
Telephone 5231 Greenpoint

Rusija, Francija ir Angli-
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VOKIEČIAI VIS DAR Tl- 
. KIS! PAIMSIĄ VAR-

JAPONIJA IR CHINIJA.
Japonija, sumušus Vokie

tiją tolymiausiuose rytuose,

vauti. Bet ar jie visi bus 
“turtingi”, tai kitas klausi
mas.

ant Varšavos.
Manoma, kad toje vietoje 

kils didžiausi mūšiai, nuo 
kurių priklausys Varšavos 
likimas.

švilpauja, laukdama, kolei 
prinoks uogų Chinijoje.

KMHCLYN, N. Y., 26 Vasario (February), 1015 m.

skaidmoj a, kad Vokietijoj 
randasi apie 5 milijonus gy
ventojų, kurie pilnai ga
li gy\< nli svetimose šalyse ir 
karštai agituoja, kad juos iš-

nas nori užprotestuoti prieš 
Japonijos smarkavimą. Čia 
gali kilti nesusipratimų. 
Renkasi medžiaga naujai

-------------- į du nenori sutikti.
MAIšTAS KARIUME- | Japonija iš politiško ir

NĖJĘ. j ekonomiško atžvilgio nori
•Singapore (Indijoj) kilo galutinai pavergti Chinija. |ci
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Amerikoj!
Kapitalistiški laikraščiai 

(ir lietuviški) apie tas žudy
nes veik neužsimena.

IOWA BUS BLAIVA.
Ir žemasis butas praleido 

billių, kad Iowa būtų blaiva

s

SERGA TRACHOMA.
Washington, D. C. — Pa-
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6 STREIKIERIAI UŽMUŠ
TA IR 50 SUŽEISTA.

Ant salos Porto Rico, ku
ri priguli Suvienytoms Vals
tijoms, 25,000 laukų darbi
ninkų apskelbė streiką. 
Streikavo jie visai ramiai ir 
reikalavo žmoniškesnių gy
venimo sąlygų. Vyriausi 
reikalavimai buvo šie: 9 va
landų darbo diena.algų išmo
kėjimas subatomis, alga ne
gali būti mažesnė, kaip $4.50 
į savaitę, alga turi būti iš
mokama pinigais.

25,000 darbininku (jie dir
bo cukraus plantacijose), iš- 
ėję i

valdžiai apie tai 
bet susirinkti visiems ir da
lyką apsvarstyti. Jie tikisi, 
kad galima bus paimti į savo 
rankas visą Kaičio biznį, ir 
gal būt šiaip taip išrinkti 
bent didesnę dalį pinigų, ku
riuos Kaitis depozitoriams 
yra skolingas.

Kiek įmonės turėjo pasi
dėję pas Kaitį pinigų, apie 
tai tikrų žinių dabar negali
ma turėti. Tas išsiaiškins, 
kada visi depozitoriai susi
rinks ir suves rokūndas”.

Sakoma, kad pas M. Kaitį 
buvo sudėta apie $15.000. Ji-

ėję streikan, svarstydavo sai gana plačiai buvo žino- 
savo reikalus unijos name, 'nas tarpe socijalistų. Kad 
Streiką vedė Amerikos Dar- l>as I’. Kaitį buvo sudėta 
bo Federacija, kuri turi savo's n’’nT’ 1 ”'
skyrių ir ant Porto Rico sa- vmnok , ‘Naujienos
los.

