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Franci jos vyriausi genero-

DĖLEI JAPONŲ/
Japonų spauda smarkiai 

ginčyjasi: siųst ar nesiųst 
japonų kareivių p a geibo n 
Francijai, Anglijai ir Rusi-

fuo, budu torpedavo. Todėl Norvegija 
dar skyrium užprotes-

FRANCŪZAI PRADĖS 
VEIKTI. _ ____ 7

Iš Paryžiaus pranešama, Anglijos pajūriu.
kad Francija ir Anglija pra-, Norvegijos du laivu vokie-
dps užpuolimą ant vokiečių čių povandeninės valtis jau

106

Telephone 5231 GreenpointTelephone 5231 GreenpointNo. 16
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j ieškojimas.
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$2.00
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1.75

Tūkstančiai kareivių liko 
be kojų. Daugybe kareiviu 
taip-pat nušalo kojas.

1915 m. buvo naudojama 
1,854,150 vagonų.

227,473 vagonai, iš prie
žasties bedarbės, taip sau 
stovėjo.

ell, 
;hi- 
‘že- 
reš- 
dpo

TOJŲ.
San Francisco, 20 d. vasa-

K. Lane. I Tik jau ir juokdarys tasai 
mūsų prezidentas.

co

kiems ūkio reikalams.
Biznieriai gauna pašelnų 

—apie mažesnius ir beže
mius nieko nesigirdi!

iššauktų kraujo užnuodiji- 
mu nuo šašų ir pūslių. Tas 
viskas, veikiausia, paeina 
nuo to, kad kareiviai per sa
vaičių savaites negalėjo nu-

rėtų jums pripažinti tai už 
pirmenybę.

V. Jurkšietis.

ISKUUKUY in, IN. Y., 23 \ a ario (February,, tvi5 m v , 
iTn-rVi 11 1<M4 -it T.AC-1- nf- TlvonUvn. Now under the Act of March 3, 1879”.

nei!) prisiu i.-.
sąs tėvu šešių menes 
kio. Dvasiškas tėvelis Dar
nell kalti namas už transpor- 
taciją savosios iš Owatonna

>ar_ VU,bei I. _ .------f-------- , ------
i ūkia, viskas būsią išdalyti 
i’ 11 <i i

Na, o'ką dvasiški tėveliai' borui jos V. Dūmos atstovas, 
ir doros mokytojai, ar nepui- nuo karės nukentėjusių rei
ki jūsų dora?... Rodos, kiek-j kabūs važinėjęs į Petrapile. 
vienas socijalistas ir bedie- j Karė tiek buvo pakenkus ū- 
vis ar šiaip doras žmogus tu- i kininkų bendrovei “žagrei”,

120 vokiečių p c 
valtelių, pasiruošusių nerti

Geriausias darbo žmonių laikraštis 
“LAISVĖ”

Eina du sykiu savaitėj: U tarn ink e ir Pčt- 
nyčioj. Leidžia Lietuvių Ko-ope- 

ratyviška Spaudus Bendrove.

PRENUMERATA METAMS:
Amerikoje.................................
Kanadoje ir užrubežiuone ....

PUSEI METŲ:
Ąmeviknje .................................
Kanadoje ir užrubežiuose ....

Apnarskiimu kMnoR ant užk>au>dmo 
“LAISVĖ”

133 KotbiiiiK C.t., Rroūk ; n, N. Y.

PUSĖ MILIJONO LANKY- moterįs įteikė Wilsonui peti- 
' ei j ą su 28,000 parašų.

Dirbo moterėlės, * prakai- 
rio. —Tarptautiškoji Pana- 'tavo bebėgiodamos ir para
moj paroda atsivėrė 12 vai. šus rinkdamos, o Wilsonas 
dieną. .sausai keliais žodžiais joms

Dar niekad San Francisco atkirto, kad ginklus gabens 
nebuvo tokio sujudimo gat-iir toliaus, kaip gabeno, nes 
vėse, kaip šiandien. • uždraudimas gabenti būtų

Prezidentą Wilsoną atsto- sulaužymas Suv. Valstijų 
vavo vidurinių reikalų sek-į neutraliteto, 
rotorius Franklin 
Patsai prezidentas per tele
foną (3,000 mylių ilgio) at
vėrė parodą.

Manoma, kad parodą šian
dien aplankys pusė milijono 
žmonių.

Miesto gatvėmis ėjo paro
da, kurioje dalyvavo 250,000 
ypatų. Priešakyje ėjo atsto
vai tų svetimų šalių, kurios 
oficialiai dalyvauja parodo
je.

227,473 “bedarbiai” vagonai.
Pagal žinias, :

gelžkdių asociacijos, 1 d.vas. šeimynos, kaip daug ten var
go. Tėvai užganėdinti, kuo- i 
met vaikai miršta, nes netu
ri kuom juos maitinti.

O komisija klauso ir žio
vauja!

KANSASE DARBAI EINA 
PUSĖTINAI.

“A. Liet.” rašo, Kan- į 
sas City darbai eina pusėti- • 
nai. Keli lietuviai, pribuvę 
tan miestan iš Los Angeles, 
tuoj gavo darbą.

SUVIENYTOS VALSTI
JOS GAVO NUO KA
RIAUJANČIŲ ŠALIŲ 

ANT 625 Ml LUINŲ ’ 
UŽSAKYMŲ.

Šiomis dienomis atvyko
New Yorką vienas žymu:
Kanados pramonininkas, ku-! rę”. Žemės Reikalų Depart- 
ris susipažinęs su Kanados mentas pažadėjęs duoti 
ir Suvienytų Valstijų pra-i “Žagrei” 1,800 rub. agrono- 
nės reikalais. Jis, besikal- mui laikyti ir tiek-pat, kaip 
bedamas, pasakė, kaJ iki pernai, bandydamas ir kito- y • 1*1 * 1 V T 1 * 1 • — 1* *11šiam laikui Suvienytos Vals
tijos išpildė- kariaujančioms 
Šalims už 625 milijonus dole
rių įvairių užsakymų. Tuom 
laiku Kanada išpildžiusi tik 
už 25 milijonus dolerių įvai
rių užsakymų.

IR TOLIAUS GABENS 
GINKLUS.

Moterų deputaciia aplan
kė prezidentą Wilsoną ir 
■prašė jo nedaleisti gabenti 

® .ginklų kariąūjančioms .. t... . ,
ropos valstybėms. Tosios karės nukentėjusiems.* _ išdegino visus kaimus, vi-,

TARPE ROOSEVELTO 
STREIKIERIŲ.

Skaitytojai atsimena, kaip 
kompanijų žemsargiai už
mušė Roosevelt, N. J., du 
streikierių ir sužeidė 50 .

Dabar eina tyrinėjimas. 
New Jersey legislatūra iš
rinko tam tikrą komisiją. 
Prieš ją stojo ir liūdyjo 
d r-as Max Jacoby. Jisai pa
pasakojo, kokiose baisiose

I Žinios iš Lietuvos
Jau kebuose “Laisvės” nu

meriuose netalpinome žinių 
iš Lietuvos. Laiškuose pa
duodama senos naujienos, 
laikraščių naujų taip-pat ne-

Subatos vakare (20 d.vas.) 
atėjęs “Vairas” (NN 1 ir 2) 
paduoda kelias įdomias ži
nias.

Karo grobis.—Paskutiniu 
metu iš Prūsų Lietuvos atve
dė i X’ilniu daugybę ten pa-

ius imtų mašinų ir žemės ūkio 
ve. padargų: lokomobylių, kti- 
li„) irunuj i, sėjamųjų mašinų, 
d. Plūgų ir kit., išviso apie 106 
<a_’ j tukst. rub. vertės. Daug esą 

• pdegusių ir reikėsią taisyti.

iiū- Visos mašinos ir padargai 
atiduoti gubernijos agrono- 

cbai. Pataisius, kas
----- --- --c — — • . - <• 

nares nukentėjusioms 
i tojams.

kad jai sunku būtų buvę at
sigauti, ypač kad vyriausy
bė karės metu buvo ketinusi 
nebeduoti pašelpos. Kum 
Laukaitis buvo išdčjęs visą 
reikalą Žemes Reikalų De- 

,partmentui ir išaiškinęs, 
kiek daug būtų žalos kraš- 

Jtui, jeigu nei vyriausybė ne- 
į. duotų tos ūkiui pašelpos, ku- 
s rią seniau duodavo per“žag-

Didelis lietuvių koncertas 
bus Vilniuje sausio mėnesio 
gale. Dalyvaus mūsų artis
tai, solistai ir didelis lietu
vių choras, kurį mokina ir 
ves baigęs Petrapilės kon
servatoriją St. Šimkus. Kon
certo pelnas bus skiriamas 
Lietuvių Draugijai šelpti dėl

m $jĮ[ im |R gįĮ||]|)|0
NEUTRALIŠKOS ŠALIS PROTESTUOJA PRIES VOKIETIJĄ 

‘ DELEI PREKYBOS LAIVŲ SKANDINIMO.
MŪŠIAI LIETUVOJE.
Iki nedeldienio, 21 d. va

sario, atėjo sekančios žinios, 
paliečiančios karišką veiki
mą Lietuvoje.

Pelnyčio j, 19 d. vasario, 
vokiečiai užėmė Tauragę, 
Kauno gubernijoj. Pirm to, 
lies Taurage buvo didelis 
musys. Kaip toii vokiečiai 
nusivaro Kauno gubernijon, 
kolei kas, nėra tikrų žinių.

Didžiausios vokiečių spė
kos eina ant Kauno ir Gar
dino. Jiems) rūpi išardyti 
gclžkelį jungiantį Kauną su 
Varšava. Tokiu būdu, Var
šuvos armija būtų atskirta 
ir rusai negalėtų kilnoti sa
vo kariu menę.

Laukiama, kad tarpe Kau
no ir Gardino vokiečiai vėl 
panorės persikelti per Ne
muną,- kuris dabar yra užša
lęs. Ton vieton traukiamos 
vyriausios vokiečių spėkos 
ir čionai, veikiausia, jie pa
darys smarkiausią savo už
puolimą.

Nėra dar žinių, kad Kau
no ar Gardino tvirtovės būtų 
apsiaustos.

Rusai vis dar traukiasi at
gal. Taip iš Petrogrado pra
neša, kad mūšyje ties Augu
stavu (Suvalkų gub.) rusai i 
pasitraukę. Vokiečiai juos 
vejasi.

Netoli Gardino ir daugely 
vietų Lomžos gubernijoje 
buvo nauji mūšiai tarpe rusų 
ir vokiečių.

Gyventojai vakarinės da
lies Kauno, Vilniaus ir Gar
dino gubernijų bėga iš savo 
namų į giluma Rusijos. Val
džia jiems uoliai padeda.

Rusai traukia Kauno apy- 
^ardosna milžinišką daugy
bę kariumenės. Traukiniai 
eina dieną ir naktį. Pasa- 
žierius visai negabena, nes 
visi traukiniai užimti karin

io nės gabenimiu.

VOKIEČIAI NEPAPRAS
TAI NUDŽIUGĘ.

Vokiečiai nepaprastai nu
džiugę savo laimėjimu Mo
di rijos ežerų distrikte. Da
bar jie tvirtina, kad tuose 
mūšiuose ir bevejant rusus 
iš rytų Prūsų, šiokiu ar to
kiu būdu išskinta iš rusų ar
mijos eilių 150,000 kareivių.

Žymiai nukentėję net 
penki Rusijos armijos kor
pusai. Tiktai skubus ir ge
rai suplenuotas rusų pasi
traukimas davė jiems proo’a 
’šgelbėti šiek-tiek artilerijos 
ir ammunicijos.

KAIZERIS SAKO ATGAI
VINSIĄS RYTŲ PRŪ

SUS.
Rusai laike pirmo buvimo 

Prūsų Lietuvoj elgėsi su gy
ventojais gana padoriai, 
žmoniškai. Laike antro į- 
veržimo į Prūsus elgėsi jau 
barbariškai ir neturėjo laše- 
'io mielaširdystes. / Tūkstan
čius ramių Prūsijos žmonių 
oaėmė nelaisvėn ir išgujo į 
Sibirą. Tarpe tų belaisvių 
buvo ir vienas-kitas žymes
nių Prūsų Lietuvos veikėjų.

Rusai, būdami Prūsuose,

Rusų traukinis su ligoniais. Palei traukinį stovi daktarai, sesers mielaširdystes 
ir popas.

sus namus. Akmens ant ak- linkui Anglijos, 
mens nepaliko.

Vokietijos kaizeris savo pat paruošta 
telegramoje Karaliaučiaus 
gubernatoriui sako, jog vo
kiečių tauta padės visas pa
stangas, kad atgaivinus ry
tų Prūsus.

KĄ SAKO RUSAI?
Rusų laikraščių militariš- 

ki kritikai sako, kad pasku
tinis vokiečiu užplūdimas y- 
ra tai efektiška demonstra
cija, kuri betgi, ant kares 
■ezultato neturės pasekmių.

VOKIETIJA IŠPILDĖ ŠA
ŠO GRĄSINIMUS.

Vokietija išpildė savo gra
sinimus Anglijai. Kaip ži
noma, .Vokietija apskelbė 
Anglijos blokadą. Jūros ap
link Angliją yra apskelbtos 
karės stovyje. Vokietija tai 
padarė tuo tikslu, kad nelei
dus Anglijai kelti kareivių 
Francijon ir pastojus kelią 
tiems laivams, kurie gabena j 
iš Amerikos ginklus Franci;1 
jai. ir Anglijai.

Vokietija nori užduoti 
smūgį savo didžiausiam 
priešui—Anglijai, bet nuo to 
karės būdo gali nukentėti ir 
pašalinių,nekariaujančių ša
lių laivai. Todėl tai Vokie
tija liepė neutrališkoms ša
lims apsisaugoti ir sustabdy
ti garlaiviu plaukiojimą ap
link Angliją.

Neutrališkų šalių val
džios—Amerikos, Švedijos ir 
Norvegijos— užprotestavo 
prieš tai, bet Vokietija ne
paiso jokių protestų.

Vokietijos pienas esąs 
toks: manoma pasiųsti)- dau-. 
gybę povandeninių valtelių 
į Anglijos pajūrį. Tos valte
lės, be jokių persergėjimų, 
stengsis nuskandinti AnglL 
jos laivus. Taip-pat manoma 
prisijoti visą Anglijos pajū
rį minomis, kas padarytų 
plaukiojimą aplipk Anglij ą 
labai pavojingu.

Wilhelmshaver e jau stovi

Daugybė 
Zeppelinų (orlaivių) taip- 

povandeni- 
nems valtelėms gelbėti.

Kaip matome Vokietija ne 
juokais pasirengusi užduoti 
smūgį Anglijos prekybai ir 
kares ulonų išpildymui.

Vokietija jau pradėjo veik
ti. Povandeniniai laiveliai 
jau torpedavo vieną Prancū
zų, o kitą norvegų garlaivį. 
Norvegų garlaivis nuskan
dintas. Kam drįsęs, mat, 
plaukioti ten, kur Vokietija 
uždraudė.

Anglija jau išsigando vo
kiečių ir suspendavo (sulai
kė) susinėsimus su Francija. 
Fu o tarpu, joks Anglijos lai
vas neplaukia Franci jon ir iš

Šimtas amerikiečiu, kurie 
gyvena Paryžiuj, norėję 
grįžti namo, bet gręsiantis 
pavojus sulaikė juos.

Anglija, atlygindama Vo
kietijai, sako, jog neleisianti 
nei vienam laivui gabent Vo
kietijai duonos ir vokiečiai 
bus nuveikti jei ne ginklu,tai 
badu.

NEPAISO .AMERIKOS
Vokietija nesibijo Suvie

nytų Valstijų protestų. Ji 
savo atsakyme visą bėdą 
verčia ant Anglijos, kuri ne- 
paguodoja tarptautiškų tie
sų.

Amerika, betgi, vėl siu
sianti Vokietijai persergėji
mą. Jeigu koks nors Ameri
kos laivas turės žūti nuo Vo
kietijos minų ar povandeni
niu laivų, tai už tai Vokietija 
atsakys.

Amerika turinti teisę pir
kliauti su visomis šalimis,
vadinasi, ir su Anglija ir Rusu karės ofisas prane- 
Vokietijai nevalia pakišti ša, kad smarkumas vokiečių 
jai koją. • latakų ant Sierpec-Plocko

—7----------  (fronto laipsniškai puola.
KAREIVIAI BE KOJŲ. Ton vieton vokiečiai prade- 
Paryžiaus daktarų akade- da gabenti daugiau naujų 

mija ir karės daktarai labai spėkų.
susirūpinę tuomi, kad tūks- Iš kitos vėl pusės vokiečiai 
tančiai Franci jos kareivių stengiasi užimti tvirtovę O- 
likę be kojų. Tai yra pasek- sovieę ir Lomžą. Tuomet jie

visame fronte, 'j

gorima priversti vokiečius "->ano 
atitraukti daugiau savo ka- tuoti. 
reivių iš rytų ir pagelbėti at-1 
sigauti Rusijai.

Vargiai tik iš to kas išeis, 
nes francūzai jau kelis sy
kius buvo apskelbę genera- 
lišką užpuolimą visame 
fronte, o iš to vis nieko neiš-

NORI UŽPULTI ANT 
ALBANIJOS.

Berlynas, .19 d. vas. — Iš 
Sofijos ir Bucharest© prane
ša, kad Serbija nori Įsiveržti 
Alban i j on. Mat, Austrijos 
armija dabar prieš serbus 
nieko neveikia, tai serbams 
liuosesnės rankos.

Užimdami Albaniją, ser
bai mano prisiartinti prie 
jūros, kur jiems padės Fran-

VOKIEČIAI NORI UŽIMTI 
VARŠAVĄ.

Petrograd, 21 d. vas. — 
Vokiečiams nelabai tepasise
kė ties tvirtove Novo - Goor- 
gijevsk ir todėl iš šiaurių-va- 
karų pusės ant Varšuvos vo-

fhe Lithuania^ ccjai-wec£dy

Pabuflhed ty
Lithuanian Co-operative Pub. Society 
(Inc.), every Tuesday and Friday 

at Brooklyn, N. Y.

YEARLY SUBSCRIPTION RATE:
In the United States ............................. $2.0
To Foreign Countries........................... 8.5*

Advertising rates on application.
All communications should be aUdreuncd u 

“LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn. N. Y.

V Alėtas

Rusai sako, kad nuo Pavy
si io pribūna labai didelis 
skaičius vokiečių belaisvių^

Ar rusams pavyks sustabV 
Ivti vokiečių ėjimą pirmynf 
kolei kas dar peranksti sprę- 
ti. Pereitą ir šią savaitę ru
sams visur nesiseka. Vokie- 
čiai užėmė Suvalkų gub. ir į- 
siveržė į Kauno, Gardino ir 
Lomžos gubernijas. Taip- 
pat užėmė Plocką.

Rusų kariumenės vado pa
garsėjusioji “strategija” pa
sirodė išvalgyto kiaušinio 
neverta, nors apie ją labai 
daug būbnyta. i

OLANDIJA RENGIASI. T
Pastaruoju laiku Olandija' 

nepaprastai pradėjo reng- 
ties prie savo šalies apgyni
mo. Prie Vokietijos rube- 
žių gabenama vis daugiau, 
kari u menes.

Norėjo paskolint pi
nigų AMERIKOJ.

Vokietija nori gauti Ame
rikoj 5 procentų paskolę, bet 
ligišiol jai tas nesiseka. Ta
rybas veda per neutrališkų 
šalių bankus.

——    J.

SKANDINAVUOS ŠALIS 
PROTESTUOJA.

.Švedija, Norvegija ir Da
fnija išvien mano užprotes- 
■ tuoti prieš Vokietijos grąsi- 
nimą skandinti neutrališkų 

‘šalių laivus, plaukiojančius.

ties. Vyriausias kariumenės 
vadas j of f re sako, kad’ jam 
mažai tepagelbsti, o kartais 
;iet kenkia tūli divizijų ko- 
manduotojai.

Kaip nesiseka, tuomet pa-

Dienraštis “Yorodzu” 
karštai agituoja už kariume- 
i:*s siuntimą, sakydamas, 
kad Um būdu karė greičiau 
užsibaigsianti.

“Osaka Maircchi” priešin
gas siuntimui. Tasai laik
raštis tvirtina, kad Japonija 
turi dar daug bėdų namie irM 
abelnai, Azijoj, todėl kariu- 
menės siuntimas Europon 
gali pakenkti saviems inte^ 
resams.

BUKO VINO IE RUSŲ JAU 
NĖRA.

Rusai su didele gėda turS* 
jo pasitraukti iš Bukovinos^ 
Austrijos provincijos. Lon-. 
dono dienraščiai pranešu 
kąd rusų kariumenė apleido , 
Černovicus, Bukovinos sos-\
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LAISVĖ
SmSSi

Bet niekad rašėjas neturi apšviestunais, degino . • v>. - , vnn i xyinorl

į “užbaigusiųjų”), todėl kas: ay*v«»-
I galėjo Tašyt atsakančio) lite-1 um“ kūne daugiausiai nu-

_ •' . Ir/m/nn to 11 b'iinicnino nnnnv_

Palyginamas

vos $86.609.

NAUJOS KNYGOS.

Redakcija ir administraci
ja už apskelbimus neatsako.

Kada 
persikėlė

pasirašyt, tas jau didžiavos 
ir kiti jį skaitė augštesniu 
už save. Su literatūros rei
kalavimais susipažindavo la

kų organizacijų — socijalis-; 
tų partiją ir darbuokimės 
jos naudai! Patyręs.

į bijos, jie parsidavėliai, jie

ii j ik? Hive ji oaiin. j. Kii i cv j , z •

sėjai stengiasi ne tiek daly- ProtiŲr\ 
ką perstatyt jo naturališku- ( a^ge^vU1)’

kanta žmonių širdis, neapy
kanta prie prakilniausių tė
vynės sūnų.

Draugai, atjauskim nelai
mingą padėjimą tų apšvies-

Aš užaugau prie dvasiški- 
jos ir prisižiūrėjau į ją. Jie

tuviška patarlė sako — kur 
laka šuo — tai ten ir loja.

irėjau apleisti tėvynę, nes ki- &au

“NAUJIENOS”.

♦ ♦ *

ocijalizmo. Jie, šventva-

APIE J. BASANAVIČIŲ. I 
“Laisvės” N.J60, 1913 me-! 

tų,ve kas buvo parašyta apie 
J. Basanavičių ir jo veiki-

“Męs esame pasirengę pa- 
abaze for- gerbti D-rą J. Basanavičių

neuz-
_ v v v v Rašto

gyvumas randasi, jei rašėjas 

klės, jei jis turi turtingą kai- kilnu.

Apie raštus.

krauja mažne į kiekvieną, 
1 sakinį. Iš to matos, kad ra-j 
čainc! clonm’fici cn xxi_

Jos prototipu galii.ios metais d-ras J. B. likosi'sipeša...
11 Nenoroms kila klausimas,

Idant pakliūti į tą patį 
dangų, į kurį nulėkė Kristus, i Vi* 1 • • 1

Kiekvienas raštas turi būt 
gyvas, jeigu jis nori 
niigdyt skaitytoją.

, Kuomet,, paueKi-jmuOjasi kuniginių tautiniu- už jo praeities darbus, beturčiai, — gyvena dorai, ste- 
me, be darniai reikalauja Pa- kų grupa, susispietusi aplink! pastaraisiais didčses reakci-Tbėtinai vieni kitus myli, ne-

tapo nunešta jo motina, į ku-Ū . . . _
rį nuvažiavo net su karieta'me, kiek savo jausmus liet ir 

’ ” 1 "’"ošins, da-iaPie jiems mažai žinomą a-
inatomiją kalbėt.

Jeigu “Vienybė Liet.” su
šnairavo į “Tėvynę”, tai dar 
nereiškia, jog tarpe jų prasi • 
dėjo principialė kova. Ko
jos pakišimas ir intrygcs , 
mūsų tautininkų speciališ- 
kumas, niekados dar nebuvo 
principialė kova. 

• c

Kas varu įbrukama — tas 
neprigyja. Seinų miesto ta
ryba jau nutarė pavelyt par- 
davinėt alų. ' Šilalės vals
čius (Raseinių apskr.) nuta
rė prašyt atidarymo mono
polio, kaip greitai pasibaigs 
karė. Panašių žinių ateina i 
ir iš kitų Lietuvos vietų.

Kol blaivybės idėja neįsi-’ 
v:ešpatauš žmonių galvose,' 
tol jokie prikazai ir ukazai į 
is viršaus pasekmių neturės. j

Krikščioniškas 
tikėjimas.

*«

Nieko panašaus dar negir
dėta apie vyriausius mūsų 
didmiesčius.

