

'NAUJIENOS" praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš kares lauko ir abelnai iš viso 
pasaulio — kasdien.

"NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

"NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS" leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmoniųapšvict >i ir jų gerovei, o ne pavienios 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Chicagoje—per išnešiotojus 12 c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
mettĮ $3.50. Kitur, ne Chicagoje, metąms $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mėn. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2d.

Išpildyk šitą blanką ir prishjsk kartu su pinigais.

''L.

v 5 
’'•V'

»t, ■

X 

i?

-NAUJIENOS" W4I S. halstcd SI., Chicago, III.
Šitiomi prisiunčiu$—(------- už "NAUJIENAS"

metus ir meldžiu jas siųst*Šiuo adresui

Geresnė už importuotą monopol-
Visokius gčrymus parduodame 

Retail ir Wholesale kainomis.
45* c—6.00 už Reisą
50'c—$6.50
5,y;ė—$7.00 “

VYNAI.
White Wine, Sherry, Port, Cla

ret ir kiloki vynai nuo $1.00, 
$1.50, $2.00 ir $2.50 už galionu.

ARIELKOS.
“Monogram” .. $2.00 už galioną 

Bose Club” .... 2.50

12 bonkų
12

12

BRAN DĖS.
C Cal. Brandy $2.00 už gal. 

..“... 2.50
..“ .............3.00
CORDIALAI.

VVišniak, Peach, Raspberry. Lemon ir 
kordialai — $2.00, 2.50 už galioną.

Nore lamas pii kti, prisiek Money Orderį 
ant kokius sumos. kok«ą pasirinksi registruo
tame laiške. įmintiems už $5.00 tavuro, ap- 
niokam persiuntimo lėšas.

H. B. ROSENSON

u 
a

kitokį

J? 317-319 Grand St, Brooklyn, N. Y,