Plantacijų bosai, kurie y 
ra tikriausi vergijos šalin in-1 
kai, pradėjo vartoti prieš 
streikierius žiauriausias 
priemones. Už plantacijų 
savininkus, kaip paprastai 
panašiuose atsitiMmuose už
sistojo ir policija. Guberna
torius Yager iš sykio pasiro
dė nuožmus streikierių prie
šas. Streikierių mitingai 
buvo išvaikomi, žymesni 
streiMeriai kalėjiman sodi
nami. Laike vieno mitingo 
Aresibo ginkluota policija, 
kaip tie laukiniai kazokai, 
užpuolė ant ramiai savo rei
kalus švaistančių streikie
rių. 6 streikieriai ant vietos | 
užmušta, 50 sužeista. ______  _______ _

Kiek vėliau apie 100 strei- torįu> nuteisė nuo 2 iki 7 me- 
kierių suareštuota ir Įmesta t., Kalėjimai! prie sunkiu 
kalėjiman. Daug darbinm- dįr|)u jį apkaitino kursty
ki! palapinių (šėtrų) sude-;mu keiti riaušes, nors ištik- 
ginta. Visas darbininkų !na. 
turtas žuvo ugnyje

Unijos pvezident 
no perkalbėti gubernatorių, 
bet tasai pasiliko kurčias. 
Dabar Iglesias mušė telegra-1 
mą Amerikos Dai bo Federa
cijai, šaukdamas pagelbos. I ^a yra gana smarkiai prasi- 
Unija reikalauja, kad fede-: platinusi Suvienytose Valsti- 
ralė valdžia ištirtu žudynių .)0^-
tragediją ir, apskritai, ištir-Į Publikos sveikatos dė
tų streikierių sąlygas. partmentas praneša, kad

‘ Pasirodo, kad' ‘ant Porto ' Kentucky valstijoj yra užre- 
Rico salos nebeveikia konsti- igistrucla 33,000 atsitikimų 
tucijos teises, kuries turėtų 'susirgimo trachoma (akių li- 
apginti kiekvieną gyventoja. |ga)-

‘“’t --------------
į DĖL RUSŲ GELŽKELIŲ.

Pittsburgo svetimų šalių 
prekybos komisija gavo už
klausimą nuo Rusijos val

džios, ar negalima būtų grei- 
Ičiausiu laiku užsakyti Ame- 
Irikoj pagaminti didelę dau
gybę medžiagos gelžkeliams.

Orderis būtu vertės 2 mili
jonų dol.

bo Federacija, kuri turi savo '$15.00, apie tai mini “Dz. Lu- 

įsako, kad kol-kas apie tai 
nieko tikro nežinoma.

Ant Kaičio banko durų y- 
ra iškabinta korta su užra
šu angliškai ir lietuviškai:

“Dėl informacijų kreipki
tės pas P. Galskį, 1233 Mil
waukee Ave. Valandos nuo 
5:30 iki 7:00 vak.”.

Sako, kad Kaitis išvažia
vęs jau četverge. Lietuvių 
Savytarpinės Pašelpos drau
gijos pinigai irgi buvę pas 
P. Kaitį. £

REIKALAUS ANTRO 
TEISMO.

Paterson, N. J.—P. Quin- 
i lano advokatai reikalaus 
i naujo teismo. Kaip žinoma, 
! P. Ųuinlaną, I. W. W. agita-

PALIKO TURTĄ SOCUA-j 
LĮSTŲ PARTIJAI.

Detroito “Free Prėss” 
praneša.kad miestelio Cadil
lac gyventojas James Well
wood, didelis originalas,mir
damas paliko visą savo tur
tą socijalistų partijai.

Partija gaus apie $10,000. 
Wellwood turėjo gana daug 
pinigų miestelio bankuose ir 
gana didelę farmą Missau
kee paviete.

SUB AN KRŪTY JO CHI-
CAGOS LIETUVIŠKAS 

BANKIERIUS.
“Naujienos” praneša:
“Lietuviškas bankierius 

P. Kaitis iš Chicagos pra
puolė. Apie tai tuojmis su
žinojo Kaičio depozitoriai. 
Ateina pas Kaičio pačių. Ji 
verkia. Nežino, kur Kaitis.

Bet kur pinigai?
Buvo atidarytas Kaičio 

“seifas”, ir ten buvo rasta 
* tik visokių rokūndų.

Keliatas susirinkusių de- 
pozitorių nutarė kol-kas dar

“KRIKŠČIONIŠKI MOKS
LININKAI”.