C ha r ak te r i n ga, jog tasai 
faktas pasitvirtina ir tautiš
kojo bei klerikališko fondų 
praktikoje. Štai, tokia So. 
Omaha, Nebr., surinko tau
tiškam fondui daugiau, ne
gu visas Brooklynas ir Bos
tonas išvien paimti. Kleri- 
kališkam fondui daugiausia 
aukų suplaukė ne iš didmies
čių, bet iš to paties Worces
ter i o ir, rodosi, iš Waterbu
ry, Conn.

Tai dar neviskas. Yra ke
blios mainierių “pečės” ku
buos, proporcijonališkai lie
tuvių skaičių parokavus, su- 

imušė savo duosnumu net 
,Worcesterį, Newarka ir tt. • 
I Tokiame mie'stely, kaip į 
■Cherry, Ill., kur yra tik keli j 
išimtai lietuvių, ligšiol L. Š.
F. surinkta jau apie $200.

O juk, rodosi, didmiesčiuo
se visa mūsų inteligentija, 

tonais, esantįauki (laikraštija ir t____, ____
giai_ metai, kaip Chieagoje I dideliai lietuvių miniai, gali- 
isikūrė “Naujienos”. Joms .nla sukelti entuziazmas. To 
pavyko atlikti didelis ir nau-‘betgi nėra.
dingas Amerikos lietuviams1 
darbininkams darbas. Kaip' 
ir kiekvienas laikraštis, | 
“Naujienos” turėjo daug:
sunkių valandų pergyventi, I

PENKI KOMEDIJANTAI.
Ir “Laisvos” red. atėjo 

pranešimas, po kuriuo pasi
rašo pp. Rutkauskas ir Ke
mėšis ir kuris skelbia apie 
įkūrimą “Tautiškos Tary
bos Amerikoje”.

Tai yra vėlybas vaisius 
Chicaginio šeinio, kuris di
desnės visuomenės dalies bu
vo boikotuotas. Tas vaisius 
nedabrendęs ir neskanus ir 
atsiduoda klerikališku “du

lku”.
“Tautos taryba” suside

danti iš 5 žmonių, kurie, su
sieję viename Chicagos ho- 
tely, patįs save apsirinko tan 
urėdan.

Tikri komedijantai! Kas- 
gi jų klausys? Davatkos 
klausė ir tuomet, kol jie ne
buvo “dignitoriais”, o šiaip 
jau žmonės neklausys, nors 
Rutkausko kompanija ‘ 
diktatoriais apsiskelbtų.

Turim pasauly daugelį vi
sokių tikėjimų, bet dar to
kio nebuvo, kurio svarbiau
sia apeiga yra suvalgyme 
savo dievo, — sako Volter’is.

Jau nekalbant apie seną 
įstatymą, kuriame dievas iš
reikštas žiaurūnu, naikinan
čiu savo darbą, — krikščio
niškas tikėjimas savo dog
momis pralenkia judaizmą, 
buddaizmą ir brahminizmą, 
nes patį savo dievą, paveiks
le “sakramentų”, suvalgo.

Krikščioniškas, o ypač ka
talikiškas tikėjimas, kurio 
pradžia remias ant sapnų ir 
stebuklų, liepia mums tikėti, 
jog dievas yra vienas ir trįs, 
arba aiškiaus kalbant — 
yra tai .visa šeimyna <

vangelijų ir bibliją, pridirbo 
šventųj ų, sutvėrė pragarą ir 
prikimšo jį velniais, taip, jog 
nuo tikro pirmutinių amžių 
krikščioniško tikėjimo neli
ko nei skarmalų.

Juozas šilingas.

pažįsta gerai rašybos taisy- 
L j d'"“

kbą ir tinkamais žodžiais da
lyką perstato, jei jame nėra 
bėreikalingų pliauškimų ir 
mintįs viena seka iš kitos.

Iš santikii! dvasiš 
kijos su jaunimu.

“Tamsybė viso pikto mo
tina”. Monten.

“Bėda jums, įstatymo ži
novams, jog pasiėmėte rak
tą pažinimo; .patįs neįėjote 
ir tiems, kurie ėjo—užgynė- 

(Lukas, XI, 52).
Trokštu aš gyventi; esu 

dar jaunas. Širdis mano 
linkusi prie visko, kas pra- 

. Iš pat mažens mylė 
jau skaityti, mylėjau tėve
lius ir tt. Persekiojo mane 
tėvai (kunigų kurstomi) už 
skaitymą, už draugavimą su 

_ » Jus
tus, mušdavo ir visados ne- 

lužkęsdavo; taipgi ir kaimy- 
Tuli rašė- ina’i taip-pat. Lietuvoj, jei-

irdf,n? yPat‘T tai ir turi, nelygi-

Margos mintis 
apie viską.

A. Rimka dar tik spėjo at
vykt Amerikon, o jau turėjo 
susibari su Sirvydu. Tur
būt, su tuo nelaimingu žmo
gum niekas negali susitai
kink

i

pergalėjo visas kliūtis.
Kas mums ypač brangu, 

tai tas, kad “Naujienos” yra 
darbininkų visuomenės laik
raštis ne tik savo turiniu, 
bet ir išleidinėjimo organi
zacijos būdu.

Viso labo draugams chica- 
giečiams!

ERKIŲ IR UODŲ 
LIZDAS.

Visa, kas yra cyniško, vi
sa, kas kvepia renegatizmu 
Amerikos lietuvių gyvenime 
— visa tai, kain į kokį Ry
mą, traukia į “Vienybę Lie
tuvninkų”. Sako, nėra bjau

resnių pasauly žmonių, kaip 
tie, kurie, atsimetę nuo savo 
idėjų, stengiasi įgilti ir paže
mint savo buvusius idėjos 
draugus. O juk “V. Liet.” 
kaip tik panaši kompanija 
susirinko. Tai tikras erkių ir 
uodų lizdas! Tarpe jų yra 
ir tokių gyvūnėlių, apie ku
riuos - sakoma, jog jie patįs 
save sukremta,. pradėdami 
nuo uodegos. Či^jau tikra 
teisybė, nes niekas taip ne 
“ėdė” “V. Liet.” reputacijos, 
kaip jos pačios vedėjai.

Kada tautininkai, tuoj po 
visuotino seimo, suėi° į p. P. 
Draugelio svetainę, didžiais 

i balsais prašneko apie savo

stengtis savo rašinį padaryt 
gyvu įvairiais “dažais”, ne-1

Mi-D-i aisKiMus Kainam __ Inaturališkumais. Tūli rašė ; - . .• ,V1-diua disKidus Kdioani, . noPtni i r belptriqffn gu mato kiek pirmeiviškoyra tai .visa šeimyna dievų, Jąi, ypač poetai ir oeiemsiai, „..i,,,
‘kurie taip jau susigiminiavę, lieja Jausmus viedrais 
I jog pabaro vieną dievą. Lie- krutinę ir kitas kūno 
j pia mums tikėti, jog Kristus 
'nulėkė į dangų ir sėdi sau 
ten; jog buvo vienlaik ir die
vu ir sūnumi dievo, arba aiš- 
kiaus, pats savo tėvu. Mo

ir tina jo buvo ir motina ir ne
kalta panelė. Ji pati negalė-

Geriausia rolė naujai vai- jo nulėkti į dangų, bet buvo 
džiai — tai pupų lauke, pasi- nunešta angelų. Už su vai- 

žvirblius girną obuolio dievas prakei
kė visą žmoniją, o už p.akori- 

ir sa- mą Kristaus ant kryžiaus ta 
i Ke-|pati prakeikta žmonija ta-

vertus baidykle, 
baidyti.

Gerai “Naujienos” : 
ko, jog Rutkauskas su 
mėšiu nori visus žmones ant i po išgelbėta. Pasirodo, jog 
juoko palaikyti, bet išeis suvalgyti obuolį buvo tai 
kaip tik atbulai. Žmonės baisi nuodėmė, o nukryžia- 
juos pačius palaikys ant juo- voti Kristų, net išganymas! 
ko.

ŠKOTIJOJE.
Iš “Rankpelnio” žymu, jog Škotijoje prasidėjo. veikU !Pekn^tyt®s.cE1Pos,“?’r 1 ; 

nis budėjimas drpe lietu-1 fe Wh an-;
vių darbininkų. Smagiau 
darbuojasi kuopos, uoliai 
renkanja aukos L. Šelpimo 
Fondui, tankiau rengiamos 
prakalbos ypač dabar, kada 
Škotijon pribuvo drg. V. 
Kapsukas.

Pradėjo organizuoties ir 
Anglijos lietuviai. Štai, sale 
pat Londono West Croydo- 
ne, susitvėrė socijalistų kuo
pelė. “Rankpelnio” redak
cija pataria ir Londono lie
tuviams darbininkams pies- 
kas iš rankovių išsikratyt. 
Iš korespondencijos, talpi-! 
narnos “Rank.”, patiriame,!

• (rusta Jisai tvirtina ’ kad nZ'rn s------ v'ie?lyp6s 500 ifetav^’°^Žsa^išyt«bšven^čiuose' ^jj-
iiuolą. U locll Iv II Lllld, Kall paitiJOS, neS jie, pagal savo " - -- 1 1 imna hnvn nltinnamac vidurį,
tai yra šalta, begailestinga;pažiūras, margi, kaip geniai.

’ Tautininkai pyko ant socija
listų, bet ir čia pasirodo so
cijalistų teisybė.

Dabar jau visi mato, kad 
tarpe dviejų žymesniųjų 
tautininkų sriovių prabėgo 
juoda katė. “Vien. Liet.”, 
tas erkių ir uodų lizdas, jau

LABDARYBeS TRUS
TAS.

Atėjo tyrinėjimų gadynė! 
Tyrinėjama ir kamantinėja- 
ma viskas be išimties. Ne
pasibaigė dar šnekos apie ką 
tik užsibaigusius tardymus 
Rockefellerio, Carnegie ir 
kitų fundacijas, kaip pradė
ta reikalauti tyrinėjimo lab
darybės tinstu. ’ Taip, padė
kime, senatorius Thompson 
is Niagara pavieto (New; partiją, savo principus ir 1.1., 
lorko. valst.) reikalauja tuomet socijalistai tik nusi-i 
pradėti tardyti galingąjį juOkė ir pasakė, jog tauti-' 
New Yorko Labdarystės ninkai nesutvers

*♦ *
Tūlas pienburnis Saka

lauskas iš Patersono užsi
mena apie “Encyclopedia 
Britanica” tarytum jisai 
turi nors už 2 centu suprati
mo, kas ten rašoma.

Jam dar 10 metų reikia eit 
ant lekcijų pas Patersono 
kunigą, kol jisai pramoks iš 
kurio galo atskleist enciklo
pediją.

SIa kA - - ”Ji'boinant už kokį tai “Judošių 
O ką bekalbėti apie dvasiški- 

Iją: dvasiškiai apsieidavo,su 
sėjas stengiasi su judint vi-iĮT!an^1?’ kaip žandarai ir 
sus skaitytojo organus, kad kiek tik galėdami, man khu- 
tik jis jaustu. Neretai pa-1 <*?ir terSje ma.no3vard^ Kln? 
vyksta. Bet inteligentiškos-du?.n^ .UZS1" 
nis skaitytojas visų tų be-1S Priezas^?.s Pa- 
reikalingu žodžiu ir nenatu-;v?!u <lskų uzpuįdmejimų, tu- 
rahskų dažų neapkenčia. '•-r;-—’j-y, bln koinn kpikunoc’
Daleiskimc, jis nori matyt :^a}P bučiau žuvęs valdžios 
Rusijos kareivį su 
plaukų ant galvom 
utėlių apykaklėj, baugų, su- j 
rugusį, mokantį keikti ir būt 
žiauiiu. Nupiešk jum karei-i 
vį su poetiška kalbą, mer- i 
gišku lipšnumu, lėlės kūnu i 
ir jis mes jį šalin. Tūli ru
sėjai !

mnvk; rankose.Ill ClZiClI -r - j j -ibiskil Jaunuomene, tautos vil
tis:— šalinkies nuo Romos 
'žandarų, netikėkie tais vil- 
įkais avies kailiuose; jie ne- 
kižkenčia mokslo, neužkenčia

♦* *
Dabar užėjo mada raus- 

, ties laikraščiuose ir jieškot 
į“nemorališkų” žodžių. Aš 
i labai mažai turiu laiko, bet 
ikas jo turi daugiau, mel- 
įdžiami paimkit “Laisvąją 
' Mintį” ir išrinkite visus ko
klio ji mos žodžius.

Tikrinu, kad J. Šliupas 
pasaulio čampieno var-

♦* *

Krnsaso legislaturon įne
ša billių, kad moterims bū- 

jtų uždrausta peckioti vei- 
_ ____ _ dus, o Massachusetts’e no- 

sccijąlizmo ir yra beširdžiai, iiama uždrausti rūkyti. Kąn- 
Į Tėveliams maną užtemdė ,sasPJno^eris turėtų susitart 

" • ne vieniems, bet

11 1V111 CV 1 • • • • 1 • • vJie daug bjauriausia epidemija zmo-
! krikštytu, išteptu aliejais ir' vietos užima laikraščiuose ir Į ^.e Paivsb^av?^ab

i u • didžiausi priešai apsvietos irsuvalgyti “mistišką dievą”,knygose, o smagumas tik c .. .. 1 .. H
ant laimingos kelionės. Iš-'jiems patiems iš to. ,ant laimingos kelionės, 
tiesų, net gaila man tų mili
jonų, chinų, japonų, turkų, 
indusų, žydų ir kitokių tautų 
žmonių, kuriuos nekrikšty
tus jau į dangų neįsileis.

O kaip gi tie krikščioniški 
“faktai” yra palaikomi ir 
platinami? Idant galutinai

/Alio pcvviviiio JO tu. • • 1 v
Da ne taip seni laikai, ka- £iai, . Pamin.a kas yia sven- 

da retas mokėjo rašyt. Kas šiaušia,pamina meilę,jie yia 
galėjo parašyt laišką arba beširdžiai ir neapykan- 
norš savo pravardę galėjo tai *]e.r.a £aį°; v.^as } °’ 
nnsnrn«vt. tas imi riirižinvns giaUSia. Jie UzkieČia neapy-

mus pertikrinti, jog ledas iš- bai retas (net ir mokslus 
tiesų yra karštas, tikėjimas 
turi šventraščius, parašytus 
ypatų, kurios net su pačiu 

' dievu bičiuoliavo, taip sa- 
ikant, pypkėmis rito. Pasi- 
I remiant ant “faktų”, užra-

I mas buvo platinamas viduri- 
iniuose amžiuose ugnia ir 

„.kardu, o mūsų laiminguose 
laikuose su pagelba papuoš
tų bažnyčių, kuriose šen ir 
ten kyšo paauksuoti stabai 
šventųjų Raulų ir Pilypu, a- 

deda lapena pie šventumą . kurių abejoti 
- -- 1 |negalima; prie pagelbos is-

laiš ■ kdlmin£U pamaldų su var- 
ir su saviškiais pradėjo 'ės- ir muzika ir graudžiųS^bernaiFoišauski^ir p^k6.lip api.e ^’durnynus 

Yčais...” .danguje ir apie pragaro bai-
Kur ir kuomet Amerikos s^'kes- Pasiiodo, jog tikėii- 

socijalistai panašiai kalbė- "nu kiekvienas kampelis 
j07H dangaus ir peklos jau zino-

” _________ mas. Žino net kaip ir kur
tmr r šventųjų kėdės danguje su-APIE J. BASANAVIČIŲ. J statytos, o velnius tai jau vi- 

' sus ant pirštų suskaito ir ži
no net j vi krikšto vardus.

Pažiūrėkim dabar, kiek la
bo mums krikščioniškas ti
kėjimas atnešė:— krikščio
nys, — tai tikri įsikūniję an-

‘ biznierių korporacija, kuriai 
visiškai nerūpi pagelba 
vargdieniams, bet tik susi
krauti daugiau turtų į savo 
bėrybius kišenius.

Senatorius priveda ir 
skaitlines. .Tain, paskutinė
je to trusto atskaitoje pažy
mėta, jog iš aukų, surinktų 
nuo įvairių labdarių, algoms, ties. Širvydas" ir* jo'komna-' 
išmokėta $137.272, tuo tar-'nįja jau- guldo galva už Yčo- 

_ pu, nelaimingųjų sušelpimm Olšausko Lietuvos “ Šelpimo 
vos $86.609. i draugiją (už klerikalus) ir

Prie išlaidų algoms reikia visai nešvariai kimba prie tų i 
pridėti išlaidas užlaikymui -Tėvynės” rašytojų, kurie 
filantropijos mokyklos,$37-'pritaria Lietuvos pirmei- 
331, kur mokinasi tie, kurie viams, atsimetusiems nuo 
vėliaus griebia smetonelę klerikalų draugijos. Štai ir 
nuo trusto puodynės. pairo tautiškos vienybės bu-

Kalbant apie to trusto vci-; dinkas. Argi męs nesakėm,1 
kūną reikia pridurti, jog kad pabudavotas ant.mą: 
jisai kėsinasi visiškai mono- jedo!
polizuoti labdarybę savo' Tautiškame 
rankose.

pat reikia agitacijos.
Vadinasi, viskas eina ge 

ryn. Negerai tik, kad “R. 
redakciją labai klaidingai 
informuoja Škotiečius apie 
Amerikos lietuvius socijalis- 
tus. Štai kokius žodžius 
“Rankoelnis” < 
Amerikos socijalistų: “ 
Įima užsitikėt buržuaziniais

ratiškoj formoj, tas skaitėsi “ n>’0.kYm^0S .neapX' 
labai dideliu žmogum. Ne- k?nta ne
paisoma .buvo, kad jis ii- nios. Ią patj pastebėjau ir 
kieko gero nepasako, bile tik Į tarpe Amerikos lietuvių, 
rašyt literatiškai moka. Ta-I Užtaigi, Jioikotuokime ka
me amžiuj išaugo daug nau- Pitajizmo salininkų Įstaigas, 
jų literatų vardų ir jų raštai .kurių geriausi biciuohai, | 
skaitėsi svarbiais, nors dau- .fpart valdžios, yra dvasis-' 

įgely nieko svarbaus nėra. i^Ba’. b^^^pkune spaudą,'
Žmones lavinosi visose ousirmknnus ir tt., vienyki- 

srytyse, todėl ir rašybos. mės į vieną stiprią darbimn- 
technika lieka vis paprastes
nių dalyku didelėms mi
nioms. Pasinaudojant tos 
technikos žinojimu daugelis 
rašo, ihšo todėl, kad rašyt ir 
pasirodyt, jog moka, o ne to
dėl, kad pasakyt, kas išrodo 
svarbiif ir reikalingu ki
tiems žinot. Tokių rašėjų

Rušijoj yra žmonių, k irie 
nekenčia žydų. Jie jako, 

'raštuose atrandame dau-'jog žydai yra visokių blogy- 
giausiai sentimentališku- bių šaltiniais: 
mu, nenaįurališkumų ir “da- h

gelbos iš paties miesto, tuo
met trustas sako, kad mies
tas neprivalo kišties į- jo biz
ni, nes tai yra, girdi, jų, lab
darių, reikalas.

Trustai visur, trustų pil
na. Tyrinėjimas gali iškelti 
jų šunybes, bet jų pačių ne
panaikina.

būti tųjų laikų Vilniaus “Vii- įtrauktas verpetan tautiškai (
'kunigines politikos. D-ras J. dėlko gi pirmutiniuose am- 
B. vis labiau pradėjo dary- žiuose karaliai ir žemės val
ties neištikimu pirmeivystės donai taipsmarkiaiperse-

konomiškai priguli nuo tam-Jdealams

MAŽI MIESTAI PRALEN
KIA DIDMIESČIUS.

Atkreipiame atydą į vieną 
įdomų faktą, kurį pastebė
jom, renkant aukas Lietu
vos Šelpimo Fondui. Ar tai 
mažesnių miestų lietuviai 
duosnesni, ar tai ten geriau 
suorganizuota aukų rinki
mas, vienok faktas liekasi 
faktu, jog tokie vidutinio di
dumo miestai, kaip-Worces
ter, Mass., ir Newark, N. J. 
— pralenkė aukomis Bosto
ną, Brooklyną ir Chicagą.

Kaip praneša “Keleivis”, 
laike koncerto Worcestery 
surinkta IULF. arti $500.00.

tis”, kuomet ją redagavo pp. 
Tumas ir Smetona. Ta ku
niginių tautininkų grupa e- 
I
siu parapijom! minių, vadi
nasi, nuo kunigu. Saliunin- 
kai Tarailos, tūli daktarai, 
tūli spaustuvių užlaikytojai 
turi taip šokti, kaip jų duon
daviai dūduoja. Paimkim, 
nors ir tą pačią “V. L.” Joks 
pirmeivis neina su ja iš
vien. Ji vis labiau turi jieš- 
koti paramos dešinėje pusė
je. Seniau, padėkime, “Vie
nybė L.” darė pusėtiną biznį 
iš “Tėvynes”, kurią sustaty
davo “V. L.” spaustuvėje. 
Tuomet ir “V. L.” turėjo ge
rą širdį dėl “Tėvynės” (biz
nis tai biznis). Dabar jau 
kas kita. “Tėv.” įsitaisė ge
rą spaustuvę, suima daug 
pašalinių darbų ir “V. L.” 
liekasi milžti pati juodoji ku
niginė minia. O jau sena lie-

,,
Kaip žinoma, tuomet mū

sų tautininkai sukėlė prieš 
“Laisvę” protestų audrą.

Praėjo daugiau, negu pu
santro meto ir “Tėvynėje” 
Lietuvos pirmeivių atstovy
bė Amerikoje ofieiališkai 
paskelbė apie J. Basanavi
čių (“Tėv.”, N5):

“Pasigailėti reikia, kad 
ton kelių politikierių klikon 
yra įtrauktas ir visų šiaip 
Jau gerbiamas D-ras J. Ba
sanavičius, kuris, matyti, 
dėl savo senatvės neįstengia 
nuo tų pigios rųšies politi
kierių atsikratyt”.

Dabar “Tėvynė” pati prieš 
save turėtų užprotestuot, 
nes joj kaip tik tas pats pa
rašyta, kaip ir “Laisvės” N. 
60 — 1913 m. <

klojo krikščionis, žudė vi
saip, metė juos į žvėrių klėt- 
kas, o dabartiniai Neronai 
yra net didžiausias rams
čiais tikėjimo? — Čia aiš
kiai matom, jog krikščioniš
kas tikėjimas pirmutinių 
amžių visai nieko bendro ne
turi su dabartiniu pseudo
li rikščionišku mokslu. Kaip 
tik į tą draugiją nuskriaus
tųjų pakliuvo skriaudikai, 
jie viską perdirbo ant savo 
kurpalio. Vieni apskelbė 
Kristų dievu, nors jis pats 
save vadino sūnumi žmo
gaus, kiti palėkdino jį į dan
gų ir ten lienė jam atsisėsti 
po dėžiniai, kiti vėl įbruko į 
jo lupap šimtus visokių išsi
reiškimų, kuriuos tas drau
gas pavargėlių niekad ne
varioj c, prirašė visokių e-

su Mass, vyrais, kad duoti 
vieni kitiems šventą pąkajų.

♦
♦ *

Laike paskutinių 8 metų 
Suvienytos Valstijos išleido 
ant savo laivyno 983 milijo
nus doleriu. O sako, kad 
reikia dar daugiau išleist. 
Kaipgi nebus karės, jeimi 

i prie jos taip uoliai rengiasi!
♦

♦ ♦

J. Šliupas laike savo pra
kalbų Ansonia, Conn., sakė, 
kad krikščionystė subankrū- 
tyjo. Po šiai karei jai ateis 
galas.

Na, na, tai dar didelis 
klausimas, bet kad lietuviš
ka laisvamanybė subankrū- 
tyjo, tai jau faktas.

' • Žvdai . sakele 190o metais “pasaulis”. Tai yra brolis
žų". Jie bando pasakyt .ką [evoliuciją- Žydas _ nušovė <<Saul6s„ Vadinasi, turėsi- 
nors nepaprasto, stebuklin- 1 eti ą Aik. Stolypiną, v me vjeną gazietą (ne lai- 
go, nebūto. Jie neretai tu-|das papjovė vaikeli Juscins- 
luose dalykuose nueina taip 
toli, kad (tuos dalykus žinan
čiam žmogui prisieina šyp
sotis iš tokios drąsos ir ste
bėtis, kaip galima drįsti in
formuot publiką apie sau vi
sai menkai suprantamus da
lykus? Rimti rasėj ai, t.a- 
riant/patyrę ir mokslą tu
rinti .rašė j ai niekad nėra 
tiek drąsus kalbėt taip už
tikrinančiai ir plačiai apie jų 
patirtus ir žinomus dalykus, 
kaip.apię juos kalba ir rašo 
pašaliniai žmonės. Patyru-' 
siųJr dalyką žinančių rašė- 
jų raštuose visuomet rasite 
lengvesni toną, mažiau sen
sacijų. Išrodo, kad jie daug 
ko pasakė jau seniai jums ži
nomo, kol išreiškė dalyką, 
sulyginant mažą. Svarba 
tame, kad jie pasako nedaug 
ar daug, bet tas jų pasaky
mas yra jų pačių gyvenime 
arba mokykloj ar kaip ki
taip išstudijuotas. Iš tokių 
raštų galima tikrai pasimo- 
kint. Nors nedaug, bet tik
ro žinojimo gaut yra geriau, 
negu vežimą nepamatingų. 
! ‘ ‘ ' J
surinktų sensacijų.

A. Baisus.

kį. Žydai gėrė krikščionių 
kraują.. Žydai — tai bjau
rus žmonės, 4 neverti jie yra 
to, idant gyventų ant žemės. 
Žydai — tai socijalitsai ir re- 
voliucijonieriai.

Ir nekenčia tie žmonės žy
dų. Persekioja juos, muša, 
rengia pogromus.

Tų žmonių Rusijoj yra ne
daug, Rot jie varo savo dar
bą, nes jiems valdžia pade
da.

Pa žangioj i Rusija juos 
vadina juodašimčiais.

Amerikoj yra laikraštis, 
kuris neapkenčia socijalistų. 
Socijalistai net ištolo tam 
laikraščiui smirdi: “F-e”. 
Socijalistai esą šašai ant 
sveiko tautos kūno.

Socijalistai varo žmones 
iš proto. Socijalistai rašo 
juodrankiškus laiškus. So
cijalistai vagįs. Socijalistai 
paleistuviai. Socijalistai 
yra sutverti tik tam, kad 
blogus darbus dirbti.

Tas laikraštis vadinasi 
“Vienybė Lietuvninkų”.

Kokį duos vardą Ameri-

** *

“Laisvoji Mintis” 
į Chicagą, tai ir 

visi laikraščiai, einanti su ja 
i mainais, siunčiama Chica- 
Igon. šliupo naman neateina 
■jau “Laisvė”, “Keleivis”, 
“Naujienos”, “Kova”.

— O i tai laimė — sako 
Šliūpienė — nematyt ir ne
skaityk ką cicilikai rašo!

Čiru-Viru.

V V4J1U1C£ AAVJkZ LAA11CA VJLIAC^ Akv*x^ V1UVM TUXkAV^ AA444VAA

svajojimais ir girdėjimais kos lietuviai žmonėms iš “V.
Liet”?

; Vincas R—tis,

Aureole. — Oratorija, pa
skirta Lietuvių Chicagos, 
III., šv. Kazimiero vienuoli
jos seserims. Parašė M. Gu
staitis, “Draugo” spauda.

Tuščia knygelė. Tarpais 
M. Gustaitis nori pamėg
džioti Maironį.

Kaip pasimokinus plaukti, 
J. O. Sirvydas. “Jaunosios 
Lietuvos” knygynėlis N. 2.

Kainą, 20 centų.
Konstitucija Liet Moterų 

Progresyviško Sus. Ameri
koje. .Išleista 1912 m. Spau
da “Kovos”.



LAISVfi

Ledai pradeda lūžti

J1!-

tėvynės apgynimo reikale

a-

už perdaug linksmą gyveni-

is

Kai seniaus lietuviai kovės, kai tėvynę gynė 
Tai vaidilos didžią garbę ir vainiką pynė,

Jo tėvulį, senės sūnų, kauties išvežė seniai— 
Ėjo,kovės... ir paguldė drąsią galvą jis tenai.

O dabar ant jūsų kapo be giesmių vaidilų 
Baltas beržas verks gal graudžiai — žadįs 

skausmą gilų.

Supa senė mažutėlį ir lopšinę pina jam: — 
Toks jis mažas, toks nekaltas, ir nugrimzdo* 

jau skurdant

Dvi esybi: tik užgimus, tik atėjus džiaugs
mą bertr 

Ir kita, varguos nurimus, gavus skausmo* 
atsigertu

Tai sesulės graudžiai verkė ir raudo ža
vėjo. 

Meldės Mildai, meldės Kauniui ir karan ly- 
dėjo.

Kas apverks jus, brolužėliai, kas nupįs vai
niką? 

Kur godelės jūsų šventos,kur jaunystė liko?

O motulei... kai šis, mažas, ėjo saulės pažiū
rėt,. 

Griaudžiai verkiant — kančią kenčiant rei
kė žemė palydėt.

O bakūžė} samanotoj auštant blokšta žibu
rys — 

Tai senelę kiaurą naktį klyksmu žadina lop
šys.

Prūsų žemėj jaunos galvos — tik varnų pa-
> guoda —

Neapverktos, palaidotos į žemelę juodą.

Buvo nyku... Skaidrus rytas džiaugsmu 
neprašvito, 

O broleliai, kaip žolelė, kits už kito krito.

(Istorija kalinio geležinėje 
klėtkoje).

Pagal S. Robert.

Jūsų kapo prūsų žemėj kas ateis lankyti, 
Sielos skausmu, skausmo gėlėms ir rūtoms 

v kaišyti?

SIUNČIAME PINIGUS. NU
EINA GERAI. Imamo pilną at
sakomybę, Pristatome kvitą su 
parašu apturėjusio. PRIIMA
ME PINIGUS TAUPINIMUI.

A. PETRATIS,
Lietuvių Skyriaus Vedėjas.

Laukia ryto — skundžias gailiai, bet jų rau
dą kas girdės?... 

Badą kęsti — kryžių nešti — dalį keikti kas 
padės?...

Ten už langu staugia vėjas savo pykčio siu- 
’ timer 

Ir verpetais sniegą suka — ugdo kerštą jis- 
s jame.

Supa senė — keikia žemę... Rūksta gez- 
dams žiburys. 

Brėkšta rytas... Bet baJtužėj skaidri saulė* 
. *'• arprašvys?

, aiškiai (irią jr gązdino jį dievo rusty- 
• oknechtoiųe “Didysis karalius” iš

II.
UžVirbaliaus Prūsų žemėj didi kova buvo— 
Kas tik jaunas, guldė galvą ir kraujais pa

sruvo.

■■ I

— Viešpatie, — atsakė iš
sigandęs leitenantas — kiek
viena eilutė, tai prasižengi
mas.

— Už kiekvieną eilutę už
sitarnauja nagaikų ir mir
ties jų autorius. *

— Taip, viešpatie.
— O vienok begėdiškas 

šmeižikas laisvas ir naudo-

Ligišiol teturime labai, vienas. Francijos provinci- 
menkai žinių apie socijalistų 
konferenciją, įvykusią Lon
done. Kaip žinoma, joje da
lyvavo Francijos, Anglijos 
ir Belgijos draugai. Iš pra
džių Amerikon atskrido 
gandas, kad toji konferenci- 
ia išsireiškusi, jog reikią 
[ariauti iki laimėjimo, jog 

nėra jokio reikalo agituoti 
už taiką. Išsirodė, jog tai ir 

‘ teisybė, nes ligišiol ypač 
francūzai socijalistai nei 
užsiminti nenorėjo apie tai
ką. Jiems galutinai buvo 
susukusi galvą mintis, jog 
visa bėda pasauly, tai “prū- ti. 
siškas^ militarizmas”. Kitų ;_ u______
šalių militarizmo jie nusida? balsas*eina silpnyn. ' 
vė nematą*. Jie taip-pat už- tiški “tėvynės gelbėtojai , v 
miršo apie carizmo pavojų, socijalistų tarpo vis labiau' sušuko d’Artanson’as. 
Ir jie sakėsi kovosią iki “pa- nustoja fundamento po ko-1 
skutinio kraujo lašo”. jų. . 1: lub’uu ’r '

Bet pasirodo, sulyg vėles- biau kįla balsas tarptautiškų 
njų pranešimų, jog konfe- socijalistų, kurie reikalauja 
rencijoj gana daug kalbėta | taikos ir kurie atsisako tal- 
apie taiką ir išnešta rezoliu-ūkininkauti buržuazijai neva 
cijos, kuriii turinio męs dar 
nežinome, bet kurios baisiai 
nepatiko Francijos buržua- 
zams. Tai geras ženklas. 
Vadinasi, Francijos darbi
ninkai mato, kad su buržua
zija jiems nepakeliui. Jiems 
nusibodo lieti kraujas.

New Yorko “Times” gavo 
telegramą iš Paryžiaus, jog 
tokie kapitalistiški dienraš
čiai, kaip “Temps“ ir “La 
Liberte” baisiai neužganė
dinti Londono konferencija. 
“Temps” atsisako net tikėti, 
kad po tokiom nepatriotiš
kom rezoliucijom galėjo p 
sirašyti francūzai socijalis
tai.

Du Francijos ministeriu, 
draugai Guesde ir Sembat, 
dalyvavo toje Londono kon
ferencijoje ir dabar buržua
zinė Francijos spauda ir 
parlamento politikieriai ant 
tųdviejų draugų karia šunis.

Čia jau aišku, kaip ant 
delno, kad proletariato vie
nybė su buržuazija plyšta 
visais galais. ' Socijalistai 
pradeda atrasti savo vėžes. 
Tas pats darosi ir Vokietijo
je. Bent trečdalis socijalis
tų, kiek galima spręsti iš 
įvairių pranešimų, 
palaiko d r g. K. Lie 
pusę. Vidurio keliu einanti 
socijalistai, K. Kautskio va
dovaujami, taip-pat jau agi
tuoja už taiką. Jie jau pra
deda nebetikėti seniems ar
gumentams apie pavojų iš 
carizmo pusės.

Fra nei joj jau nuo spalių 
mėnesio prasidėjo tarpe da
lies socijalistų bruzdėjimas 
prieš partijos atsinešimą lin
kui karės. Partijos viršu- 

. nės, vyriausias komitetas, 
parlamento atstovai, abudu 
socijalistų ministeriu, “I/- 
Humanite” redakcija 
sijuosę agitavo už karę ir 
veik niekuo nesiskyrė nuo 
oficiališkų patriotų. Visur 
buvo tie patįs argumenai ir 
tas pats pasiryžimas kariau
ti. kariauti ir kariauti. Her
ve ir kiti juodino Italijos so- 
cijalistus, nenorinčius prisi
dėt prie karės. Išsirodė, kad 
Francijoj nėra soc. partijos, 
bet yra tik “viena tauta iš 
brolių”.

Bet partijos apačioje pra
sidėjo bruzdėjimas. Pir
miausia užprotestavo drg. 
Nicod, partijos sekretorius . 
Ain apskrityje. Partyviška- 
me laikrašty “Eclaireux de 
l’Ain” jisai pasakė, kad jei-. 
gu Jaures būtų gyvas, tai ji- ( 
sai ir sunkiausiose aplinky-; 
bėse agituotų už taiką. Ji-1 
sai būtų stengęsis susinešti, 
su vokiečių socijaldemokra-' 
tais. Ir todėl drg. Nicod i 
kvietė francūzų socijalistus ■ 
vardan partijos garbės su- ‘ 
sinešti su vokiečių draugais j 
ir agituoti už taiką. Drg. ■ 
Nicod sulošė Francijoj tą' 
pačią garbingą rolę, ką ir j 
drg. K. Liebknecht Vokieti-j 
joj. Apskričio Ain organi
zacija pradėjo reikalauti ex
tra susirinkimo partijos na- 
cionalės tarybos, bet parti
jos vadai atsisakė šaukti su
sirinkimu. Tuomet drg? Ni
cod išstojo iš konfederališko 
komiteto. Bet drg. Nicod ne

joj vis labiau kįla balsai už 
taiką. Ronos apskričio uni
jos kviečia kovon su pašėlu
sia militarizmo dvasia. Švei
carijos socijalistų dienraštis j asi gyvenimu.
“Bepier Tagwacht” sako, Į — Ant nelaimės, jis yra 
kad kasdien vis didesnis nepasiekiamas mūsų įstaty- 
francūzų socijalistų skai-' mais, jūsų didenybe.
čius reikalauja taikos ir at-, — Nėr tokio krašto ir to- 
siskyrimo nuo buržuazijos kios viešpatystės, į kurią ne- 
partijų. (galima būtų įlysti, kada rėi-

Ir taip, ledai pradeda luž- ikia nubaust tokį begėdišką 
ti. Maįomai, jog ir Londono ’prasikaltėlį.. Pagalvok, tik 
konferencijoj pasigirdo at- bonas leitenante, ir atmink, 
balsiai tos kovos, kurią su- kad ne man pirmam išpuolė 
kėlė Liebknecht, Nicod ir ki- apie tai mislyt.

— Jūsų didenybe, neskai- 
Socijalistiš\ų politikierių tykit mane kaltu tame, rei- 

Patrio-; kalaudami padaryt negali- 
iš mo daikto, — visas drebėda-

| — Viskas galima turint 
Užtat vis labiau iria-‘pinigų, kurių jūs galit gaut 

kiek reikia. Kalba eina ne 
anie karę ar santaiką, bet a- 
pie gudrų šmeižiko pavogi
mą, ką jūs privalot padarot 
neužgaudami H Olandijos 
valdžios autoriteto (Frank
furtas tuomet priklausė Ho- 
landijai).

— Dabar aš suprantu jūsų 
didenybės norą, ir jeigu tik
tai pirmiau bučiau sumisli- 
jęs, tai jau seniai bučiau iš
pildęs. Pasitikiu, kad kalti
ninkas bus greit jūsų dide- 

■ nybčs rankose.

Nuo labai senų laikų Va-f D’Artąnsonas sumislijo 
karinės Europos katalikiš-' gana drąsų pieną. Tam tik

slui reikėjo pagelbos moky
tų vyrų ir literatų, kurie pa
duotų savo ranką dėl išpil
dymo slaptosios policijos už
manymo. D’Artansonas at
rado tokius pagelbininkus, 
kurie istorijai paliko nežino
mi. Jie atvažiavo Frankfur- 
tan, kaipo francūzų keliau
ninkai, susipažino su vieti
niais literatais ir mokslo vy
rais ir sutvėrė apie save gar
są, kaipo archiologijos tyri
nėtojai. Paskui buvo su
drengta apielinkėse Frank
furto kelionė, kurioje daly
vavo Diuburas, aiškindamas 
keturiems Prancūzams apie 
keltiškas senovės liekanas. 
Kada po kelionei jie sugrįžo) 
į Frankfurto priemiesčio ne-1 
didelį restoraną ir pavalgė1 
pietus, Diuburas pajuto nuo
vargį ir atsilošęs prie sienos 
užmigo. Kada jis pabudo,— 
tai pajuto, jog jis yra suriš
tas virvėmis, užkimšta sku
duru burna ir vežamas ka
rietoje jam nepažįstamu ke
liu.

Jis girdėjo, kad sėdinti ša
lę keturi francūzai, su ku
riais jis praleido dieną, kal
bėjo tarp savęs. Vienas jų 
sveikino pats save, kad vis
kas gerai pavyko, kitas dai

Negeistinas 
žmogus.

kie.ji klioštoriai labai tan
kiai tarnavA kaipo kalėji
mai. Septynioliktame am
žiuje “Mont - Saint - Michel” 
klioštorius buvo paverstas į 
valdišką kalėjimą. Dar iki 
šių laikų yra užsilikę sieno
se padarytos klėtkos - sky
lės, kur kalinius kankinda
vo, idant juos atvest ant ge
ro kelio. Vienas tokių kali
nių buvo žymi ypata — Diu- 
bur’as, kuris buvo užkaltas į 
geležinę klėtką.

♦* *
Diuburas — Frankfurto 

laikraščio redaktorius, lis

pradžių norėjo papirkt Diu- 
burą. Bet sekančiame nu- 
mfryj jis aprašė apie siūlo
mą karaliaus kyšį ir apie at
metimą to pasiūlymo. Kada 
apie tai sužinojo Liudvikas 
XIV, — pašaukė savo polici
jos leitenantą d’Artansoųą 
ir tarp jųdviejų buvo sekan
ti kalba.

— Štai, tamista, ką išdrįs
ta rašyt apie,mane, — tarė 
Liudvikas, rodydamas laik
raščio numerį.

pahbejojo, kad kaĮs-nors gal 
pakenkt kelionėje, o trečias 
šnekėjo ir džiaugėsi, jog su
syk paliks turtingu.

Urnai dasiprotėjo Diubu
ras: jis suprato, kad jį pa
vogė Liudviko XIV agentai. 
Puolusi galvon mintis apie 
karaliaus kerštą, apie palik
tą šeimyną taip buvo sunki, 
jog jis apalpo. Atsipeikėjęs 
jis mislijo, jog karieta fran- 
eūzų rubežiaus- dar negalėjo 
pervažiuoti. Reikėjo jam 
paduot kokį-nors ženklą, ir 
jį ateis išgelbėti. Veikda
mas atsargiai ir lėtai, nu
duodamas, jog miega, jis pa- 
duosavo vieną ranką ir iš
traukė iš burnos skudurą. 
Kadangi buvo'girdėti žings
niai ir žmonių balsas, tai da
vė suprast, jog karieta ran
dasi apgyvento j vietoj ir 
jis pradėjo garsiai šaukt pa- 
gelbos. Nusistebėjimo šauk
smai atsiliepė iš lauko; prie 
karietos pasigirdo žingsniai 
ir arkliai sustojo. Laisvės 
jausmas padvigubino Diu- 
buro spėką ir jis dar kartą 
smarkiai suriko.

Bet netrukus mirtina tyla 
užviešpatavo, ir karieta 
smarkiai patraukė tolyn.

Nelaimingasis viską sų;. 
urato. Jie buvo jau FrancT- 
joj. Viskas nutilo todėl, 
kad ten buvo parodyta kara
liškos ponieros. Nuo to lai
ko prasidėjo Diuburo kan
čios, kurios užsibaigė tiktai 
m jo gyvenimo pabaiga. 
Penktoj dienbj jie atvyko 
Paryžiun,.kur įmetė jį į tam
pią Bastilijos kamerą, o ant 
rytojaus nusiuntė į Mont- 
Saint - Michel su lettre de 
?achet, kuris bxvo paties 
karaliaus ranka parašytas. 
Ten, skiepo tamsumoje, bu- 

(Tąsa ant 7-to pusk).

LAIVAKORTES*
Į Lietuvą-Rusiją 

ir iš ten į Ameriką.
Laivai eina per Archangelski) ir 

per Finliandiją.

Pasportus parūpiname.
Kreipkitės žodžiu ar laišku prie

VALSTYBINIO

Central Manuf. 
Districk Bank 
1112 W. 33 th St., Chicago. Ill.

M. E. Sidorovas.

Išvogimas iš Pavia 
ko 10 kankinių.

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 indėlių. . .... 'i

Ne kiekvienas bankas gali tapti nariu šio susivienyjimo. i
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 jjąrduodame laivakrotes ant tų laivų, kurie du sy
kiu i savaitę išeina Į Rusija.

MES PARŪPINAM KIEKVIENAM IŠGAUTI NUO KONSULIO PAS- 
PORTĄ, SU KURIUOM LIUOSAI GALIMA PEREITI RUBEŽIŲ. GALITE 
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 nedėldienių. Iš svetimų miestų tuojaus duodame atsakymą.

- VALSTIJINIS BANKAS WILLI AMSBtJRGH BRANCH
Graham Avenue & Varet St.. Brooklyn, N. Y.

(Tąsa).
Tie, kurie atvožė policistų drapanas, 

turėjo atgal su savim pasiimti dalį mūsų ei-, 
viliškų drapanų — batų, paltų ir tt. Apsi- 
mandieravę ir apsiginklavę paviršium ant 
savo drapanų, o skrybėles pasiėmę į kiše- 
nius, čia pat pasiėmėm kulkų ir dar po kelis 
brauningus. Tai buvo dėl draugų, kuriuos 
norėjome išvogti. Pasiėmėm korteles su 
antrašais buveinių, kur turėjo pasislėpti 
draugai po išvogimui iš kalėjimo. Čia dar 
paskutinį kartą, buvo egzaminuota policis- 
tai. Po tam valgėme vakarienę ir, kad bū
tume drąsesni, išgėrėme po truputį konja
ko. Po vakarienės męs pralinksmėjome. 
Visi kalbėjo apie linksmus daiktus ir niekas 
nekalbėjo apie kalinių išvogimą, netgi ne
užsiminė apie tai. Bet akylas tėmytojas, 
pažiūrėjęs į akis by vieno iš apsimandiera- 
vusiųjų ir padejikų, lengvai galėjo patėmyt, 
jog visi yra persiėmę viena didele mintim. 
Visiems rūpėjo, visiems kvaršino galvą 
kaipgi pasiseks atlikti tas didysis darbas. 
Nekurie dar ir tuomet nebežinojo, koksai 
darbas juos laukia.

Bet tie, kurie žinojo, kame dalykas, gal 
neramiai nušlijo, jog gal tai jau paskutinis 
kartas tenka vakarieniauti panašioje drau
gijoje.

Aš gerai žinojau visą pieną ir veikimo 
hadą. Žinojau sceną, ant kurios reikėjo 
žaisti. Aš buvau persitikrinęs, jog mums 
pasiseks tą^ai nepaprastas žygis, jeigu męs 
visi gerai atliksime savo roles ir nieko neat
simainys kalėjime. Bet tarpe mūsų kaip 
tik ir buvo vienas draugas, kurio galva sė
dėjo ant ilgo kaklo ir tankiai taip toli pa
linkdavo į pryšakį, jog išrodė, kaip pusiau 
nukirsta. Ir jo paties figūra toli gražu ne
priminė kareivio figūros. Kas buvo blo
giausia, kad kainierius be mandieros pasi- 
keldavo kaip koks ratelis augščiau šinelio— 
g tą labai lengvai galima buvo patėmyt. Pas 
kitus taip-pat buvo pusėtinai nedateklių ir 
tas mane šiek-tiek baugino. Tiek tik gerai, 
kad jie patįs to nematė, vadinasi, nesiner- 
vavo — o tas buvo labai gerai.

Vakaras mums greitai prabėgo ir vie
nas iš draugų mums pranešė, jog jau laikas 
į kelionę.

Kolei męs vakarieniavom, tai kitoj vie
toj per telefoną buvo pranešta Paviako ka
lėjimo kanceliarijon varde Varšavos ober- 
policmeisterio, kad būtų prirengta išveži
mui 10zkalinių. Užtelefonavo būk tai Var
šuvos policmeisteris Mejeris, pašaukdamas 
dežurną (tą, kuris tuomet atbuvo kalėjimo 
kanceliarijoj savo naktines valandas — “de- 
žurstvą”). Prie telefono tuojaus prišoko 
kalėjimo viršinino padėjikas. Žinoma, tai 
buvo ne pirmutinis sykis, kad policmeiste
ris kreipėsi į kalėjimą ir todėl padėjikas ge
rai jo balsą pažino. Ir kaip tik šiuom sykiu 
balsas buvo lyginais toks jau pats, kaip vi
suomet. Todėl viršininkui anei į galvą ne
atėjo, kad čia gali būti kas kitas, o ne tikra
sis policmeisteris.

Jam buvo paliepta, kuogreičiausia pri
rengti dešimtį kalinių (čia buvo įvardinta 
jų pavardės). Viskas buvo liepta padaryti, 
kuogreičiausia ir sugaišti nedaugiau, kaip 
20 minučių, nes tuoj pribus rotmistras Bud- 
berg su policistais ir išvežš juos. Užlaikyti 
rotmistrą kalėjime ilgai buvo uždrausta.

Kalėjimo viršininko padėjikas, gavęs 
taip smarkų paliepimą,strimagalviais šoko 
duoti, paliepimus sargams, kad tokius ir to
kius kalinius kuogreičiausia išbudintų ir at
vestų kontorom

Kalėjime pakilo triukšmas. Durįs pra
dėjo varstyties. Tarpe kaliniui pakilo suju
dimas. Vidurnakty visi buvo sumigę. Ka
liniai dar labiau sujudo, kuomet išgirdo, 
kad išgabenama tie, kuriems gręsė mirties' 
bausmė. Daugeliui rodėsi, kad ateina pas
kutinė valanda. ’

Tuo tarpu viršininko padėjikas uoliai 
rašė kanceliarijoje paliudyjimus dėl kiek
vieno išgabenamo kalinio ir tuos paliudyji
mus turėjo įduoti žandarų viršininkui Bud- 
bergui, kūris čia tuoj turėjo pribūt su poli
cistais.

Taip buvo prisakyta — taip turėjo būti 
ir išpildyta.

Męs ėjom po du eilėje. '• Priešakyje ėjo ta
riamasis žandarų viršininkas, rotmistras 
Budbergas. Veik greta jo ėjau aš,kaipo poli- 
cistų vyresnysis, darydamas patėmyjimus 
policistams-. Perėję kelis blokus, išėjome į 
puikiausią Varšavos gatvę, kuri buvo pui
kiai apšviesta, nors jau ir buvo po pusiau
nakčio. Publikos buvo gana daug, bet visgi 
daug mažiau, negu senesniais laikais. Matr 
jau tuomet buvo pradėjusi siausti valdžios 
reakcija — kratos, areštai, šaudymai. Tai 
gyventojai bevelyjo sau ramiai būti namie- 
je, negu vaikščioti.

(Toliau'bus).

Barytas Kaunis.

KARO ELEGIJA.

Senas varnas džiaugsmo pilnas gal iškels 
sau puotą: 

Kam dejonė, o kam kančios, o kam laime 
duota!

O ten toli, tarp tų girių-ežerų plačiųjų
Kur bakūžės skurdo pilnos ir vargų žiau

riųjų

IV.
Po vakarėliui męs, kurie turėjome eiti 

savo draugų gelbėti, išėjome į tamsią gatvę.

Gal nė vieno motušėlė keikia dalį karčią!
Keikia dalį — skausmu miršta, apkabinus 

marčią.?



Wl. Berenstamm.

Apgynimų karštyje
(Vertė švenčioniškis>.

buvo visai paprastas, normališkas.
Trečias liudininkas, nakties sargas, pa

(Tąsa).
J. išvažiavo. Męs pasilikom belaukda

mi. Kada jis sugrįžo, tai pradėjo pasagoti:
— Aš nuvažiavau pas R. ir paskambi

nau. Pasirodė, kad jo dar nėra namie. Nu
lipau žemyn, išėjau ant gatvės ir apsisto
jau prie vartų, — žiūriu : R. eina ir lazdele 
mosuoja. Aš jį pasitikau ir sakau: tu grįžk 
į teismą ir protokolo nebus. Jis išsyk klau
sėsi, bet paskui atsiminė, susigriebė už pil
vo ir pradėjo šaukti:

— Oi, oi, man vėl pradeda pilvą skau
dėti, negaliu j teismą grįžti !

Taip ir negrįžo...
Ir jie moka sugalvoti...

Guzą?.
— Aš ėjau gatve, — pasakojo pristavi 

pagelbininkas, — kaip Štai išl Cų: ; ant gat 
vės šis žmogus, kurį, rr dosi, gerai įsit-ėmi 
jau. Jis pasipainiojo Įi’ cša’s mane. Pasi 
girdo baisus sprogimas. Aš ką tik nepar 
kritau. Žeme pradėjo : ’’-su;.,
šiminti 
re... /■

n bummi duobę pana* 
Kada dūmai išsisklaL

g u vju. n-”11.11 JdT.u et b \ bi.i a ibi u v ot.jau n 
leidausi vytis. Užpakaly manęs vėl kas tai 
bėgo, bet aš neatsisukau — vijausi prasikal
tėlį. Jis bėgo labai nusigandęs, matomai, 
nieko neatsimindamas ar į nieką nepaisyda
mas. Gale gatvės buvo namas ir vartai, per 
kuriuos galima išeiti ant kitos gatvės. Šis 
žmogus pribėgo prie vartų. Didieji vartai 
uždaryti, bet mažieji varteliai atdari. Aš 
visai netoli jo buvau. Bėgau laikydamas 
rankoj nuogą kardą. Visu smarkumu pra
sikaltėlis susidavė kakta į vartus ir, mato
mai, susimaišęs, valandėlę sustojo. Tuom 
pačiu laiku, nežinau iš kokios priežasties, ir 
aš sustojau ir žiūrėjau į jį ir į drabužius. 
Aš tvirtinu, kad apsivilkęs buvo tokiu pat 
juodu apsiautalu! Tuom tarpu jis staigiai 
pasisuko ir, susilenkęs, vėl leidosi bėgti. Pa
kol aš išlindau per tuos vartelius ir išbėgau 
ant kitos gatvės, tai prasikaltėlis išnyko iš 
mano akių... Bet aš išbėgau ant kitos gat
vės ir pamačiau jį palengva beeinantį. Tuo
jaus sulaikiau. Jis sunkiai alsavo. Męs, su 
nakties sargu, nuvedėm į nuovadą... Pris
tavas tuojaus pažino, kas jis. per vienas. 
Jis porą mėnesiu atgal buvo suareštuotas 
ant gatvės sykiu su kitais už betvarke, bet

tinamuiu suolo!...v «/ 4.

Pristavo pagelbininkas, rodydamas į 
kaltinamąjį, susijudino ir pabaigoj savo 
kalbos pradėjo smarkiai alsuoti.

Aš atkreipiau atydą karės teismo, kad 
pristavo pagelbinnikas taipgi sunkiai alsuo- 
ja» nors ant vietos stovi.

Aš visai neabejoju, — pridūriau aš, — o 
paskui uždaviau jam keliatą klausimų dėl 
geresnio teigėjų įsitėmijimo, kad kaltinama
sis ištikro susidavė kakta į vartus.

Jis buvo teisiamas karės stovio laiku, 
tuojaus po to atsitikimo. Rodėsi, kad pris
tavo pagelbininko papasakojimas teisėjus 
pertikrino, juk čia sėdi kaltininkas.

— Nuo to laiko, kada jūs pradėjot vy
tis prasikaltėlį, ar gerai įsitėrnijot kiekvie
ną jo judėjimą? — paklausiau aš.

— Ar jūs nekjystate, kad jis ištikro su
sidavė kakta į vartus ir dar bėgdamas visu 
smarkumu ?

— Suprantama, kad neklystu, nes aš 
gerai mačiau...

Pristavo pagelbininktį paliuosavom.
Išėjo pats pristavas ir papasakojo, kaip 

buvo atvestas prasikaltėlis ir kad jis buvo 
nemandagus.

— Kada jį atvedė, ar jūs atydžiai ap
žiurę jot jo veidą? — užklausiau pristavą.

— Suprantama, kad taip. Aš visuomet 
atydžiai apžiūriu...

— Ar jūs nieko nepaprasto nepastebė
jot ant jo veido?

— Nieko nepaprasto nebuvo, apart nu
siminimo !

— Ar nebuvo jo kakta raudona, o gal 
ant kaktos buvo guzas?

— Niekas jo nemušė!... Nuovade nie
kas nemuša...

—- Bet ant kaktos buvo guzas?
— Jokio guzo nebuvo!

Ar jūs tą tikrai žinot?
— Kotikriausiai!
— O raudonumas veido mėtėsi į akis?

j — Jokio raudonumo nebuvo, jo veidas

sakė, kad jis'bėgo užpakaly ir negali prasi
kaltėlio pažinti. '

Aš užsipuoliau ant prokuroro, kad jis 
visai nekaltą -žmogų kaltina. •— Tai ne jis, 
— pratariau aš. — Pristavo pagelbininkas 
tvirtina, kad tas, kuris metė bombą, susida
vė kakta į vartus! Pažiūrėkite jūs, kur ant 
kaktos guzas, kur norsVaudonumas?! Jei
gu jis, bėgdamas visu smarkumu, atsimušė 
kakta į vartus, tai ant kaktos guzas turėjo 
ir šiandien būti, nes jis per keliatą dienų ne
galėjo išnykti! Tai ne jis! Kada męs bu
vom maži ir susimušdavom sau kaktą taip, 
kad galėdavo guzas atsirasti, tai męs jį ne- 
šiodavom per kelias savaites. Aš manau, 
kad guzas, paprastas guzas, privalo jį iš
gelbėti nuo mirties! Pasirodo, kad prasi
kaltėlis pasislėpė arba prisiglaudė prie var
tų ir ten pasiliko...

Paskui .aš pradėjau darodinėti began- 
čui psicholiogiją, pradėjau darodinėti, kad 
i'*s negali ramiai eiti, kuomet paskui jį mir
tis seka, jis priverstas bėgti, jis jieško iš
sigelbėjimo.

GERI ŽENKLAI
Vakaruose Amerikos, veik 

Visose valstijose, moterį s 
jau turi balsavimo teises. 
Tose valstijose jos uoliai da
lyvauja politiškame gyveni
me ir jų darbas turi grąžui 
pasekmių. Visi moterų tei- 
.s i ų su 1 y gir. i m o p r i eš ų p r ana- 
šaviąiai pasirodė neturį pa
mato, nes nei vienas iš tų 
Pranašavimų neišsipiIdė.

Dabar atėjo eilė rytinėm? 
ir plotmėms valstijoms su

•nki: 
ii, ,’i 
nitai

kaltinamasis 
alėjų skubiai 
i policija ne-

Nežino darni 
? f ' r< 0*4 ii i*

■ Jūs remiatės tuom, ka? 
d a • s a v o ?! — T a i p, j is 1 
p. gal e i o s u s' i u d i r 11 i. n es 
dieštavc. Gal būt, kad , 
O mes to visai nežiiiom!

to, negalime spręsti apm prie? 
alsavimo.

Kaltinamasis reikalavo 'ššaukti liu
dininkus, kurie galėjo palifdytj. kur jis 
buvo ir kur ėjo. Bet karės teismas atsisakė 
jo įeikalavimą išpildyti, nes tie liudininkai 
už miesto gyvena. Kas daryti, kad miesto 
gatvė susilieja su kaimo gatve, o karės teis
mo įstatai to nepripažįsta...

Jaunikaitį išteisino, o vakare jis atėjo 
pas mane ištarti ačiū, kad aš jį gyniau.

Klausykit—tariau aš jam, — sakykit 
tikrą teisybę, ar tai jūs metėte bombą?

— Aš... Kada aš buvau pirmą sykį su-
areštuotas, pristavo pagelbininkas baisiai 
mane mušė.
mečiau...

— Kaip tai?! — sušukau aš. — TaLjūs 
kakta į vartus pataikėt?

— Ir kaip dar! Aš maniau, kad ant 
vietos krisiu, nes iš akių kibirkštįs pradėjo 
piltis! Tai buvo aršiau, negu bombos^spro- 
gimas!

— Bet guzas, kur jūsų guzas? !
— Yra ir guzas! Viena laimė, kad aš 

pataikiau ne kakta, bet pačiu viršugalviu — 
guzas pridengtas plaukais... Galite pažiū-

Kaip nw paliuosavo, tai ir

reti, kokia grūšia išaugus...
ji’ suvai-

— Jūs išsigelbėjot nuo mirties/ kad ka
rės teismas teise ir skubiai' nuteisė. Jeigu 
būtų teisę Teismo Rūmai, tuomet, greičiau
sia, būtų pareikalavę daktarą ir jis būt'ap
žiūrėjęs galvą.

Jis linksmai nusijuokė.
♦* *

Pora žodžių prie minėto atsitikimo. 
Po 17 d. spalių, kuomet socijalistų - revo- 
liucijonierių partija laikinai nutarė per
traukti terorą, tai tuomet atsirado daugy
bė teroristų, kurie nieko bendro neturėjo su 
partija, o jeigu pasitaikydavo ir partyviškų, 
tai netikėtai... Atsirado gatviniai karžy
giai. Iš tos priežasties būdavo labai daug 
teismiškų klaidų. ’ Kartais nuteisdavo visai 
nekaltus, o kartais kaltus išteisindavo. Gat
viniai karžygiai nebuvo surišti su politika, 
per tai ir slaptoji policija savo archivuose 
neturėdavo jokių dokumentų. Todėl ir teis
me nebūdavo tvirtų faktų, apart ant vietos 
pagavimo.

Užkviečiau...
Peterburge buvo teisiami dirbtuvės 

darbininkai. Tuom teismu žingeidavosi 
kiekvienas protaujantis žmogus. Per tai 
teismo salė kimšte - prisikimšo. Atėjo dau
gelis apgynėjų pažįtsamų: jiems buvo pa
sakyta, kad męs juos įsivesime, nors teismas 
atsibuvo prie uždarytų durų. Mat, kiek
vienas kaltininkas turi teisę pasilikti savo 
tris pažįstamus bei gimines. Tokiu būdu 
męs turėjom teisę ant kiekvieno kaltinamo
jo įsivesti po tris pažįstamus.

Męs išanksto žinojom, kad teismo pir
mininkas neduos mums kalbėti, nuolatos 
pertraukinės kalbas ir prie kiekvieno žodžio 
kibs.

Aš pradėjau galvoti, ką čia padarius, 
kad pirmininką sulaikius. Nusprendžiau 
užkviesti į teismo salę pirmininko sąžinę, 
taip, jo paties sąžinę!

(Toliau bus).

eises

mene

pre metei
m. pranešti, jog svarstymu 
:• balsavimai išėjo moterų

račius v.msr-jų legismtu- 
ros negali suteikti moterims

Ii pavesti išrišti tą klausimą 
valstiją balsuotojams, kad 
jie pasisakytų už moterų tei
ses ai* priešais jąs einą. Taip 
dabar ir padaryta.

Pasekmės ve kokios.
Massachusetts legislatu- 

nos ženiasai ir aukštasai (se
natas) atstovų būtas didele 
balsų dauguma stojo už mo
teris, Dabar, sekančiuose 
rinkimuose, patįs Massachu 
setts piliečiai galutinai nu
spręs klausimą apie suteiki
mą moterims balsavimo tei
sių:

West Virginijoj abudu at
siuvu butai stojo už moteris. 
Sekančiais visuotinais rinki
mais (1916 metais), patįs pi
liečiai galutinai išriš klausi
mą. ;

New Yoiko valstijoj legis- 
’a tu ra taip-pat sutiko paves
ti klausimą piliečių nubal- 
savimui ir< tasai nubaįsavi- 
maš, taip svarbus moterims, 
įvyks, veikiausia, darysiu, 
1915 metų, rudeny.

New Jersey valstijoj, vie
tinio seimo atstovai, balsų 
dauguma taip- pat pripažino, 
jog atėjo jau*laikas - rimtai 
pagalvoti apie moterų klau
simą. Galutinai, kaip ir vi
sur, klausimą išriš piliečiai 
šių metų rudens balsavime.

Pcnnsylvanijos atstovui 
butas pripažino, jog prie tos 
valstijos konstitucijos rei
kia prisegt priedą, jog Penu- 
sylvanijos moterįs turi bal
savimo teises. Dabar klausi
mas eis Pennsylvanijos se
nato nusprendimui ir, jeigu 
jisai parems atstovų buto 
iniciatyvą, tuomet galutinai 
išriš klausimą patįs Pennsyl
vanijos piliečiai.

Net pietuose, Texase ir 
Tennesee, daroma pradžia, 
žengiama pirmi žingsniai 
reikale pripažinimo mote
rims taip privalomų joms 
teisių. Taip, Texaso atstovų 
buto, komisija prielankiai 
raportavo atstovams apie 
amendmentą (priedą) prie 
konstitucijos, kuriuo sutei
kiama moterims teisės. Ten
nessee abudu atstovų butu 
stojo už moterų teises.

Tiktai atsilikusioj North 
Carolinoj moterų reikalas 
tapo pasmerktas. •

Kaip sau. norite — laike 
kelių mėnesių toksai sujudi
mas tai jau ne menkniekis. 
Tas tik parodo, kad visoje 
plačioje Amerikoje moterų 
teisių klausimas šiandien 
dedamas pirmon vieton. Ry
tuose ir pietuose — visur kį- 
la judėjimas, auga agitacija.

Dabar viskas priguli nuo 
susipratimo pačių piliečių- 
vyrų. Galų-gale juk jų bal
savimas viską nuspręs, vis- 
k^išriš. Jeigu jie bus susi- 

Ipratę, jeigu jiems kas nors

NAUJIENOS
neįkals galvon prietaringų kad dabar daro republikonų

• xz • * 1 "I t 1 T vargumentų prieš moteris, 
tuomet vyrai piliečiai savo 
balsavimu suteiks savo 
draugėms moterims tokias 
jau teises, kokias ir patįs tu
ri.

Taigi, dabar viskas prigu.- 
li nuo susipratimo vyrų pi
liečių. Juos reikia j užagi- 
tuoti, juos reikia suvesti pa- 
žintin su moterų judėjimu ir

darbą gali atlikti susipratu
sios motei įs per smarkiausią 
agitaciją.

Laiko jau taip daug nėra. 
Daugely valstijų jail šį i u- 
mmį klausimas eis balsavi
mui. Užtat reikia dirbti

■ų dirbti taip. 1 id
/eme

•e 11 C*

A r jums, sesyte 
»> f v ieko ne

esate u 
gmiėdintos šiuom kapitalis
tišku surėdymu? Kaip jums 
atrodo, kuomet matot vie
nus dirbančius visą savo gy
venimą už mažą atlyginimą, 
e kitus nieko nedirbančius, 
bet didžiausiame pertekliuje 
gyvenančius? Ar tas yra

Aš žinau, kad jūs dirbat 
ir už savo darbą norit gaut 
gerą atlyginimą. Jūs norit 
didesnės algos. Bet tuom 
tarpu, kuomet jūs reikalau
jat didesnės mokes ties, 
darbdavis verčia, kad jūs 
dirbtumėt už mažiausią al
gą. Čia susiduria du prie
šingi vienas kitam reikala
vimai. Susidūrus tokiems 
reikalavimams, iškyla kova. 
Kovoj laimi visuomet tvir- 
■°snis. O kas gi yra dabar
tiniam surėdyme tvirtesnis?. 
Atsakymas aiškus — kapita- 
'as. Kas lieka, daryti dar

nieM u i ūkams.
t i ? A r s ė d ė t i su s i d ė j u s r r n

Man rodos, kad męs gana 
•'Igus metus laukėm tos ma
inės, bet jos nesulaukėm. 
Kas syk gyvenimas daros 
mukesnis, kainos -nntvmu 
uroduktų daros darbinin
kams neprieinamesnės. Al
ons ant tiek sumažėjo, kad 
darbininkas priverstas vra 
pusbadžiai gyventi. Bedar
bės atsikartoja vis tankiau 
• r tankiau, o mūsų darbinin
kai,. o ^ypatingai darbinin
kės, su tokiais apsireiški
mais nepajiegia kovoti. Mū- 
su moteris dar taip yra atsi
likusios, kad jos nelabai at
kreipia atvdos į politiką, j 
organizacijų svarbą. Joms 
politika dar yra mažai su
prantama: didžiuma moterų 
dar draudžia ir vyrams pri
klausyti prie socijalistų par
tijos, prie unijų. Joms tas 
atrodo niekniekis ir net blo
gas daiktas. Bet jūs, sesy
tės, labai klystate taip'ma- 
nydamos. Politiška socija
listų partija ir ekonomiškos 
unijos — tai yra vienas dar
bininkų išganymas. Tik šios 
dvi organizacijos galės mus 
išliuosuoti iš dabartinės ka
pitalistiškos vergi ios. Kuo
met męs būsime drūčiai su
siorganizavę į unijas ir sto
sime kovon su savo išnaudo
tojais - darbdaviais ir turė
sime socijalistų partijos 
žmonos kongrese, senate, 
miesto majorus, gubernato
rius ir tt.. tai jie. bū darniu 
statymii išdavėjais,neperleis 
tokiu įstatymų, kad įvesti 
valstijinius ‘kazokus strei- 
kieriams “malšinti”. Jie, bū
dami įstatvmu išdavėjais ne
tik ne išleis tokių įstatymų, 
bet dar panaikins tuos, ku
rie snaudžia darbininkų kle- 
są? Streikui iškilus nepasiųs 
su buožėmis policijos ir su 
durtuvais milicijos, kaip

ir demokratų valdžia.
Todėl, sesytės, aš prie jū

sų šaukiuos, kad nesišalin- 
tumėt nuo socijalistų parti
jos ir unijų. Rašykites prie 
ją skaitykite darbininkų 
laikraščius ir knygas. . Ne- 
numokit ranka ant politikos 
ir negaudykit kunigų ir tau
tiečių išpūstų muilo burbulų. 
Jie kalnus verčia ant socia
list], nes gerai žino, kol dar
bininkai bus tamsus ir 
vargs, tol jiems bus rojus!1

ŽINIOS

ant
Bedalis Vaclovas.

CHICAGO, ILI

h'iuuzia! 
mergi-;

“Antįs“ rėkia.
Kentucky valstijoj mote

ris turi balsavimo teises tik 
mokyklų reikaluose. Ir štai, 
200 motorų davėsi pasipirk
ti. Dabar jos traukiamos 
teisman.

Moterų priešai nesavais 
alsais pradėjo šaukti: “ar 
ięs nesakėm, kad moterims 
; galima suteikti balsavimo 

Žiūrėkit, kokios jos 
davėsi pasipirkt”. 

:yrnas ant to ve koks* 
1. Motei is tokie jau 

ir vyrai. Ir jos. 
ir nuslysti nuo 

Nereikia bet- 
kad už tą patį

Kelio 
užmiršti, 

dyką Kentucky kaitinama
merginas* 
nai pažiūrėti į vyrą ir akia 
pamerkti, 1 
suareštuoja.
naktiniai teismai prieš už ■ i?el moters pardavė savo 
puolikus ir merginas. Per 
tai me/gincs pasklydo po vi
są miestą ir nakties laiku 
galima buvo visur sutikti. 
Daugiausia apsigyveno ko
teliuose. Miesto majoras su 
poliemonais ir detektyvais 
pradėjo visomis gatvėmis 
vaikščioti ir areštuoti, kad 
“apvalius” miestą nuo negei
stinų elementų. Tuomet ir 
merginos pradėjo galvoti, 
kaip galima nuo policijos ap
sisaugoti. Jos pasamdė se
nas moteris, kurios pradėjo 
vaikščioti gatvėmis, gaudyti 
vyrus ir vesti pas jas. Bet 
mlicija greitai pajuto ir
pradėjo tas moteris areštuo- i “Dabar aš laimingas, nes ga
ji- Tada merginos sugalvo-Jėsiu nupirkti savo žmonai 
jo naują būdą; jos nusamdė maisto ir ka tik gimusiam 
vyrus .agentus, kurie vaikš- kūdikiui vystyklus!” 
čieja gatvėmis, gaudo vyrus | ..................
ir veda pas merginas.

Ir taip policija mano baus- ti. 
dama panaikinti prostitutes. • duonos šmotą, 
bet visai neatsižvelgia ir no-i 
yovoja su tomis priežastį- ’ 
mis, kuries verčia prie pros-l 
titucijos. Jeigu miesto ina- ■

Iii'' ĮUUS !

motęrų, bet ir 
- veik šešis sy-

kraujo.
Vienas turtuolis apsistojo 

tūlame- New Yorko viešbu
ty ir pagarsino, kad jam rei
kalinga kvorta žmogaus 
kraujo. Vos tik spėjo tas 
apgarsinimas laikraščiuose 
pasirodyti, tuojaus prisirin
ko baisi galybė bedarbių, no
rinčių parduoti savo kraują. 
Ir štai vienas iš jų tapo “lai
mingu” — pardavė tam. tur
tuoliui už $15.00 kvortą 
kraujo. Kada daktarai iš jo 
kraują išleido ir turtuolis, 
gavęs sudžiovusio darbinin
ko kvortą kraujo, užmokėjo 
$15, tai darbininkas pasakė:

O kiek tokių yra, kurie 
;norėtų savo kraują parduo- 

kad šeimynai nupirkus

j ligonini ty. o valkai iš
mesti a r. t gatves.

juras pradėtų kovoti su prie- mo‘nchik paliko namie tris 
Žastimis, kurios merginas pliažus kūdikius ir nuėjo į li- 
verčia prie prostitucijos, tai 
galima būtų tikėti, kad pros
titučių skaitlius sumažėtų, 
bet dabar tuščias darbas.

P. Grikas.

SCRANTON, PA.
8 d. vasario merginų “Ži

vilės” choras parengė kon
certą. Koncertas buvo la- 
cai įvairus ir puikus. Pir
miausia- griežė Bauero or
kestrą, buvo perstatyta gy
ms paveikslas p. . Rymšos 
“Kaimo mokykla”; buvo dai
nų ir -deklamacijų. Porą 
dainų sudainavo, “Živilės” 
noras, paskui dainavo vo

kiečių kliubo choras. Per
traukoj kalbėjo J. Šliupas. 
Vieton papasakoti apie dai
lę, savo kalbą maišė su keik
smo žodžiais, per tai ir pu
blikos neužganėdino.

Antroj koncerto daly bu
vo perstatytas vaizdelis iš 
japonų gyvenimo po vardu 
“Vyšnių žydėjimo šventė”.

Scenerija buvo sutaisyta 
japoniška; lošime dalyvavo 
26 suaugę merginos, 24 ma
žos mergaitės ir 5 vyrai, šis 
vaizdelis publiką labai užga
nėdino.

Publikos buvo apie 700.
Nor,s “Živilės”

mmbutį aplankyti savo mir
štantį vyrą. Sugrįžus na
mus, atrado išmestus ant 
gatvės kūdikius ir visą savo 
“turtą”. Mat, jinai pasivė
lino savininkui užmokėti už 
kambarius. Savininkas na
mo — žinomas turtuolis ad
vokatą Is. Geldey. . .

Kaimynai pasigailėjo ne
laimingosios moters ir pri
glaudė ją su mažais kūdi
kiais, pakol susiras kamba
rius.

NAUJOS POROS.
Brooklyn, N. Y. — 13 d. 

vasario apsivedė “Laisvės” 
Kooperatyviškos Spaudos 
Bendrovės Board of direc- 
torius Jonas Urbonas su pa
nele O. Pilipiute. šliūbą ėmė 
civilišką. J. Urbonas pri
klauso prie L. S. S. 19 kuo
pos.

Linkėtina naujai porai ko- 
geriausio pasisekimo šeimy
niškame gyvenime. • L.

Cleveland, Ohio. — Šiomis 
dienomis apsivedė D. Pet
rauskas su Šmulkščiu te. A- 
budu yra L. S. S. 3 kuopos 
nariai, taipgi priklauso prie 
“Laisves” daurgystėš ir 
“Mirtos” choro. Šliubą ėmė 
civilišką.

Linkėtina jaunai porai ge-
chorui -ro sugyvenimo ir laimingos 

ir. daug turėjo kloties.
vargo surengiant tokį kon
certą, bet publiką pilnai 
užganėdino. Net ir šliupas, 
pasakė, kad tai pirmas tarpe j 
lietuvių esąs toks koncertas.

Reikia pastebėti, kad toj 
dienoj kunigas Kuras paren
gė “purymą” ir iš sakyklos 
liepė savo parapijonams at
silankyti, bet tas “Živilės” 
chorui nei kiek neužkenkė.

žem. Svyruoklis.

V. G. Wishinggood.
L. M. P S. A. IŠLEISTA
KNYGELE “MOTERIS”, 

ir jos ckonnminis padėjimas.
Įtalpa:

I. Perv''r«mas moteries ekonomiS- 
kame nadėjime.

II. Moteris ir draugijinis gyveni
mas.

ITT. Moteris ir vaikų aukisjimas.
IV. Išvedimas.

Kaina 20 c.
Gaunama vas iždininke

MISS BENIS
420 Amate! Boul, Arverne, L. I. N. Y.
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KORESPONDENCIJOS
Keikia ištarti širdingą a- 

čiu p-lei Sarpaliūtei ir p, T. 
C. Anskui, kad jie nesigaili 
savo triūso ir mokina mer
gaites dainų.

Ateity mūsų miestelio lie- 
.devyni sunkiai sužeisti. Už-: tyv^a^ nori, susivienyti su 
muštųjų ir sužeistųjų visos Vanamieciais ir išvien dar-

MliJ V zilzK, JT/l.

Nelaimė anglių kasykloj.
17 d. vasario, 1 vai pd pie

tų, ištiko nelaimė anglių ka
sykloj — ekspliodavo gesai. 
Trįs darbininkai užmušti ir

*<11140v>4 i 14 14 111 V levu i . • • » i

pavardės nesužinota. Kaip |buotis rengime perstafymų. 
praneša anglų laikraščiai, I .0 į" ^sekfmo mS g U’ 
tai vienas iš užmuštųjų 1 į G Našlės Vaikas 
John Stanovski; iš suželtų- J’ u wab,ts Va,kas-— —----~ —--------------- --- 7 »,

jų: John Belosh, Luis Sha
ver, Frank Kobalka, Frank 
Metzo ir John Kovalevski.

Priežastis ekspliozijos ir
gi nesužinota. 

V. Andrulevičius.

14 d. vasario parengė pra 
kalbas L 
Kalbėjo ,

C* . S. 168 kuopa 
J. Perkūnas 

ko riki bėdai be:

CHELSEA, MASS.
. Šis miestelis nedidelis, bet 

lietuvių randasi nemažas 
skaitliu.s Taipgi randas: 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugystė, bet, ant nelaimes, 
silpnai gyvuoja. Vyrų prie 

! draugystės dar randasi, bet 
| motei is visai nesirūpina prie 
'jos priklausyti. Laike nritin- 
:gu kartais nematai nei vie-

-y LAISVE

ir kaip yra 
ninkams gi 
gino rašyti

mos moteries.

pi ie L. S. S. kuo
ka Ibų buvo klau

simai, ant kurių kalbėtojas 
atsakinėjo.

bu^o apie 60.

13 d. v: i s ari o buvo b a litu 
minėtos draugystės, supran 
tuma, su svaiginančiais gė 
rymais. Nekurie nariai ge-G 
rokai “pasilinksmino”.

Genių JDedė.

neužproteštavO) tai Bartkus 
teisybę sakė! - /

Bartkui yra . užmetama, 
būk jisai neužsimakėjęs į pa
rapiją už 1913 m. Visi gerai 
žino, kad 1913 m. Bartkus 
buvo Detroit, Mich. Tai 
ar gali jis mokėti į parapiją 
svetur gyvendamas? Jeigu 
jis Detroite gyveno, tai prie 
Detroito ir parapijos pri
klausė. 3 
jas negali prigulėti, nes jis 
ne kapitalistas, bet, darbi
ninkas.

Labai nuostabu, kad šv. 
Petro parapijos komitetas 
nežino, jog bažnyčioj rahda- 

. si šv. Onov altorėlis (ne alto
rius). Kaip tokią vietą pa
vadinti, kur stovi pinigams 
cĮėti dėžutė ir kur uždegama 
ir pastatoma žvakės dėl šv, 
Onos garbės? Ne tik aš, bet 
visi parapijonai tą vietą\a- 
dina altorėliu. O gal auto
riai to laiško nebuvo bažny
čioj ir nežino, kad tokia vie
ta randasi? Jeigu taip; tai 
jau ne mano kaltė!

Teliaus sakoma,būk aš ap
šmeižęs kun. ( 

! biamieji

dvi parapi-

i jog kunigas Gadeikis išsine
šė iš bažnyčios smulkių pini-

tikėtis, kad greitu laiku ir tų 
neteks. ‘ ' '

kK; Vaičiūnas.

NEWARK, N. J.
Tūlas “Žiburėlio” kores

pondentas “Drauge” kriti
kuoja Newarko progresy- 
viškas draugijas. Nors jo 
korespondencija žemiau kri
tikos, bet tūli dalykai reika
linga paminėti.

Turiu
dentui pasakyti, kad kalbė
tojas visai nemelavo, saky
damas, kad visos surinktos 
aukos, iki centui, eis nuo ka
rės nukentėjusiems. Paden
gimui kalbėtojų lėšų ir už 
svetainę, už kurią šv. Jurgio 
draugystės komitetas, prie 
kurio, rodos, priguli ir ko
respondentas, .nutarė dar 
brangiau paimti, negu nuo 
kitų, paėmėm iš įžan
gos. Iš aukų1 nei cento 
nepalietėm. Tuos 65 ^dole
rius surinkom už įžangą ir 
paaukavom šv. Jurgio drau
gystei, nors nenukentėjusiai 
nuo hares, bet gerokai su

—....... ..... .......... ........ -- , - WWM
darbo dieną nuo $2.50 iki tuviai privalo Uiti pštf nin-1 jeigu 'minėta.'drau^jžriiies.u-’ 
$3.75.?^ L * ih Apinaitis ' * ■ —kui pranešti, jęi kokioj dirb

tuvėj reiKaiaujama .aąrBi-" 
NEW HAVEN, CONN, ninku.' _ . .
14 d. vasario parengė pra-' adresas: St.

kalbas T. M. D. 14' kuopa. I Milcius, 18 Water St„ 
Kalbėjo dr. j. šliupas. Kai- u.Sb^an{ Mass- . s 

e I r< i v*k Ir 4’ n n Izbetojas nieko nauio nepasa- — - -----------
ke, o tik papasakojo tą, ką panaikinimo slaptų smuklių, 
męs kasdien laikraščiuose I . P^miaus tokiems smukh- 
matom. Tik pasigyrė, kad ^H^arns pranešama, kad 
esąs geras pranašas. 30 me- išautus1 pardavinėję svaigi- 

’ - ’ ’ 'nancius gerymus; jeigu to
perspėjimo nepaklauso, tuo
met jau pranešama valdžiai.

Linkėtina draugystėms ir 
toliaus laikytis vienybės, 
nes vienybėje didelė galybe.

Draugysčių Santaikos ta
rybos raštininkas.

A. A. Radvilas.

bėtojas nieko naujo nepasa- Išrinktas komitetas

Sto-

dėl

ras to, kuriam adresuota, 
tai sugrąžins atgal.

J. Parulis.
Brooklyn, N. Y.

ponui Koręspon- tų tam atgal pranašavęs,kad 
ateis toks laikas, kada Lietu
va gaus autonomiją. Dabar 
lĮau tas laikas atėjęs ir Lie
tuva autonomiją veik turin
ti. Tik nusiskundė, kad 
“Laisvė” ir “Keleivis” iš tos 
autonomijos juokiasi. Pas
kui išvadino socijalistus fa
natikais, savo tautos šmeiži
kais ir t.t. Pranašavo, kad 

interpo šios kares 
nacionalas, o pakils soči ja-j
« • z. •.   . . « J •» 41 I

J. Pobtnis.

NEWARK, N. J.
dailus

Reikia pas 
suomei su 
moterų, ne 
moterįs vertes pagyrimo.

Buvo renkamos aukos L. 
Š. F. Aukų surinkta 5 dole
riai su centais.

Ketvergų vakarais pas 
drg.Plakstį būna laivinimosi 
vakarėliai. Kas turi laiko, 
kviečiame atsilankyti. Įžan
ga dykai. Atėjus galima 
daug ka pasimokinti.

M. V. Vanda.

da« bažnyčioj nieko nebuvo?! vaka rėl is “Siety n o
irenka daugiau 
u vyrų. Už tai

EASTON, PA.
7 d. vasario buvo pareng

tas perstatymas L. S. S. 42 
kuopos. Sulošta “Neatmez- 
gamas Mazgas’^ ir “Kovoje 
už Laisvų”. Pabaigoj buvo 
pasikalbėjimas “Tėvo su Po
vilu”. Pertraukomis buvo 
rodomi krutanti paveikslai. 
Nežiūrint į tai, kad tą dieną 
buvo net trįs “riebios” vese- 
li jos, bet žmonių susirinko a- 
pie 200, kas mūsų mieste 
skaitoma labai daug.

Pelno liko keliolika dole
rių, iš kiu Lt paskirta $8.50 
L. S. F. ir keliatas dolerių J.

Aktoriai savo roles atliko 
vidutiniškai, tik tūli silpnai 
kalbėjo. /Vbelnai lošimas iš
ėjo gerai ir aktoriam reikia 
ištarti ačiū. Taipgi reikia 
ištarti širdingą ačiū drg. 
Mickevičiui, kad uždvką su
teikė repeticijoms kamba
rius ir J. Stonkienei, kuri 
darbavosi rengime perstaty
mo.

Kitas.

LEECHBURG, PA.
Šiame miestely randasi ne

mažas būrelis lietuvių, bet 
iki šiol mažai ką veikė ant 
visuomeniškos dirvos. Ge
gužės mėn., 1914 m., tapo su
tverta Lietuvos Sūnų drau
gystė. Nuo to laiko minėta 
draugystė parengė du balių, 
vienas prakalbas ir vieną pa
silinksminimo vakarą. Pas
kutiniame pasilinksminime 
buvo renkamos aukos L. Š. 
F. Surinkta $4.53. Drau
gystė žadėjo iš savo kasos 
paskirti keliatą dolerių 
Draugystė gyvuoja neblo
gai. turi apie 50 narių.

Neseniai susitvėrė L. S. S. 
220 kuopa, o prie jos drama
tiškas ratelis, kuris dabar 
mokinasi veikalą “Kerštinga 
Meilė”.

Linkėtina naujoms kuo
poms kogeriausios'kloties.

A. A. Pipiras.

GLEN LYON, PA.
14 d. vasario*buvo pareng

tas perstatymas S. L. A. 24 
kuopos. Statė scenoj veika
lo “Gvvieji Nabašninkai”. 
Aktoriai buvo atvykę iš Pitt
ston, Pa. Lošimas pavvko 
gana gerai. Tarpais padai
navo mergaičių choras po 
vadovyste p-lės Sarpaliūtės.

ne. Gryno pelno liko $25.00, 
kurie bus paskirti nukentė- 
jusiems Lietuvoj nuo karės.

EAST ARLINGTON, VT.
Šiame miestely lietuvių 

randasi nemažas skaitlius ir 
yra lietuviškų draugysčių, 
bet jos nieko gej’o nenuvei
kia ant visuomehiškos dir
vos. Bet nėra ko ir stebėtis; 
kad tos draugystes nieko ne
nuveikia, nes jų išrinktieji, 
komitetai labai užimti; kas
dien turi išnešioti “telegra
mas”, gautas per bobų be- 
vielinį telegrafą. Kada bū
na draugysčių mitingai, tai 
prisieina svarstyti, ar tos 
telegramos buvo teisingos.

rgšo keturių aktų dramą 
ndynč s Žaizdos’’. Pirmic-

’ gerai. Bet l P1tūkstanti metų išnyksianti julu aktaj sulošti gerai. Bei 
baltoji žiauriu] veislė, o juo-1trečiame ir ketvirtaine akt; 
rlfiii i'L'.i (ū.'H n! i 'ŪllVO Stoka (li'll matisklllllO

ja gal d»’. Miupo pranašo 
vimo, tai ir lietuviu laula tu .7 C
ui laukti g-abo.
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Geda būtų apie tai rašyti, 
bet kad mūsų viršininkai pa-- 
naši.ii elgtasi ir neturi gėdos 
‘ ' ‘s darbais užsiimti, tai 

stos esu paminėti ir 
nes*liaus taip - dare, 
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PHILADELPHIA, PA.
Kunigai pradeda beturčių 

katalikų dūšeles į pragarą 
siusti, nes neturi pinigų, kad 
nuo pragaro išsigelbėjus.

8 (1. vasario buvo laidotu
vės J. Žukausko. Kadangi 
velionis buvo bėdinas, tai jo 
sesuo pradėjo derėtis, kad 
kunigas pigiau palaidotų. 
Kunigas labai perpvko ir iš
keikė seseri, kad pinigų ne
turi. Išvadino girtuokliais, 
paleistuviais ir t.L ir net at
sisakė pamaldas laikyti.

Graborius irgi sustreika
vo: pirmiausiai buvo apsi
ėmęs palaidoti už $80.00, bet 
naskui, kada kunigėlis iškei
kė, tai pareikalavo $112.00. 
Giminėš turėjo skolinti pini
gų, kad palaidojus’velionį.

Mūsų dvasiškija neatsi- 
žvelda į darbininku padėji
mą, bet reikalauja iš jų tiek, 
kiek tik gali išreikalauti, o 
jeigu neturi, tuomet ir nuo 
namald’i atsisako. Reiškia, 
nusiunčia i pragarą.

M'd, velioni išvadino gir
tuokliu, kad jis neseniai at
vyko iš Lietuvos ir šešis me-j 
msūis išbuvo be darbo. Ku-, 
ruyas nenaklausė, kiek ve-' 
denis uždirbdavo, bet parei- 
S"s:jfimsumosiriku°pos>iewžia sav°kūdi- 

‘ K okio kunigo pasieltrimo kius kl!°pai padčti d-arbu°- 
-.tačini reikia nkiniktinti t,S’ 0 tomS mergaitėms.— Aš manau, kad L atStikL|kado&auja ’°Šime ir tam

Čia dar pirmą sykį soči ja- 
: scenos 

"iasi ir kaip rūpinasi ’dūšių bet tam pirmam sykiui dva‘

'damas, kad buvo taip kalbė-į nariai 
ta? Maų rodosi, kad šmeižė 
tie, kurie panašiai kalbėjo?
Ar ne taip?

Daug yra faktų ir dauge
lis iš parapijom] gali paliu
dyti, kad aš rašiau tjjera tei- 

Lgybę. Todėl bereikalingas 
jūsų pykimas. Bet pasirodo, 
kad teisybės neapkenčiate ir 
norite pasakyti, būk tai me
lagingai rašiau.

Parapijonas.

DORRISVILLE, ILL.
13 d. vasario buvo vakaras 

L. S. S. 187 kuopos. Sulošta 
du veikalu: “Žydas statinėj” 
ir “Kunigo Gramulos Rašti- 
nyčioj”. Taipgi buvo suloš
ta monologai “Senmergė” ir 
“Nemlilstanti davatka”.Trįs 
seserįs Daftibrauckiūtės ir 
trįs seserįs Grybiniu tės pa
dainavo. O. Šimkiūtė daina
vo solo Deklamavo D. Kup- 
rinavičiūte, Grybiniūtės. ir 
dvi mažos mergaites Damb- 
rauckiūtės.- Viskas išėjo la
bai gerai, ynač publiką užga- 

inėdino mažos deklamatores.
Reikia ištarti širdingą a- 

čiu tiems tėvams, kurie, ne
prigulėdami prie L. S. S.

roikin nn^iniktinti uknU P-*! oicTv’ i kad dalyvauja lošime ir tam -TO nuuuiu, kad sis atsitiki-] į J
nas daugeli parapijonu at-p '
ves ant teisingo kelio, nes jie • 1 *?nt
narnate, kaip dvasiškija el-lllstai pasnode ant

kai’ėlj parengė choro 
, kad užganėdinus 

merginas ir daugiau narių 
prie choro pritraukus. Bu
vo taipgi ir vakarienė. Nuo 
pašalinių žmonių imta po 25 
centus įžangos.

Nors viskas atsibuvo labai 
puikiai, bet atsirado ir tokių 
choro narių, kurie niekino 
tokį draugišką vakarėlį. Jei
gu taip elgtųsi tamsesnieji, 
tai nieko nesakyčiau, bet kad 
taip elgiasi choro žymesnie
ji nariai, tai reikia stebėtis.

J. A. Jasius.

ST. LOUIS, MO.
Kaip žinoma, čia gyvuoja 

“Aušros” choras ir jau pra
silavinęs dainuoti. Iki šiol 
niekas jam nekenkė, bet da
bar atsirado priešų. Mat, 
lietuviai parsikvietė dūšių 
ganytoją ir pradėjo parapiją 
tverti. Dūšių gi ganytojas 
pradėjo chorą organizuoti. 
Negalėdamas gauti prasila
vinusių giedorkų, pradėjo 
nuo “Aušros” choro mergi
nas atkalbinėti. Keliatas 
merginų prasišalino iš “Auš
ros” choro ir prisidėjo prie 
bažnytinio.

siškas tėvelis stengėsi už
kenkti. Per pamokslą už
draudė parapijonams lanky
tis ant perstatymo, o mergi
nas atkalbinėjo, kad nedaly
vautų lošime. Bet visas jo 
triūsas nuėjo ant vėjo. Visos 
merginos dalyvavo lošime ir 
publikos prisirinko gana 1 
daug. Pasirodo, kad vietos 
lietuviai pradeda savo protu 

x___ protauti ir neklauso tų
“Laisvės” N4‘ koresponden-1 pliauškalų, kuriuos kunigėlis 
riją. Pasirodo, kad teisybė pliauškia, 
duria į akis. “Lietuvoj” pa
sakyta, kad J. Valauskas bu- jas užklausė _ publiką,. 
vo nominuotas į sekretorius ji nori, kad būtų rengiami 
pirmas, o F. Bartkus tre-1 tokie vakarai,, tai visi pakelė 
čias. Kur čia teisybė ? Ar' rankas,. išreikšdami savo no
ne Bartkus buvo nominuotas rą. Taigi kunigėlis gali rėk- 
pirmu, o Valauskas paskuti-' ti, gali šaukti, gali keikti,bet 
niu? Laike mitingo irgi Va- žmonių protavimo negalės

išganymu.
Š. Jurgis.

KENOSHA, WIS.
Parapijos reikaluose.

“Lietuvos” N6 yra patal
pintas iš mūsų miesto laiš
kas, po kuriuo pasirašo pen
ki parapijos šulai. Jie sako, 
būk aš apšmeižęs šv. Petro 
parapiją, patalpindamas

sišaiinsi, kad kunigėlis pa
žadėjo vieną iš jų gaspadine 
paimti. Mūsų buvusios cho
ristės, išgirdę tokią linksmą 
naujieną, net po $10.00 kuni
gėliui paaukavo. Bet kada 
buvo parengtas vakarąs ir 
rinkta aukų L^Š. F., tai tik 
“Aušros” choro nares auka
vo po dešimtuką, o pašalinių 
merginų visai nesimatė. 
Mat, tokie dalykai, kaip su- 
šelpimas nukentėjusių nuo 
karės, joms visai neapeina.

Bišlingis.

Q 1 io eras
ns i ir knygas 
K. Giedrys.

Po perstatymui vedė- 
ar

niu? Laike mitingo irgi Va- žmonių protavimo negalės 
lauskas pasiliko paskutiniu, sulaikyti. Socijalistams se- 
o Bartkus tapo perkeltas kasi ir jie kasdien gauna 
antru. Manau, kad ne tik aš, I daugiau naujų narių ir pri- 
bbt dauguma parapijom] tą tarėjų, o kunigėlis skūndžia- 
patį pasakys. “Lietuvoj”.si, kad parapijom] skaitlius 
sako, kad aš apšmeižęs V. vis mažinusi. Pasirodo, kad 
Bitautą. Ar tai apšmeiži- socijalistai eina teisingesniu 
mas, kad* teisybę pasakai? ,keliu.
Ar tai ne Bitautas pirštu ro-l Socijalistai laike susirin- 
dė į Bartkų ir sake, kad kimų nekeikia-tų, kurie prie

Bartkus tapo* perkeltas kasi ir jie kasdien gauna 
. Manau, kad ne tik aš, I daugiau naujų narių ir pri- « •> ' T -i 1zx Iri i w i I i n ri Ir i i >> r J r» i

BRATTECORO, VT.
Šiame miestely randasi 

septynios lietuvių šeimynos 
ir apie tiek pavienių. Laik
raščių pareina: “Lietuvos” 
3 egz. , “Laisvės”, “Naujie- 
nų”p“Kovos”, “Šakės”, ---po 
1 egz. Jokios draugystės nė
ra; lietuviai nieko neveikia 
ant visuomeniškos dirvos.

Nors čia karčiamų nėra, 
bet mūsų lietuviai negali ap
sieiti be svaiginančių gėry
nių, kaip kunigai be gaspa- 
dinių. Girtuokliauja gana 
smarkiai.

NECANICUM, ORE.
Pas mus jau pavasaris: 

medžiai pradeda sprogti, žo
le žaliuoti, viskas atgimsta, 
paukščiai pradeda čiulbėti. 
Gyvuliai jau maitinasi lauko 
žole. .Ūkininkai daugiausiai 

Bartkus neturi po išpažin- jų neprisideda, bet stengiąsi'pasipelnija pardavinėdami 
pa§arą jr javus. Vasarosties kortelės? Ar tai ne Bi- juos pamokinti, tuom tarpu 

tautas pasakė, kad Bartkus musų kunigėlis, vieton pa- 
nepriklauso prie parapijos? mokinti savo parapijomis, 
Kada Bartkus pasakė. ' kad pradeda juos visokiais žo- 
nuo jo kortelę bažnyčioj pa- džiais plūsti, keikti ir t.t. To- 
ėmėt, tuomet na unijos ko- dėl kunigėlis ir skundžiasi, 
mitetas visai tylėjo. Jeigu kad pirmiaus buvę 300 ave- 
Bartkųs neteisybę pasakė, lių, o dabar likę tik 90. Keis
tai kodėl komitetas neužnro- kia, geras piemuo, kad tiek 
testavo? Jėigu komitetas daug praganė! Bet galima, ta. Giriose moka už 10 vai.

i vėręs.neprigLilmingas para- ĮSmema , kuki sulose A. Or-1 
pijąs, o trečios klaidos nepa-1lauskas ir M. y anuskevičiū-1 
sake. Matomai, kad keikė 
kunigus, nes dabar ir savo

davė į krikščicnių-tautiečių 
rankas.

Aiškino, kaip reikia rink
ti aukos, kaip jos siųsti į 
Lietuvą ir t.t. Šliupas pri
pažįsta, kad geriausia bus 
siųsti aukas dėl nukentėju
sių Lietuvoj nuo karės per 
Amerikos konsulius, Raudo- 
nąjgKryžių ir tam panašiai. 
Sakė, kad reikalinga. bus 7 o
rinkti aukų ne vien pinigais, 
bet ir drabužiais. V. J.

ANSONIA, CONN.
14 d. vasario buvo prakal

bos parengtos S. L. A. '66

r ?•: ? 
ievos 11 tilpo iš- 

~Po perstatymui prasidėjo |mūsų miesto korespondenci- 
šokiai. Žmonių buvo ne- iįa- kln',c'j aprašoma L. S. S.
(iaUo* *” 128 kuopos vakarėlis. Kores-

L. Š. F. vietinio komiteto po^dentas_ Ten buvęs sako, 
sumanyta propozicija i 
rengti forus. L. L. 1. . . 
kuopa savo mėnesiniame su
sirinkime parėmė ir išrinko 
tam tikrą komisiją. Rjeikia 
tikėtis, kad ir kitos grupos 
tą sumanymą parems.

J. P. Stančikas.

kad kalbėtojas Turauckas 
l‘sJS 7-ta Publika užganėdino. Kiek 

man teko girdėti, tai publika 
pasiliko Turaucko kalba ne
užganėdinta.

Juozas Elinskas.

WEST LYNN, MASS.
Vasario 13 d. atsibuvo kon

certas L. S. S. 61 kp. Nors 
minėta kuopa jau ne pirmą 
sykį rengia panašius vaka
rus, bet šis buvo puikiausias. 
Aktoriai buvo kviesti iš ap
linkinių miestelių. L. S. S. 
60 kp. So. Bostono aktoriai'

pas. Labai puikiai nupasa
kojo apie karių baisenybes, 
bet kaip pradėjo aiškinti] 
ji priežastis, tai painiojo, I v ... - .
painiojo ir, matomai, ne tikp^1^^ užganėdino. Brighco- 
klausytojai, bet ir jis pats1}0 socijalistai perstatė ke- 
nesuprato, kaip tą klausimą Imtą ri-okį’LTJ vaiz.Gehų: i 
’šuišt. Pabaigęs apie kares j ‘Prigautas Kapitonus, Ka1.- 
ir jų priežastis, pradėjo pi-šlietis mieste , Veirnas ne 
oirinti Visuotinąjį Brookly-i J>0Pafi T11’ Įeisinasuz par- 
no Seimą ir girti savo bėgai- ^t;d.vti, ^brightcnieciai 
vę partiją. Kliuvo ir dvasiš- j atsakančiai išsilavinę, 
kijai. ‘Bet kas keisčiausia, |^1SJ54 atliko pagirtinai, 
tai pranašystės. Kalbėtojas-]...... 1

CLIFFORD, ILL.
Šis miestelis nedidelis, lie

tuvių randasi apie 23 šeimy
nos ir 31 pavienis. Lietu
viai apšvietoj stovi ant vidu
tiniško laipsnio. *Veik visi 
lietuviški laikraščiai parei
na. Tarp savęs irgi sutiki
me gyvena. Girtuokliavi
mas nėra taip dideils ir neš-

■ tynių nesigirdi. Kitokių dar- 
jbų nėra, kaip tik anglių ka
byklose. L. Uk.

oranašavo, kad po šių karių 
'šnyksianti dvasiškija, kad 
dabar dvasiški jos galva, po
oiežius, sėdįs, kaip žvirblių Josią, 
baidyki a ir t.t. Taipgi pra
našavo, kad socijalistai turė
sią mainyti savo programą, i Į n 
turėsią tapti tautiškais, ku-1 bonas^. 
"iuos ir jis pripažįstąs ir t.t. 
Pasakojo ir daugiau tokių 
niekų, bet apie juos neverta 
nei minėti.

Petras Bieliauskas.

pašarą ir
laike labai daug f rūktų irįstri bo 25 dol. 
girinių uogų; taipgi yra la
bai daug grybų.

Ūkininkai bedarbių nepa
žįsta, jie visuomet užtektinai 
darbo turi. Kurie dirba gi
riose, tai darbai Sumažėjo ir 
nusė darbininku paliuosuo-

STOUGHTON,-MASS.
Jau antri metai, kaip čia 

draugystės susirišo į santai
ką ir bendrai darbuojasi vi
suomeniškoje dirvoje. Pa
minėsiu keliata bendrai nu
veiktų darbu, kurių pavienės 
draugystės būtų negalėję į- 
kūnyti.

Įsteigta vakarinė mokvk- 
’a, kurioje mokinama reika
lingi atsakymai del gavimo 
pilietišku popierų.

Sutverta moterų draugys
tė po vardu “Lietuvos Duk
terų dr-ja”; pašalpos moka
ma 5 dol. į savaitę.

Parengta teatras, mm ku
rio likusį pelną, virš 100 dol., 
naskvrė pastatymui “Liau
dies Namo”.

Pasiųstas delegatas Vi
suotinai! Seiman į Brcokly- 
ną.

Padidintas knygynas, pri
sidedant kwkvienai draugy-

Išrinktas komitetas dėl 
rinkimo auku nukertėju
siems Lietuvoj nuo karės.

Išrinktas raštininkas dėl 
Stou^htono ir^anielinkes be
darbiu: visi lietuviai hadar-

Bolis iš Lawrence sulošė du 
monologu: “Tai bent socija- 
listas” ir “Girtuoklis su lem
pa”. M. Bolis labai puikiai 

Žmonės iš girtuoklio 
juokėsi per kelias savaites. 
F. Ramanauskas iš So. Bos-

■ tono sulošė monologą “Kle- 
Sakė eiles maži vai

kai: O. Višniauskiūtė iš So. 
Bostono, P. Znotas iš Rox-1

KORESPON DENTAMS.
Pirm negu užsipulti aš- 

Itria kritika ant pavienių y- 
į natų ii* draugųjį], ištirkite 
dalyką didžiausiu bešališku
mu. t

nes1 Koresnondentai nepapras- 
jęj tai įpratę bar ties. Vėl y ma-

’ Į žiau barties — tuomet bari
mas turi didesnę vertę ir jo 
bile kas greičiau pabijos.

Peikti bile ką per laikraš
tį reikia tik tuomet, kuomet 
visi kiti sudraudimo būdai 
pavartoti. Red.*'

RED. ATSAKYMAI.

Velnio lotinai. — Jeigu
bury, Izab. šidiškiūtė iš Pea- ^U0P°.l kįla tokie atsitikimai 
body ir vietinė Latauskiūtė. •ir.kuopa arba tam tikra ko- 
Verta paminėjimo Lataus- ,PHsBa ,.^u.os ^abrkus nsa, 
kiūtė,nors ji yra tik 5 metu,'[ai kuopa ai ba vaide 
bet jau kelintą kartą daly- kuPJ?0S komisija turi ir laik- 
vauja scenoj ir pasižymi. iasciuose pranešti. .Jei- 
Taipgi I. šidiškiūtė gerai iš- kuvo nekalt:u az7 
lavinta eilių sakyme? Jos ir slP“lta ant kuopos napo, tai
balsas puikus — garsus. 
Garbė tėvams už gražų vai
ku auginimą.

Publikos buvo pilna svetai
nė. Pelno irgi kuopai liko, 
įžanga buvo 15 ir 10c. Rei-! 
ketų ir toliau kuopai ne
su aust, nes publika labai ge
rai užjaučia. Lipčius.

PRANEŠIMAS.
Kadangi daugelis iš Ame

rikos siunčia pinigus ar laiš
kus i Lietuvą ir nežino, 
ten juos gauna, i 
svarbu kiekvienam, tai 
čionai paduodu anįrašą vie- įgų 
nos draugijos, kuri rūpina-i 
si atrasti ir įteikti pinigus ar 
laiškus tam, kuriam yra 
siunčiama.

Adresuoti reikia šiaip:
Volnoje Ekononnčnskoje 

Obsčestvo,
Zabalkansky 33,

Petrograd, 
Russia.

(vardas pavardė 
ir kur).

pati kuopa privalo užsipuo
limą atšaukti. Dėlei šių 
priežasčių tamstos kores
pondencijos netalpiname. . -

L. U. K.—Kad sveiką gir
ta moteris iškoliojo, tai 
“Laisvės” skaitytojams vi
sai nesvarbu. Tokių žinių 
netalpiname. Iš visos jūsų 
korespondencijos padarom, 
tik ištrauką, kur kalbama a- 
pie visuomeniškus reikalus.

Malonės tas žmogus pri
duoti savo adresą, kuris iš

° tas yra j>ia(a|n pasiuntė Mo- 
- .. 1 .as ney Orderiu $1.00 February 

“Laisves” Adm.

JAU NEREIK DAUGIAU 
ATŠIPUSIA BRITVA 

SKUSTIS.
Reikalingas Preparatas Visiems 

Vyrams!
Kadangi britva peša ir skaudžiai 

skuta, ne kankinkis ir nepykdink save, 
tik parsitrauk ,,IKleenkut” Razofi. 
Sharpening Pusto. .0 kaip patepsi ant 
diržo ir patrauksi kelis kart britva,. 
tai taip gerai išpustis, kad ma’onu bus 
kasdiena skustis. Prekė 25 c. baksas.

Adresuok:
j. f. bergek. Mfg.

ų Ma«peth, L. I. N. Y.
an i a nhe pardavėjų! Naudin--biai privalo jam paduoti sa- | Taipgi reikia padėti ant- 83£e£V£n.c Pu^vrJųl « 

vo adresus, o dirbantieji lie-1 rasą nuo ko siunčiama. Ir gas uždarbis—visi vyrai perka!



«

gaudo

P v

Ininko

109 Grand St
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JUOKŲ KĄSNELIAI

Dangaus ir peklos atstovai ant karės lauko 
kareivių dūšeles. *

ORAKULO PATARIMAI, i padarė nei vieną misteika.
I ' V V

ižiir’ėk, būdavo, zodušnų va
kare ir aplanko mano bobą. 
Ir šiandien galiu sakyt, kad

Klausimas: —
Sei, Orakule! Ar tu, kar

tais, negalėtum man paša-.del tautos labo esu daugiau 
kyt, kas rašo ir drukuoja pasidarbavęs, negu kiti, (^

Man tas' vienok už tą visą mano triu-1 
są niekas nei dėkui nepasa
ko. Ot, kad taip-atgytų lie
tuvių tauta, tuomet būtų kas j 
kita. Už padidinimą tautos' 
ant 15 dūšių neis poliemono 

O gal ir na- 
O tai būtų 
Daleiskim

šventus
rūpi todėl, kad mūsų pieme
nėliai) savo avelėms visuo-

šventas raštas sako.
P. Šventukas.

Atsakymas: —
Visi šventi katalikiški 

tinksai paeina nuo žydų. Žy
dai išdirba katalikams mu- 
kutes, rąžančius ir škaplie
rius. Net pirmą lietuvišką 
bibliją parašė Orakului ge
rai pažįstamas žydelis. Ži
noma, žydeliai už tai gauna 
nuo kunigėlių “gelt”, ku 
riuos jiems sudeda šventais 
raštais apkvailinti “gojai”.

Klausimas: —
Stebuklingas Orakule! 

Kadangi tu per gazietą 
“Laisvę” visokius klausimus 
puikiai išekspleinini, tai nu
tariau ir aš prie tavęs kreip
tis, nes jau antras mėnuo sa
vo labuonę suku ir negaliu 
suprasti, kas tai galėtų būti. 
Dalykas štai kame:

New Lavone apsivedė vai
kinas su mergina. Abudu 
buvo geri katalikai. Po 
svodbai abudu laimingai su
gulė, lovon. Tik štai vidur
nakty jaunikis, palikęs jau
nąją, šoko per langą ir pra
dėjo šaukti: “Retavokite, 
retavokite!” Subėgo žmo
nės ir jaunikį nuvedė atgal 
pas pačią.

Pasakyk, Orakule, ko tas 
jaunikis taip išsigando?

činą gaučiau, 
čalninku uždėtų, 
puiku! Ožy!
sau, sėdi uz stalo, prieš tave 
puodas su byru, o čia gazie- 
tos tik pleškina-rašo, kad 
įsakymu ’
Džiovo Oisterninko ‘visi sen
berniai dėl tautos gerovės 
turi apsiženyt. O cicilikus 
visus į Sibirą! Na, daleis- 
kim, kokį vieną ar du palik
tum dėl veislės. Džy! Tai 
būtų fain!... O tą atsiekt 
nesunku, jei tik visi lietu
viai, kaip aš, platintų tautą. 
Tuomet susilauktumėm savo 
darbo vaisių...

Džiovas Oisterninkas.

Nėra pavojaus.
Plepienė: — Mylimas Ka

ziuk, kodėl tu niekuomet ne
ateini pas mus? 1

Kazys: — O, mano miela

ant širdies, kad tave atlan
kyti,kada tavo vyro nėra na- 
nie, bei... pavojus gręsia.

Piemenė: — Temyk nup 
gatvės, jei žiburys bus pri
buktas — gali drąsiai ateiti, 
javo jaus nėra.

LAISVĖ

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA (BANKA

JONO KOVAKSO
Priirtha 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 steto New York, užtai 
jūs pinigai gvarantuoti per valdžią. Rejentinėj kanceliarijoj prie banko:- 
padaromi ir užtvirtinami visokį dokumentai, kaip tai: doviernastįs, kon
traktai, aktai prkimo ir pardavimo ir kitoki. 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, 
su absoliutiška atsakomybe persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, 
kusiems nelaisvėn Austrijai ir Vokietijai.

JOMIS! ^KOVACS
36 GRAND STREET FILIJA: 155 CLINTON

BROOKLYN, N. Y. MASPETH, L. I.

NAUDINGAS PATAR- 
’ NAVIMAS.

Lietuviams visokiuose reikaluose: pa
rašau apgarsinimus į visokius laikraš
čius; sustatau cirkuliorius lietuviškoj * 
ir kitokiose kalbose. Verčiu visokiu* 
raštus iš kitų kalbų į anglišką. TYRI
NĖJU SKUNDUS IR BYLAS (ŲRO- 
VAS). Reikale patarnauju kaipo tlu- 

. močius visokiose įstaigose, o taipgi ir 
[ofisuose: pas advokatus, daktarus ir 
[kitur. Darbą ir žygius atlieku teisin-

Taipgi;
pate-

AVE
N. Y.

luteigtau 1879

State Bank of Chicago
Korporatyvi*. Valstijos valdžios prižitinmaa. o 
todėl saugiausias pinigams pasidėti bankas.

Pasidėjusių Čia žmonių pinigai apdrausti 
banko kapitalu Ir ataargoa fondu daugiau 
kaip

gai, skubiai ir gerai. Patarimai (rodą) 
už dyką. Reikalaudami atsakymo per 
laišką pridėkite už 2c štampą.

K. PILĖNAS
(J. Girdžio Muzikališkų Instrumentų 

štoras).
103 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
-r—-- --- - -------------- ---

SPECIJAL1ŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO 1ŠPAUOAV1MO Nfc W YORK B DA R NIEK AI) NEBUVO

./.ų.

^XGRAFAFONAS
Su 12 1 iej'iničkv dainų, vertės $45.00, 
Atiducdan e tik už ............... .S()
Ixrafafonq g varant uojatne a u 10 metų.

x-v1* Wrw

bu 21 perlo Klevisiu, 8 Danai* 
Vartės $18.00, tik už

Tnicsnnt Armonikas v
21 pl’eninii. <!«p u 2 htum

Vertei* $25.06. tik u*

AtoiŲskite mums nors kiek pi 
nigv nnt rank™, o męs jum0 
nusiusime muziknlišką instru 
mentą, kokį jus tik norėsite

Męs užlaikome, specijališkai rusą meistrą, kuris pataiso visokiu* 
Muzikališkus Instrumentui Ir Fonografus.

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

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

4

4 

t

$4,000,003.00
Bankas moka 3% metam*. '*

Chicagoj gyvenantieji gali pasidėti čia 
atsiunčiant pačtu. Daug žinnniu t*Jp 

xr» Rašykite lietuviškai adresu:

STATE BARK OF
Kampas La Salle ir Washington Sts.

N* 
pinigu*

®Hi’i i$ifJ

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus? 
Jeigu taip, tai visuomet 
eik i J, MARTINAIČIO 
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi'pasirinkti pagal 
savo norą.

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

Atsakymas: —
Hm... Tai yra sunki kves- 

tija. Orakulas mano, kad 
jaunikis nesurado pas jau
nąją moteriški m o, todėl ir 
išsigando. O galėjo būti ir 
atbulai. Gal jaunoji surado, 
kad jaunikis neturi vyrišku
mo, už tai jį ir iškikino .iš, 
lovos.

Neturėjo tėvo.
Motina: — O kuomi gi už

siima tėvai tavo jaunikio?
Duktė: — Jis tėvų neturi.
Motina: — Amžiną -atsil

sį. Bet ar jis tau nepasako 
jo, kuomi jie užsiimdavo 
kol dar gyvi buvo?

Duktė: — Jo motina tar
navo

o

AR NORI PRALAVINT 
SAVO PROTĄ?

Jei taip, tai perskaityk 
garsaus mokslininko Panne- 
koek’o knygutę “Galutinio 
Klesų Kovos Tikslas”.

Kaina tik 10 centų. Rei
kalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikas Petrauskas, pradėjup iš 15 d. 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncer-’ 
tų. Kas pageidautų koncerto, tegd 
susižino .su

M. PETRAUSKU.
395 W. Broadway, So. Boston, Mas*.

Tel. Greenpoint 2017
DR. F. MATULAITIS

Priima ligonius 
vakare tarp 7 ir 9 valandoj 
po No. 229 Bedford Ave., 

' Brooklyn. N Y

Tė). 1295 Grf-enpoint

PINIGUS taupinimui nepriimame,
SIUNČIAME PINIGUS į visas dalis svieto pigiai ir greitai.
LA1VAKOR1ĖS į Europą ir iš Europos ir gclžkelio tikietai pagal pigiau

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

tų popierų.
'GENERALIS APDRAUDOS biuras.
REALIŠKAS biuras: pardavimas namų, žemes, ūkių, patarimai hipo

tekos ir komercijos reikaluose.
GLOBK užrubežinės pramones Amerikoje.
GENERALĖ AGENTŪRA įvairių apskelbimų į visus laikraščius.
PARDUODAMI: “American Express Co. ” money ordbiius.
APDR Vl’DlMAS visų brangių siuntinių j Europą.
TIESŲ SK YRIUS duoda patarimus, dykai visuose teismiškuose dalykuose. 
LAIŠKAMS SKRYNUTĖS taipgi skrynutes mūsų saugioje kasoje padė

jimui svarbus vertes dokumentams ir brangumyuams kiekvienam su
teikiame veltui.

PATARIMUS vi-okiuose reikaluose suteikiame veltui.
AN T ' REIK ALAVTMO laiškus

veltui.

FOTOGRAFAS
ir MALIORIUS

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave.

MASPRTH, N Y.

PETRAS BUTKUS, 
Pirmas Lietuviškas Grahoriua 

( Ba įsa muotojas).
Atlieku ir papuošiu pagrabu* nu* 

prakilniausių iki paprasčiausių ir la
bai pigiai. Parsamdau karietas dėl 
Pagrabų, Veselijų, Krikštvnų ir t.t.

NOTARY PUBLIC.
Padarau ir pabudinu visokius raš

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

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

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.NEWARK0

AKUŠERKA II
Pabaigusi Impemtrici Marti A- D 
kušerkų mokyklą Peterburge ir į 
Dipliomuota New Jersey valsti- j 
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažmus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

319 Walnut St., NEWARK. N. J.x 
Telefonas ^4035 Market <

\LIETUVIŠKA

APTIEK Aparašome

T«I. 2X34 Groenpohit.
PaiklMsmta vieta lietsvlams pa*

Fotografijų Specijalistas i

m
I

O

mu.ip galit* gauti ui* 
alau*, puikina d «t gt i n <Sn 

U Akflz.auH Patarnavi-
ka«g«rlauslaa, A tai lanky 

kut, <« paraitikrinalt

ir gaunamos sekančios gyduolės;
• Nuo palvos skaudėjimo. 10c. Ir 

Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo.................
Nuo peršalimo.......................... .
Plaukų stiprintojas.... 20c. ir 
l .inimentas arba Expclleris.

Maukų žilinto 
Reumatizmo.. 
lytiškų ligų., 
dusulio...........
kirinčlių.........

50c. 
50c

25c

10c

— * ..-v.

Sutnieau receptu* *u didžiau*!* 
ai,yda, nežiūrint, ar tia receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
ial vienatinė lietuviška aptiek* 
Bostone ir Massachusetts va'atijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
flhulyj yra vartojamos. Galit relka- 
aut į er 'aiškus, o aš prisiųsiu par

Mxpr<«ą.

K, ŠIDLAUSKAS 
tp*iekorius ir Savininką*

22b Broadway kanip. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

■u -?phone So.Boston 21034 ir 2101?

si.oo 
..........11.00 
............. 50c 
50c ir M.00

Žemiau paminėta* gyduole* galima 
apturėti per pačią. 
Nuo Reumatizmo................
Kraujo Valytojas................
Vidurių .Reguliatorių? .. . 
Trojanka........................ 25c,

Ir visokias kitokias gyduole* nuo 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos galim* gauti per pačtą.

P A. URBAiNAVIčIUS 
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Užlaikau didžiausią fotografijų galeriją. Nu- 
fotoprafuoiu didžiausius grupas.net iki Šimtui 
ypatų. Visiems suteikiu puikius paveiksh s su 
dovani mis, kurie tik pas mane atsilanko. Ypa
tingai jaunavedžiams duodu geras dovanas ant 
pradžios g\ venimo.

Motiejus Kichas
370 Bedford Ave. Brooklyn,N.Y.

ŠaltinisSveikatos

M fihrari 31

Telefonas|885.Greenpoint

ŪMIAUSIA USEIGOB

VIETA PAS

A. SHRUPSKI

ir
ir

Ii K*. find BL, Brecklyn, M. T.10c.

Pričepka.

II.OOK50c 
60c.

ir

Skanu* alas, 
fardi arielka, 
tdua,

MM

Džiovo Oisterninko 
mintys.

Laikyt oisterauzę ir kož- 
ną dieną peštis su boba — 
tai jau roten biznis. Sumis- 
linęs palikau oisterauzę ir 
išvažiavąu ant farmų, kur 
gavau džiabą, kaipo vištų 
inspektorius. Nors aš neži
nojau nei iš kurio gaįo tą 
džiabą pradėt, bet tokiam 
vyrui, kaip aš, kuris paeina 
iš kunigų veislės, tai visai 
nedaug reikėjo mokytis, kad 
palikt tikru to džiabo exper- 
tu. Ir išmokau. Ale o t, 
žmogui vis norisi daugiau. 
Kolei neženotaš, tai, rodos, 
baisiai didelis daiktas likti 
ženotu, bet kuomet apsiže- 
niji, tai... tfu, nei-šis, nei-tas. 
Taip ir šičia. Išsyk maniau, 
kad tai būtų didelė garbė vi-

nę, 
jo.

pas kunigą už gaspadi 
tėvo jisai visai neturė-

Negalės išpildyt.
Daktaras*:—Tamista būsi 

sveikas, jei tik pildysi mano 
patarimą: negerk alaus ir 
visuomet būk ramus.

Pacijentas:—Ne, daktare, 
aš to patarimo negalėsiu iš
pildyt. Kaipgi aš galiu būti 
ramus, jeigu man uždrau-

Rado teisybę.
Vyras:—Skaitai ir skaitai 

tu tą knygą! Ir ką gero tu 
joje randi?!...

teisybes parašyta. Štai ant 
šito puslapio rašo, kad vy
ras, įsimylėjęs į savo pačią, 
atrodo kaip asilas.

Atsargus.'
Marytė (besimylaudama 

su Vincuku):—Vincuk, že- 
sai lietuvių tautai, jeigu ašinykis su manim! Mudu ši- 

itaipos, kaip du karveliai, 
burkuosim visą gyvenimą.

Vincukas: — Gerai, Mary
te, aš sutiksiu su tavim bur
kuoti, jeigu tavo tėvas duos 
mudviem maisto ant viso gy
venimo.

būčiau žinomas, kaipo vištų 
inspektorius. Bet kuomet 
tą džiabą gerai pažinau, tai 
vakar,- gerdamas iš dinerkės 
byrą, misliju sau: per pen- 
kioliką metų laikiau oiscer- 
auzę ir, ačiū ponui dievui, 
per tą visą čėsą-garnys ne

brangiaus,s ŽM0^us
1 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 tiktai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirirnu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos 
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Balsamas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio...............
Nuo gerklės skaudėjimo 25c, 
Skilvinčs proškos........... ’
Pigulkos del kepenų...........
Blakių naikintojas...............
Del išvarymo soliterio.... 
Anatarinas plovimui...........
Nuo kojų prakaitavimo.. 
Gydanti mostis.....................
Antiseptiškas muilas. 
Gumbo lašai....................50c,

Spccijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Dcvynieros
Taippat iš Lietuvos pargabc.ntos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
BSTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių ap?ašymai®cW 

Kreipiantiemsiems ptfr laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jalgu Jums brangi yra jūsų sveikata, ’.ei tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami nsMt 
atsilankydam’ i Lietuviško A^tiekq.

VINCAS J. DAUNORA, Aptariu.,
899 Bedford Avenue Kampa* North 4-tos gatvė* Brooklyn, M.

$1.00
.75

1.00 
1.00 

.60 

.50
, .50

1.00
.25
JO 

3.00 
.25 
.25 
.50 

, .25
■ 1.00

Nuo pi 
N uo R 
Nuo ly 
Nuo 
N uo 
Antiseptiška inostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos d<-l dantų. 
Karpų naikintojas..

.25 

.2.5 
JO .25 
.50 
.25 
.50 

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

25c.

Ii cigarai, Ii 
-oalkųa aika*- 
■KHai. Sali dil 
/ii tlngg Nepa- 
airšklt šiai 
*fcakaiičiaui«i*s 
-rletoa, • L»a!» 
užganėdinti.

Br*eklyn N. Y. 
Falei Wyth. Av*.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- 
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies gčry- 
mai ir užkandžiai. ^Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvi* Savininkas) 

342—344 W. Broadwaj 
So. Bostorf, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

Mokykla Angly Kainos
-fra tai vienatie? mokykla, kuri duoda piln. 

^tikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike

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

WAITCHES BROS.
1741 W. 471h St Chicago, III.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky aprėdalų, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St. 

BROOKLYN, N
(Arti Berry. St.)

Sergantieji Lietuviai
»R JAU NETEKOTE K ANT

RYBftS JUSU LIGOJE?
41 ana po dienai, eavaltė p* 

,*Talt«i, mėnesi* po mėnesiui, 
«n«tas po metui gydau sergan
čiu* lietuvius. Pažiūrėkite klek 
sergančių jau išlydžiau, kiek 
lergantiems pagelbčjau jų ilga- 
metinėje įklrioje ligoje. Kadi 
.um* gyvenimą* įkirėjo nu* 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekaratvų, Jaučiatės, jog 
kas karta* Jum* esti aršiau* — 
tada vienatinė pagelba yra be 
ažvllk'mo kreipti* prie tena 
gareaue •pecijaliato

D-ro Leon. Landes
Ji* Jum* be pinigų duo* rodą 

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir Išaiškįa Jum* ligą, 
iydau Jau per 20 metų kuopa- 

««kming!ausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, uŽnu*- 
dljimą kraujo, tekėjimą kraut*, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkatų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
ilektrikoa Ir X—Spindulių, per 
turtuos matau iusų vidur! lūs 
• rganus. Ne kiekviena* gydy
tąją* turi tokius aparatus, ne* 
Jie- yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai Ištiriu kraują ir 
Uapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojau* ateikit* paa 
garai

D-RĄ L. LANDES 
’€• 1. 22nd St., New Y*rk»N.T. 
tarpe trd ir Lexington Avena*.

Valdiško* valandoa: nu* / 
ryte iki 8 vakar*; nedėldl*ntai» 
«ae 16 ryt* iki 4 po plotų.

▲taiųakite nš le. marką, 
panaite labai tlngeldiią kn 
cele dovanai i

i

grupas.net
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s.
Philadelphia, Pa.

o 
Mel-

Pajieškau brolio Jono Pinaičio. Kas 
žinot, malonėkit pranešti.

A. Pinaitis
120 Rice St., Kewanee, Ill.

s>*■ M?

Jecanicuin,
(16—19)

f Taaa nuo 3-čio pusi.). _ 
vo parūpinta jam vieta. Vie
ta buvo ruiminga, bet joje 
radosi padirbta geležinė 
klėtka, į kurią uždarė jį ir 
lenciūgais prirakino visas 
kūno dalis, kad negalėtų nė 
pasijudinti.

'larpe Mont - Saint - Mi
chel kalėjimo tarnų - zoko- 
ninkų radosi ir su žmoniš
kom širdim žmonių. Jaunas 
kunigas - benediktinas pasi
darė geru draugu kalinio 
Diuburo. Diuburas jam iš
reikšdavo savo didelį rūpes
tį apie šeimyną.

LAISVĖ

mintis ir nori gauti sau dva
siškos naudos iš jos. Skai
tant gerą veikalą yra sma
gu, kad gauni kur nors pa- 

išeiti lai r 
užsidąryti 
kambary, 

riksmo, 
nei kokio

sislėpti nuo kitų, 
už miesto
sau 
kad 
kitų kalbos, net 
bildesio; tuomet nenori, kad 
kas ateitų, užkalbintų, nes 
tuomet žmogus su minti
mis atsiskiri nuo savo indi
viduals gyvenimo ir susi
jungi su visuomeinškais rei
kalais ir visos žmonijos inte
resais. Mintimis susiduri 
su įvairiausiais mokytų 
žmonių išvadžiojimas

arba 
vienas kur 

negirdėt

susipažįsti su jų m įtinus; 
tuojnet pradedi jausti u* ma
tyti, žinoti ir mylėti, pajudi
ni vieną po kitos gyvenimo 
stygas, kurių skambėjimas 
visvien liūdnas, skaudus ar 
saldus, vienok trokšti jį pa
žinti. Su tuom pamatai, 
kad žmogus ne vienas sau 
šiame pasauly, bet esi sąna
rys didžio visuomenės kūno 
— šeimynos, tautos, žmoni
jos. Pradedi pažinti, kur

Vieną kartą kunigas įėjo 
į kamerą su šypsą ant veido.

—: Vaike mano, tarė jis 
— didžiausias tavo rūpestis | 
prašalintas; jūsų pati ir vai
kai žino, kur esat ir jiem pa
siųsta pinigų. Bet tai ne 
viskas. Ypata, kuri apsiėmė i

. nusiųst laišką, prisiuntė ir į 
atsakymą — ir jis įkišo per: 
klėtkos virbalus popierą, ku- į 
rią Diuburas godžiai ėmė 
bučiuoti. Joje buvo parašy-į 
ta: “Anonimiškas laiškas v. . . , .. .
pranešė man apie tavo bai-i^iri .Ppsit°bulinimas,
su likimą tada, kada aš jau*»roto lavinimas, arba tik- 
nemislijau, jog tu esi gyvas. !ras v au^"in.1[!s
Nesuprantu, kekių bjauriu teisinga, žodžiu sa-
ir barbarišku būdu tave tem ^nt, atouthmas, fanzines, 

k, Y i* vb^l'i pamisli- ai'ba savęs ispazimmas. Vie
nokias baisias kančias no^’ žmones yra labai toli 

nebūtu nuo VISK0- Mokslo vyvai 
eičiau įMont-Įsako: “Ilgas ir vargingas 

, i laikmetis praeina, iki zmo- aa n vv*ax. vi [ < <1-J j 1 '
prašyčiau, kad įleistų mane; gus prabunda į pilną savęs 

pažinojimą, iki jis išmoksta 
'savo organus ir sąnarius po- 
| valiai panaudoti”.

Dabar pasižiūrėkime į 
mūsų lietuvišką visuomenę, 
ne vien į tucs, kurie dar

nemislijau, jog tu esi gyvas. I 
Nesuprantu,

nuviliojo ir drebi 
jus, L.A„_ 
tu tenai kenti. Jei 
vaiku — aš
Saint-Michel ir atsiklaupus

į tavo urvą. Bet aš negaliu 
palikt vaikų, kuriems sutei
kia gyvastį mano darbas...” 

, Sėdėdamas savo klėtkoj, 
Diuburas skaitė laišką, žiu
rėjo į kiekvieną žodį, tėmi- 
jo į litaras, verkė ir juokėsi
prašė gero zokoninko skab T,lauki®> „kv?Pu«įa k®SaVn5? 
tyt sykiu su juo; ir abu juo- t£irnsy’)e^. - . - -
du verkė ir juokėsi skaityda- ll10®; kurlt> jau yra pradėję . ii* •! i V iinolz/Yri n*niirnyri fniCTThnn ivmi po kelias eiles brangų 
•laišką.

juroje, bet ir į 

jieškoti, gaudyti teisybės ir 
doros idealus, o vienok, pro
gai pasitaikius, stengiasi, 
kiek galint, kitą apgauti, 
nuskriausti, iš jo pasinaudo
ti šiokiu ar tokiu būdu, visai 
nepaisant, ar tai būtų ar tu
miausias draugas. Daugelis, 
kur mato geresnę naudą, 
pelną, persiverčia į kitokias 
pažiūras, parduoda Savo idė
ją ir apleidžia brangius sie
kinius, prie kurių pirmiaus 
su didžiausiu pasišventimu 
ėjo su savo draugais. Ro
dos, kad čia turėtų būti sto
ka supratimo ir pažinimo 

iš geležinės klėtkos negali- žmogaus idealų.Čia 
ma pabėgt, tai jo draugas reikia priminti St. Bieziozo- 
nekantriai nuleisdavo akis: džius, kuris “Jaunimo Sap- 

— Karalius nori, idant jūs N. 4 ir 5, sako: ‘ Siek 
kentėtumėt vien tik dėl ken
tėjimo.

♦
*

Praslinko dar trjs metai. 
Diuburas dvasioj jau buvo 
numiręs, bet kūniškos ju 
kančios pasidarė baisiau
sios. Geležiniai lenciūgai 
giliai įlindo į jo kūną, 
padarė žaizdas, 
knibždėjo rubokai, kaip ne- 

• 'gyvam kūne. Kada Diubu
ras prašydavo per tarpinin- 
kystę zokoninko, kad jį pa- 
liuosuotų iš geležinių lenciū
gų, nurodydamas į tai, kad

ir 
kuriose

♦* *
Visųdidžiausios kančios

j N. 4 ir 5, sako: 
prie savo regimo idealo, o 
auksas tegul buna įrankiu 
prie jo prieiti, bet niekados 
ne pačiu idealu. Taip da
rant, žmogus visados pasi-

pasidarė tiktai dabar, žiur- Įįiks iaisvas, draugiškas, san- 
kės atėjo į kletką ir pradėjo žiningas, bei ištikimas savo 
graužt jo kūną. Žiurkės augštiems troškimams”.

Kas savo širdyj nejaučiagrauždavo mėsą iki pat kau
lo, nes rankos ir kojos Diu- smagumo pavasario dienoj 
būro buvo prirūkytos ir jis ’ 
negalėjo jų atsigint. Skaus
mingo dejavimo balsai, ku
rie išeidavo iš jo krutinės, iš
nykdavo giliame rūsy j.

Pagalios atėjo valanda 
mirties.

Numirė jis, sunkios ligos 
apimtas, po 18 dienų, 
mirsiant jis prašė zokoninko mos ledu. Kas nesupranta, 
pasiųst laišką, kurį parašė 
diktuojant pačiam Diubu- 
rui. T i jo paskutinis laiš
kas likos) pasiųstas jo pa
čiai. Štąi,jisai:

“Mano brangi drauge, 
mano brangus vaikeliai, aš 
jaučiu, jog artinasi paskuti
nė valanda mano gyvenimo 
ir siunčiu atsisveikinimą iš 
geležinės klūtkos, kurioj aš 
uždarytas jau penkti metai. 
Ak, kaip sunku mirt toli nuo 
jūsų! Gal pamatysiu jus 
amžinastyje. Sudiev, mano 
drauge, sudiev vaikučiai, su
diev amžinai”.

Vincas R—tis.

kuomet saulės spinduliai at
gaivina apmirusią gyvybę, 
kuomet sužaliuoja medžiai 
ir laukai su gėlėmis, išduo
dančiomis malonų kvapsnį! 
Visi paukščiai pradeda savo 
giesmes, rodos, kad tuomi 
sveikina saulutę, kuri prike- 

Prieš lia viską, kas gyva, iš po žie-

nepažįsta ir nelaukia tokios 
'pat žmonijos ateities, tas ne- 
jsirūpina daugiaus nieku, 
! kaip tik užganėdinimu savo 
egoistiškų geidulių, tam ne
pažįstami yra visuomenės 
reikalai ir visų žmonių gero
vė.

Filosofai sako: “Tu apie 
tikrojo būvio paslaptis nei 
menkiausio dalykėlio suma
nyti negali, pakol tu vis dar 
apgavimo ir vaidinimo (?) 

!skrituly sukiesi”. Ir veiki
mas žmogaus negali būti tik
ru, pakol jis yra paremtas 
ant egoistiško principo: žiū
rėti tik savo naudos. Di
džiausią klaidą žmogus daro 
tuomi, jeigu jis' visur savo 
gyvenimo darbus ir rūpes
čius pašvenčia vien įik dėl 
savo ypatiškos naudos. Vie
nok ateis laikai, kuomet iš
nyks saunaudiškumas ir į 

, . .tokius žmones visuomene
imi gerą knygą ir pradedi ją žiūrės taip, kaip šiandien 
skaityti su pilnu noru, su di- žiūri į kriminalistus. Ta- 

% džiausiu avksios atsidavimu, čiaus, pakol kas, yra sunku 
kad gerai suprasti autoriaus suprasti ir matyti mylimojo

Galbūt, nesuklysiu saky
damas, kad nėra naudinges
nio ir ramesnio laiko pralei
dimo, kuomet žmogus* pasi-

veidas, nes tamsus debesiai 
yra užgulę ant mūsų akių. 
Neregys, svetinio žmogaus 
šnekinamas, nežino, kas su 
juom kalba ir su kuom jis 
kalba, bet jeigu^jj* pažįsta
mas užkalbina, tai jis jį ant 
balso supranta. O kaip il
gai męs. dvasiškai akli būsi
me, taip mums ir bus sunkų 
nuprasti ir pažinti šaltinius 
tų sriovių, kurios neša mums 
tą viską, ko męs geidžiame.

K. Rugienius.

Brooklyno Amerikos Liet, 
ukesų Kliubui. Dvidešimta
me amžiuje nei viena drau
gija, laikydama savo susi
rinkimus, negali apsitverti 
nuo laikrašti jos chiniška 
slaptybės siena. Visuome
niški svarstymai, kurie turi 
vietą draugijos susirinki
muose, eina viešan apkalbė- 
jiman per spaudą. Taip bu
vo ir taip bus. Pamokslų ir 
notacijų komisija, ažuot 
bergždžiai aikvojus savo e- 
nergiją rašydama redakcijai 
doros katechizmą, turėtų su
naudoti savo energiją, vy
kindama kliube tvarką ir 
naikindama jame graboriš- 
ką partyviškumą. Ne “Lais
vė” kenkia kliubui (ji jam 
pagelbsti), bet ta graboriška 
sekcija, kuri po kliubo var
du varo bjaurų skaldymo 
darbą tarpe Brooklyno lie
tuviu.

Pranešu draugams ir skaitytojams, 
kad mano pati, M. Jakaičiuke, po vy
ru Kazlauskienė, prasišalino nuo manę 
ii November, 1914 m., .padarydama 
man skriaudų,

Ji paeina iš Kauno gub. ir pavieto, 
Raudonėnų kaimo.

A. Kazlauskas
313 W. 44th St., New York, 

(16—19).

Pajieškau brolio J. Bartkevičiaus ii' 
S. Jukausko. Abu Kauno gub., šau
lių pavieto.
Meldžiu atsišaukti.

M. Bartkevičia
828 Belmont St., N. S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Antano Lukšes, 
paeina iš Kauno rėdybos, Vilkmergės 
pavieto, Remigalės parapijos, Dauk
šių sodžiaus; pirmiau gyveno Chicago, 
III., o dabar nežinau kur jis yra. Jis 
pats ar kas žinote, malonėkite praneš
ti, už kų būsiu dėkinga.

Morta Lukšukė arba Sapiegienė.
P. O. Box 70, Port Washington, N. Y.

Pajieškau savo dėdžių: Vladislovo ir 
Benedikto Astrauskių ir dėdės Kazi
miero Caccičio. Visi Kauno gub., Ba
seinų pav. Astrauskai gyvena Ame
rikoj 20 metų, o Caceičis 12 m., As- 
Irauskai paeina iš Kražių miesto, 
Caceičiai iš Kelmės miestelio, 
džiu atsiliepti ant šio adreso: 

V. Andruska
255 Walhxce St., New Haven,

Pajieškau savo pusbrolio 
DunČiko, Suvalkų gub., Karužių kai
mo. Turiu svarbų reikalų. Meldžiu 
Atsišaukti ar žinančių pranešti šiuo 
antrašu:

Ona Juodeškiūtč - Janusoniene 
116 S. 9th St., Newark, N. J.

Pajieškau dviejų pusbrolių Tamo
šiaus ir Kazimiero Slavickų, Suvalkų 
n.ib., Kalvarijos pavieto, Simno mies- 
elio. 18 metų atgal gyveno Phila- 
lelplua, Pa.. Meldžiu atsišaukti, nes 
uriu svaibu reikalą.

Pajieškau Antano Baublio ir Tadeu- 
"o Zaunos, Rapolo Zauros ir Antano 
Gurcko.

. Jonas Zaura
Girardville, Pa.

Pajieškau sesers Uršu’čs M skevi- 
"iūtės, Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
vieto, Gražiškių kaimo. 4 metai A- 
nerikoj. Ji pati arba kas žino, malo
nės prailešti.

J. Guzavičius
305 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau draugų:’ Miko ir Juozo 
Asmenckų, Antano Šlekio; paeina iš 
Suvalkų gub., Marijampolės pavieto, 
Veiverių gmino, Agurkiškės kaimo. 
Taingi ir Vinco Naudžiaus, gmino 
Butkos, kaimo Naudžių. Malonėkite 
atsisaukt šiuo antrašu:

Antanas P. Neverauckas
411 So. Church St., Rockford, Ill.

Pajieškau draugo Jono Kisielio, 
Kauno gub., Panevėžio pnv., Poemė
lių parapijos, kaimo Tovginaičių. Gir
dėjau, kad važiavo į Ameriką, bet ne
sulaukiau. Sako, kad nuvažiavęs į 
Argentiną. Jis pats arba kas žino, 
malonės pranešti.

P. Brei,wa
P. O. Box 580, Aberdeen, Wash.

Pajieškau draugo Petro Ploccno, 3 
metai atgal gyveno Charleroi, Pa., da
bar nežinau kur. Jis paeina iš Bila- 
nų sodžiaus, Vilkmergės pav., Kauno 
gub. Jis pats ar kas jį žino meldžiu 
pranešti šiuo adresu:

Juozapas Simanls
819 Shedi Ave., Charleroi, Pa.

Pajieškau savo tėvo Jono Karli- 
kauskio ir brolio Adolfo Kadikauskio, 
Kauno gub., Telšių pavieto, Varnių pa
rapijos. Pirma gyveno So. Brooklyn, 
N. Y. j girdėjau išvažiavo į Chičagą. 
Kas žinot, malonėkit pranešti1 šiuo ad
resu:

Kazimiera Karlikauskiūtė 
72 Nassau St., Brooklyn, N. Y.

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

SJEVE
i BalsamBalsam for Lungs

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

Kaštuoja 25 ir 50 centai.

Atsakanti gyduole nuo kosulio 
“Norin jums pranešti, kad Soveros 
Plaučių Baisumas yra attinkanti gy
duole nuo kosulio. Tris sykius toji 
gyduelo pagelbėjo mano vaikus nuo 
kosulio ir už tai rekomenduoju vi
siems, kuriems reikia gerų vaistų.’’ 
Em. Matojovez, Box 41, Čoinly, O.

Atsitikime šalčio
arba paršalun, norimo priminti, 
l<a«l Sovoros Cold and Grip Ta
bid» (Soveros Plotkelės nuo Gri
po ir Peršalimo) žymiai prigelb- 
6ti Soveros J'Jaučių Baisumo vei
kimui. PlotKOlės . kaštuoja 25 
centus.

Ar fįjm 7L 'Bf - _ musn cukrinį
Nemėginote 1 Liuosuotoją?
Tatai yra puiki gyduolė kaip vniknma, taip ir suaugusiems. Kašt. 10 ir 25 c.

Sovoros Proparatai parsiduoda beveik kiekvienoje nptiekojo. Dūlinai rei
kalaukite Sovoros išdirbtų vaisių ir neimkite jokių užvaduotojų.

DRAUGUQ , 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organų:
ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU

VOS BALSO” DRAUGIJOS 
KENOSHA. V. i S.

Peliksas Dapkus, 914 Jcnne 
Fremont. Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbutas, 815 Jcnne 
vice-prezidentas.

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

Kaz. Arlauskas, 818 Jcnne St., fi
nansų raštininkus.

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

Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607
Jennc St., J. Bagdonas, 322 Milwaukee 
Avc., J. Sukclis, 712 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskas, 26 1 N. Chi
cago St., Pagelbininkas maršalkos J. 
‘Kasiulis, 653 Garden StV^

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

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

50 Newell St. ir P. Beišis, 173 N.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liėpus, 226 

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

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

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

A. Samulionis, P. O. Box (>3, McKees 
Rocks, Pa.

.Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos, J. K. Mažiukna, 11'11 

Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.
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 kuonos, P. Petrauskas, Post office 

Cuddy, Pa.
6 Kuopos, Export, Pa.

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

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas F. F. Svetikas, 183 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

Kasierius S. Garšviuto, 548 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Choro vedėjas L. Ereminas, 324 
Barreman 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. Petravičių, 264 Front 

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

Avc., Brooklyn, N. Yr.
Kuopų Sekretorių Adresni:

1 kuopos Brooklyno — V. Žilinskas, 
183 Roebling St., Brook'yn, N. Y.

2 kuopos Brooklyno—V. Vitkevičia, 
29 Hudson Avc., Brooklyr, N. Y.

3 kuonos White Plains, N. Y. — V. 
Žukas, Off C. Deetcrmann, Lake St., 
White Plains, N. Y.

-----J-----------
LIETUVIŲ PRESER1Ų UNIJOS 58 

SKYRIAUS U.GAV. VIRŠININ
KŲ ADRESAI:

Prezidentas I. Daukšys, 142 No 6th 
St., Brooklyn, N. Y.

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

P’inansų raštininkas K. Kriaučiūnas,
13 Stagg St., Brook’yn, N. Y.

Iždininkas P. Patašius, 94 S. 1st St., 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVOJ SET PTMO FONDO 
KOMITETAS:

Prezidentas K. Gugis, 1840 S. Hals- 
ted St., Chicago, Ill.

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

Susinošimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-IIerman, 140 E. 19th St., Nev 
York, N. Y.

Šusinešimų Sekretorius 2) J. No- 
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. Moyamcnsing Avenue, 
Philadelphia, Pa.

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

Kasos Globėjai: M. čėsna, 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 
NATIONAL RELIEF FUND.

a

PARSIDUODA PULRUMLS.
Parsiduoda pulrumis geroj vietoj, 

lietuvių apgyventoj. Gera proga del 
lietuvio, kuris norėtų įgyti gerų biznį.

Parsiduoda pigiai.
A. VILENIŠKIS

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

4‘Laisves” advokatas

30 Church St. 
New York City.
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PARMOS!
Geriausios Parmos!
Pigiai parduodu geriau

sias, gatavas farmas su bu
dingais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
farmų, žemė su moliu, juod
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu d 
neišdirbtos žemės labai ge 
ros. Pigiai parduodu aru 
lengviausių išmokėjimų. Že
mė atsakančiai gera, di
džiausioj Amerikos Lietuvių 

I Farmerių Kolionijoj, kur aš 
I esu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies
to Scettville, Mason County. 
Michigan, kuris yra turtin
giausiu farmerių miestu 
state Mich. Viduryje der
lingiausių ir gražiausių lau
kų,k lygų keliai, gerai žvira- 
voti plentai, upės ir ežerai 
pilni žuvies ir Scottville y Pa 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausy 
kit kompanijų ir jų agentų 
kurie vilioja žmonės, kao 
pirktų smėlinus ir pūstynes 
ant kurių žmogui 
gingas gyvenimas 
žiu. Atvažiuokite 
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 žemlapį (ma- 
pą) Lietuvių Kolionijos ii 
farmų kataliogą. Adresuok:

ANTON KIETUS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville. Michigan.

yra var- 
visą am 

pas mani 
Aš turiu

DRAUGIJOS IR KUOPOS!
Platinkit Lietuvos šelpimo Fondo Štampas. Galite 

gauti “Laisvės” redakcijoj? 183 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y. ir pas L. š. F. iždininkką, 226 Broadway, So. Bos
ton, Mass. Parsiduoda knygelėmis. Knygutės kaina 10 
dol. Kiekvienoj knygutėj yra 200 štampų, 

duotas štampas pinigai grąžinami.

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienraštj
pi

Kuris pu etna i;uo t> Rugpjūčio kasdien.

s pasaulio — kasdien.
“NAUJIENOS” yra’darbininku laikraštis ir jos 

vedamos darbininkų dvasioje.
“NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 

straipsnius ir žinias.
“NAUJIENOS“ leidžiamos daugybės darbininkų, 

žmoniųapšviet i ir jty gerovei, o ne j'a vientos 
ypatus ir darymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje nutarus $6.00; pusei 
rųetų $1.50. Kitur, ne Čikagoje, metams $5 00, 
pusei metų $3.00; dvi m men. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje rnet.$7.00. Pavienių num. kaiua 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk tartu su pinigais.

' M A U J I E NO S ” 1341 S Halsled SI., Chicago, III.
Šiuomi pristunčiu$------------ už “NAUJIENAS”------------

metus ir meldžiu jas siųsti Žiuo adresu:

L. 10

Už neišnar-

INSTRU MFA’TD IR AUKSORIŠKŲ 
DAIKTŲ KRAUTUVĖ.
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ReikalauJaini katulo o prt« 
siųs cite dvicentmę štampą lt 

katalogu tnnv us gausits. Turime lietuviškų rekordu su vi«ol<iorre dainom** 
J GTRTVPq. > QT RIMOKT.VN, N. Y

raži Dovana
. LABO VISUOMENES- 

sveikatos bei naujausia 
mokslo iįrh'limai ir kp reikia daryt! ap 
sirguH, t.dp pat kaip Ir kur iMgydyK, 
lygiai kr.ygoj “ DuL tat-ns” parodu 
kaip nuo visokių nelaimių bei inai

>■ / WA- "*
F "i.
- ____ j r>O< Tor
R.\.-

' ds n c Ton

1 o

) l>o~ę~37~

1OJ1- KNYGOJE ”DAfCJ ARAS’ graž ai pa- taip ii sergantiems.
• okiiia, kaip vyrus, t.n’o ir mot-
cikolii.j' , : . 't; vi. i< t> •, kaip j

icnieii);,, ženoticti.s u reženolit ’
KIEK Vi EN AS SKYRIUS šile

bai žingeidus. J a knyga kicVvicn.-:n yra labai 
laudinga ir r,'kalinga turėti, kuri.-, tik : l uti
.veikas ir l..:ii.irg y V' ctiti.

ŠITA KNYGA '”n< KTA RA S’ .-prašo vise 'i 
:gų vardus, kaip jos prasideda, k aip apsu.-isk: i. 
'taip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur j itniia 
šsigydyti. '

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vvru pa
slaptybes b< i ligas ir taip pat apie moteris tepa 
aaug. ■

ŠIOJ KN YGOT "DAKTARAS” dik. ai apt ašo, 
atidengiant d a-, g ]■•;■’ t-Č y apie gei taesius stna- 
g'iinus žeuvbinio gyvenimo ir taip 
kada geri .usia yr, apsivesti -r knin

KN'. GA ' DAKTARAS" y— pav< 
tranota, parodo i.- giliausias kūno d 
na paslapty bes. Ji reikalinga kaip

Tik pi’rskiičius tį tOTtr- 
is, k is biitiii.ų pilti si, ko čii r.ef,alimn paras 
■uv’iMS, APART lll'.Ų SKYRIŲ sc
' ; , sv.' ty'i ;>";e neri n, kraujo,

' n’J ' odes vidum;. nu.-..!p:>ėjinu . 
i* ; ! r-- • t apu 

k tas b,,.,sc 
RGi. t.u r 

: <■. S !’<■ I 
t; m pe 
n-n tšg 

i NG»l: 
ę per j ,ui 

k.'.ii r-’|-

kaip vart<j>3

•DAKI A ROM.

nystes klaidss ir varfm am i --j-- 
L : ' r'iomis. tr.p
cje knygoje atrasite tikr»r »•

S t’DĖI kad ta knyga dėl kbo visuomenė 4 
dooln t-', -t' 'cn: .tplurčs i Jį DOVANAI, teb
ris tik atsių .'c. stan ..jomis prisiuntimuL

RINKA l-At'l 
sveikiems, tą t; ..iii’~.

vis >4

Kas prisius metinės prenumeraįos $2.00 už “Laisvę”, tas gaus puikią DOVANĄ; 
“Stylografišką” plunksną,vertės $1.00. Seniem skaitytojam ir vietiniam, tokia do 

vana .nebus duodama.
Visi, kas tik galite, naudokitės šia puikia proga. Adresuokite taip:

K. LIUTKUS, 131 Grand Street, Brooklyn. N, T,
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183 Roebling St.,

J

lie ta.

16<

ŽOc

25<
ZI> 
18c

.. .. 10c 
kaina 
....... 75c

.......... 75c 
kaina 35c. 
........20c.

Publikai surenkama.
■

apie tą dalyką pasirū-

Brooklynietis.

d. vasario, četyerge,

So. Brooklyno.
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1) kodėl lietuviai išsiskyr- h Kai.

2) Ar socijąlistai

Valdyba.
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žuvinis Degutas 
gera ir saugi gyduolė dėl 
plaučiu ligų, kosulio, užkimi
mo, bronchitis ir kvėpavimo 

Prekė.......................Q w
įrankių. J V

KALIU ATA
Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybės šakny
se; sulaiko plaukų slinkimą 
ir pestekninį pleiskanų tvėri- 
mąsi, taipgi niežėjimą galvos 
odos; suteikia naują augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas.
. . Prekė ......................... O V C

<! ‘ >"-č > »" 
:-n - • •- ♦ k

4. v

KAl.IBATA TOxNIC
BITTERS 

labą’ gera gyduolė dėl ne
tvarkos skilvio ir malimo 
įrankių, suteikia sveiką ape
titą, pibu-lina išdalinimą, ne
sulygintas dėl malimo: su
grąžina norinališkas spėkas 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. r n

Prekė................................... C

Gydanti Mostis 
labai geras ir vystas prepa
ratas dėl skaudulių, įsipjovi- 
mų, sudeginimų, apsišutini- 
nių, nusibrūžininių. — pasek
mingas dėl įvairių atdarų 
žaizdų. O r

Prekė .........................
KALI B ATA

Mostis nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduolė, dėl 
prašalinimo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukiete- 
jimy- 1 C r

Prekė  ..............  * **

* PHARMACIST
181 Perrv Str., Newark, IN

Near Van Buren Street Telephone 10135 Market.
4

KALIBATA
Čystytojn.s Kraujo 

puiki gyduolė dėl vočių, odi
nių ligų, išbėrimų, pučkų ir 
visolru skaudulių paeinančių 
nuo blogo kraujo ir dėl įvai-

, $1001 l ttvv T

NEWAKK’O LIETUVIŠKA APT1EKA.
Ani' l nkes lietuviams pranešu, kad atidariau 

tikrai I etnvišką Pas mane galite 
gauii visoki s gyduoles kokias tik Lietuvoje gau
davai. Tcipgi sulaisom visokias gyduoles pagal 

receptus su di lži iusiu a<s:>rguniu.

■g xw' fd k-U.if

fiautl DYKAI dvi geras štukas 
Kataliojlą visokių nia- 

visokių

LAISVĖ

VIFTIMCQ 7I1\IIAC 2 va^ na™es. * Put VULllllEO ZjIIiIVmc išsiskirsčius, komitetas su
vedė rokūndas ir jau rengėsi 
eiti namo. Bet tuo laiku pa
stebėjom, kad svetainėje dar 

va- randasi apie penki ar dau- 
So. ’ giau išdykę vaikėzai, kurie, 

• į kaii) rodėsi, tčmyjo į komite
tą, kada tas eis iš svetainės. 

ma-iFėrų pirmininkas J. Neviac- 
šinos buvo jau išsiųsta 18 d. kas paprašė svetainės poli- 
vasario. cistą, kad tasai išvarytų iš

Taigi, lygiai metai sueina, svetainės vaikėzus laukan, 
kaip “Laisvė” gyvuoja Bro- Policistas taip ir padarė, 
oklyne. Nors kelionė, ir; Einant man iš salės lauk, 
ypač jos išlaidos, labai su
vargino dar jauną biznį,nors 
įsikūrimas naujoj vietoj bu
vo labai sunkuą ir darbas 
reikėjo pradėti kaip ir iš pra
džių, tačiaus dabar, metams 
suėjus, drąsiai galima šaky- aš pribėgau prie durų. Bet 
ti, jog “Laisvė” atsistojo ant durįs iš lauko buvo keno - tai 
drūtų kojų. Patsai laikraštis užremtos. Tik per vargą, 
padvigubėjo ir visas biznis prigelbstint kitiems, duris 
žymiai pakilo. Pačiame'atstūmiau ir išbėgeu ant 
Brooklyne ir apygardose gatvės. Paskui mane išsivi- 
“Laisvė” labai smarkiai pra- i jo pp. Incas su Inciene ir In- 
siplatino, užimdama pirmą cienė vėl puolėsi prie manęs, 
vietą. Brooklyno visuomenė visaip mane plūsdama ir mo- 
maloniai pasitiko “Laisvę” suodama mutfta man apie 
’r per visą tą laiką rėmė ją, galvą. Incas gi, sugniaužęs 

kumštis, pradėjo prie manęs 
artinties. Apart to, iš tarp
durių atbėgo kelintas vaikė
zų. Aš tuomet pamačiau, 
kad ant manęs užpuola ne

Suėjo metai, kaip “Laisvė” 
Brooklyne.

Pereitais metais, 19 d. 
sario. laisviečiai apleido 
Bostoną ir išvažiavo 
BrooKiyną.
7 “Laisvės” spaustuvės

koridoriuje ant manęs už
puolė p. Incienė, viso
kiais žodžiais mane plūsda
ma ir neleisdama iš korido
riaus išeiti. Vienok man pa
sisekė nuo jos pasprukti ir

Mūsų komiteto nariai ap
leido draugijas ir visiškai 
nekolektuoja po stubas, nors 
tokiu būdu šimtus galima 
būtų surinkti.

Komitetas buvo žadėjęs 
parengti visą eilę prakalbų 
Brooklyno apygardose, bet 
kasžin kodėl užmiršo apie tą 
priedermę.

Įdomu būtų žinoti, ką gi 
dabar komitetas veikia? Ar 
mano apskelbti sau “vekeiše- 
ną?”

Geistina būtų, kad patsai 
komitetas atsilieptų. Mažu, 
yra priežasčių, pateisinančių 
komiteto neveiklumą, tuo
met galima būtų atsisakyti 
nuo atviros kritikos, bet jei
gu pasirodys, kad tų priežas
čių nėra, tuomet draugijos 
turės 
pint.

Eiraugai!

nežiūrint sunkių bedarbės 
laikų. Laisviečiai tais me
tais darbavosi taip-pat, kiek 
galėdami, darbininkų visuo
menės labui.

Antruosius metus prade- juokais, su tikslu sumušti ar 
dame daug stipresni, negu ką kita padaryti, pradėjau 
pereitais metais šiuomi lai- šauktis policijos pagelbos. 
ku. Kada p. Incienė pamate pri- 

'siartinant du policistu, tai ji 
nučiupo mane už rankovės ir,

25
Long Island City jaunuome
nė rengia prakalbas.

Prakalbos įvyks 8 vai. va
kare svetainėje po N348 
Jackson Ave. Įžanga vi
siems dovanai.

Geistina būtų, kad kuo- 
daugiausia publikos ,susi
rink tų, nes prakalbos būna 
retai.

Kalbės, vienas iš laisviečių.
Kviečia jaunimas.

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, pasidėkavojant savo praktikai 
--gražiai pritaikau rūbą kiekvienam 
žmogui pagal jo norą ir reikalavimą 
Aš užlaikau įvairių firmų prabai 
(sampelius), iš ^o kiekvienas ga’i pa- 
siskirt sau patinkamą medegą už pri
einamą kainą. Taipgi sutaisau, išva
lei n ir suprosipu 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 uuTrus

{domios diskusijos.
L. S. S. 19 kuopa yra imta- pradėjo šaukt, būk aš ją “in- 

■ “ ’ j ant soltinau”, išvadindamas pa-
(pėtnyčioj). leistuve. Fėrų pirmininkui 

7:30 vai. *r kitiems paaiškinus,kad to
ji moteris su savo vyru ant

rus surengti diskusijas 
26 d. vasario i 
Diskusijos prašilk 
vakare Tautiškame Name.

reikia' manes užpuolė be jokios 
įia vis priežasties, policistas išbarė

Diskusuoti mums 
nes mūsų gyvenime k 
svarbos n i ų ki a asinių.

Temas diskusijoms męs 
paskyrėme. Meldžiame ger
biamos Brooklyno publikos 
išanksto prisirengti prie se
kančių svarstymų.

ją už kėlimą lermo.ant gat
vės, o man liepė eit namo.

Tuomi viskas ir užsibaigė.
Su kokiu tikslu tas užpuo

limas buvo ant manęs pada
rytas—gali žinoti tik užpuo- 

. bėrų komitetas ir net 
vienas policistas patarė už- 

privaic puolikus patraukti teisman! choro

neša mums sekretorius V. 
Kazlauskas, rengia visą eilę 
prakalbų ir prelekcijų.

23 d. vasario, 3 vai. po pie
tų, kalbės J. Šukys.

Tai bus pirmos prakalbos.
Prakalbos įvyks Columbia

Hall svetainėje, 736—3rd 
Ave., kampas 24th St.

Kuopos susirinkimas į- 
vyks 7 d. kovo Columbia 
Hali. Prasidės 10 vai. ryte.

Seredoje, 24 d. vasario, at- 
jus susirinkimas “Aido” 

...__ _____  ,.......... |t v ,v - . . j____ ' Sokolų svetainėje,
remti taip vadinamąją be- j ir išsyk maniau taip pada-! 190 Grand St., Brooklyn, N. 
partyvę kultūrą?

3) - Ar dailė yra bepavty- 
viską?

4) Kokią naudą tikyba ne
ša darbininkams?

Pirm diskusuojant kokį 
nors klausimą, vienas, jšank- 
sto užprašytas draugas. 

' duos platesnius paaiškini
mus ir rūpinsis, kad svarsty
mai eitu atsakančia vaga. 

Diskusijų Komitetas.

Moterų prakalbos.
Primenu, kad 28 d. vasario 

yra moterų diena visoj pla
čioj Amerikoj. Brooklyno 
moteris nutarė tą dieną pa- 
min^H gražiu parengimu.

Viską rengs pirmoji kuo
pa l’rogresyvio Moterų Su- 
sivienyjimo.

Kalbės,Tautiškame Name 
J. Neviackas. Bus daug de
klamacijų ir šiaip dar pa- 
marginimų.

Meldžiame atsilankyti mo
teris ir vyrus—nes tai yra 
moterų diena.

Pradžia 2 vai. po pietų.
Moteris.

ryti, bet vėliaus pamojau Y. 
rank^ ir daviau šventą pa- 
kajų, nes juk gėda su tokiais 
žmonėmis tąsytis po teis
mus.

Tai viskas.
Malonėčiau, kad bent atei- mų.

tyje “V. Lietuvninkų” re- forničių, nepraleiskite pro- 
dakcija su panašiais šmeiž
tais būtų atsargesnė.

V. Šibunauskas.
Liudijame, jogei šis Šibu- 

nausko pasiaiškinimas yra 
teisingas.

J. Neviackas, fėrų pirm.
J.Verbyla,fėrų kom.narys.

Parduoda Forničius.
Parsiduoda veik visai nau

jas forničius del keturių rui-
Norintiejie įgyti gerą

gos. Atsišaukite kuogrei- 
Ičiausiai, ‘nes greitai noriu 
I parduoti t. y. iki 29 d vasa
rio (Feb.), 1915 m.

Vanagiene,
234 N. 7 St., Brooklyn, N. Y.

Dėlei aukų rinkimo Lietuvos 
šelpimui.

Kaipo brooklynietis, 
noriu padaryti užmetimą 
Vietiniam Komitetui Lietu
vos Šelpimo Fondo, kad jisai 
yra neveiklus.

Vis daugiau ir daugiau 
balsų girdisi, kad kituose 
i liestuose daug pasekmin- 
eiau eina agitacija už L. š,

State Bank (vaistinis ban
kas) dar kartą, primena, kad 
nepamirštumet savo gimi
nių senam krajuje; siųsdami 
pinigus per šitą Banką, nes 
kursas yra labai žemas, nuo 
priėmėjo gausit žinią. Atsi- 
sitii$ime, kad pinigų negau
tų, bus tuojaus sugrąžinti. 
Nepamirškite siųsti per mi
nėtą Banką.

State Bank

Pasiaiškinimas.
“Vienybes Lietuvninkų” 

N7 (skyriuje vietinių ž;nių) 
patilpo šmeižimas mano y 
natos, užvardintas “ tragi
komedija”. Tenai aprašoma 
būk laike socijalistų forų 
kur aš buvęs kasierium, tan 
manęs ir ponios Incienes iš
kilęs nesusipratimas, kuris 
užsibaigęs tuomi, kad p. la
pienė išskalbusi man antau 
sius.

Tai yra tikras melas! So- 
cijalistai šiuo tarpu nerengė 
jokių fėrų ir aš jų kasierium 
niekuomet nebuvau. Forus I 
parengė Lietuvišku Draugi
jų Sąjunga Didžia”’’i'5”' 
New Yorke naudai nukentė
jusių nuo kares, v su punn 
Inciene - Jankauskiūte a£ 
neturėjau jokiu nesusiprati 
mų nei prieš fėrus, nei laike 
fėrų. Kaip dalykas ištikrų- 
jų buvo, tai aš jau kartą y- 
patiškai pasakojau “V. L.” 
redaktoriui p. Gediminui ir 
čionai, nors sutrumpintai, 
išnąujo atpasakosiu.

6 d. vasario buvo pirmas 
fėrų vakaras, r’erai tęsės.

•s s s

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

[)R. J. C. BROWN
Visiems gerai žinomą daktarą-mpecHalistą, kuria pasekmingai gydė ligoniui' per 85 metus, dabar 

U2DYKA PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieaa- 
inia: Nedaliomis. 'Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

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

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENEJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, birdies, Inkstų, Kepenų, Pūslės, Ausų, No 
sies ir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisverimus gydome 

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, korloa perdaug vlatoa 
užimtų čia išdėstyti', gydau su geriausiomis pasekmėmis.

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

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

ATMINKITE, JOG Aš IŠGYDAU SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir išgydo ant visados. Aš negydau 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 ai egzaminuoju ir duodu patarimus ligoniams 
DYKAI NedėlioTnis, Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

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

OFFISO VALANDOM! NEDALIOMIS:
Nuo 0 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. po piei
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakaro.

NAUJA KNYGA
r.-PIWMUriNIS IJĖIUVISKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojaus 
LEONIDO ANDREJEVO

Turi 38 kambarius pul 
kiaušiai įrengtus pagal nau-

Raudonas
JuokasY

KAINA
35 centai.

Toje knygoje aprašoma 
visos kares baisenybės. Ją 
perskaitęs jauties, lyg kad 
paj/s biivęs ant kares lauko. 
Todėl pasistengk tuojau per
skaityti.

Reikalauk šiuo adresu:
“LAISVĖ”

Brooklyn, N. Y.

“Laisves” knygos
SOUIJ KLIZMAS — RirtmL-JlS 

YRA IR KAIP Jį IKONYTT 
Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j socijalizmą 
(r tam, kuris netiki. Kiekvie
nas soeijalistas, perskaitę* 
4ią 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.. Gel- 

.' stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik..........

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠL1SSELBIIRGO 
BASTILIJA. Parašė V. 
Paukštys. Jeigu dar kas neži
no tų baisenybių, kurios de
dasi Rusijos kalėjimuose, jei 
dar kas negirdėjo kiek lais
vės kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit 
llą knygelę, čia jūs atranit, 
su kokiu -žvėriškumu caro bu
deliai kankina nekaltus žmo
nes ir su kokiu drąsumų mū
sų draugai eina ant mirties. 
Kaina......i.............................

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAI
TUOSE. Parašė Z. A’-eksa. Ši 

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
siškąja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina 

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

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

i GYVAS GRABE. Parašė Senaa 
1 Vinca-s. Tai vienas iš. geriau-
I šiai nusisekusių Seno Vinco
1 Vaizdelių. Medžiaga imta ii
I Škotijos lietuvių gvvenimo.
I Kiekvienas, perskaitęs iią

knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežincj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina.................. ......................

LEKCIJOS APIE A I ŠKI KIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. M on tvi

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei- . 
dingai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teismgai vartoti 
atskirimo ženklus savo rasta. 
O nemokėjimas vartoti ntski- 
rimo ženklų, padaro raštą bo 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgvti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ..............

MOKSLAS KA N KŽIN YSTSS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
Interesuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina ......

i* DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. kaina ...................
kaina .................. ..............

ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina ..
MICIJALDEMOKRATŲ, MOKS

LO PAMATAI, kaina.......... 20c
i’RASIKALTTMAI IR I 

KALTELIAI, kaina .
STEPONAIČIO RAŠTAI

$1.00, pagsiduoda už . 
DARBAS, kaina................
RAUDONAS JUOKAS . . 
MOTERIS"? <R MEILE 
GALUTINIS K LESŲ KOVOS

TIKSLAS..................  10c.
KAIP PADARYTI MONUS .... 50c. 
MORALYBĖS IŠS1V YSTY -MAS.

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

EVOLIUCIJA. Kaina . 5()c.
N U OS A V Y BES IŠSIV Y ST Y M A S. 

Kaint?............................... 50c.

183 Roebling St., 
Brooklyn. N. Y.

11c

nori, o
nei'inal kur Jų g»ut? Atsiųsk 

savo pilną ir aiškų adresą ir už 
6centussiempų dCl uždengimo 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 

'/ tą Kataliogą ir štukas tau nusių- 
“ aim dykai. Adresuoki

JUOZAS J. SZLIKAS
(MAGIKAS)

3281 S. Kalstai SI. Chiosgo, III.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visa# 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika-

o rasite teisingą patarnavi
mą visame kaine.

Laivas “Kursk” išeina 14 
d. October, 2 vai po pietų.

GED. J. BARTASZIUS ir J. P WaSILIAUCKAS-
498 Washington St., 

Corier Spring Street 
N-EW YORK CITY, N. Y.

261 W. Broadway 
sou ra ajiro^, mass

8?0 Bank Street, Waterbury, Conn.

M. & V. Furniture Co
Navininkui.

COR. 21-st Street
Telephone 4263 feouth ‘JU. u niju, n.i.

DIDELĖ LIETUVIŠKA FORMŠIŲ KRAUTUVĖ.
•VISADA PIRK RAKANDUS (fornišius) pas A. " * U AUSK Ą ir 
A. VIDŽIŪNĄ, nes gausi g<uą ioiuiš( ir už labai Ž IMĄ l’Rlii U 
Duodam ir ant lengvų IšniokočiiĮ - PO V1E>Ą j/.-LĖKĮ ar d<» 
giau ant savaites, taip kaip, kis išga'i. Da ktus visur pristatėm 
savu v< žitnu dovanai. Pabandyk nors vieną karta pirkti nas mus. o 

mes užtikrinam, kad busit užganėdin i iš visu atžvilgių.

Trijų kavalku minkšti kresni verti $’5.00. rar lncda n už $18.7*. 
Penkių kavalkų skujiniai krėslai ,, $35.0'L P.irduodaiii už $25.00.
Lietuviai, nepamirškit musu, kada jums reikės fornišių.

V. & M. Furniture Co

Geresne už importuotą monopol- 
Visokius gervinus t 

p J Wholesale kainomis.
ka “Vodka”.c parduodame

RF o! L
i'-'i

12 bonkų

12
50G—$6.50 “
55/c—$7.00 “

VYNAI.
White Wine, Sherry, Port, Cla

ret ir kitoki vynai nuo $1.00, 
$1.50, $2.00 ir $2.50 už galioną.

ARIELKOS.
“Monogram” .. $2.00 už galioną 

Rose Club” .... 2.50 “
O AA «

BRAN DĖS.
Cal. Brandy $2.00 už gal.

M 

C<
..“..............2.50
..“ ......... .3.00
CORDIALAI.

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

Nore lamas pit kti, prisiek Money Orderį 
'ant k-ikios burnoj kok ą pasirinksi registruot 
tame laiške. Jmantiems už $5.00 tav. ro, ap- 
mokam persiuntimo lėšas.

H. B. ROSENSON 
317-319 Grand St, Brooklyn, N. Y

kitokį