Albany, N. Y.— New Yor- 
ko valstijos žemutinio atsto
vų buto komisija prielankiai 
sutiko priimti įnešimą pave
lyti “kriščioniškiems moksli
ninkams” varyti daktarišką 
biznį be egzameno ir be 
“laisnių”.

Tie “krikščioniški moksli
ninkai” nepripažįsta medi
cinos. Jie gydo “dievo žo
džiu”.

Atstovų buto komisija pa
sielgė labai atžagareiviškai, 
taip prielankiai žiūrėdama į 
tą negeistiną sektą.

V Metas

TALKININKAI RENGIASI ATAKUOT KONSTANTINOPOLI
•i *
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Anglijos kareiviai egipte.
, t      ...■■■■y—,w. fll, „■

VOKIEČIAI NEATSI
DŽIAUGIA SAVO 

LAIMĖJIMU.
Vokiečių generališkas šta

bas ir laikraštija neatsi
džiaugia savo kariumenės 
laimėjimu ties Mozurijos e- 
žerais. Jie dabar jau sako, 
kad rusai nustojo 100,000 
žmonių ir jog jų pralaimėji
mas buvo didesnis, negu Na
poleono pralaimėjimas ties 
Waterloo. Bebėgdami rusai 
pamėčiojo daugybę amunici
jos, ginklų, automobilių ir tt. 
Vokiečiai sako, kad daug pa
mestų šaudyklių jie rado ant 
Suvalkų ir Augustavo gat
vių. Didelės rusą kareivių 
kuopos pasiduodavo nelais
vėn, 
ve. i

Suprantama, bus ištremtiMečiams daug nuostolių. | reikale. Vokietija turėtų at- polio tik 80 viorstų
Rusai sakosi atstūmę ir , šaukti blokadą, o Anglija tu- i Francijos ir Anglijos lai- jaunikaičiai, moterįs ir sene- 

antrą vokiečių armiją, kuri'retų nekliudyti laivų, vežan-• vynai bombarduoja Darda-Tiai, kurie negali karėj daly-antrą vokiečių armiją, 
norėjusi užimti Lomžą.

Vokiečiai traukia daugiau 
kariumenės ties Pšasnyš.

Rusų karės ofisas prane
ša, kad rusai toliams jau ne
besitraukia ir yra r*-—-1 
drūtas pozicijas ties upėmis: 
Narevu, Bobru ir Nemunu.

Iš priežasties blogų kelių 
vokiečiai negali pristatyti i

čių Vokietijos žmonėms duo-1 nellių forfus.
ną.

Jeigu susitaikymo nei- ja, susitariusios, mano ap- 
vyks, tai galima laukti dide-,gulti Konstantinopolį. Ru- 
lių nesusipratimų, nes sveti- sai nori pirmutiniai įžengti 

užėmę i mų, visai nekariaujančių, ša- ,tun miestan.
lių laivai begalo nukenčia. N —7-----------

ATSISAKO GELBĖT! 
BELGIJĄ.

Anglijos užsieninių daly- nori galutinai užvaldyti Cfti-j 
kų ministeris, p. Grey, paša- nūs. Japonija išstatė Chini- 
kė, kad Angį i jt; nei maistu, jai tokius reikalavimus, i 
nei pinigais negalinti pagel- 'ant koMų ši, būdama nepri- 

Ibėti Belgijai. Iruiminga valstija, jokiu bū-’
Kuomet viena dalis vokie-1 

čių kariumenės kariauja ties, 
nei vieną kartą neiššo-.Ostrolenka, Ossoviecu ir 

Lomža, tai kita dalis ties i 
o dienraščio Plocku ir Plonsku nori pra-■ riaušės tarpe Anglijos karei- 
bešališkas ko-Įsiveržt pro rusu linija ir eiti vių.

respondentas praneša is 
Prūsų Lietuvos miestelio 
Geldapės, kad rusai, bėgda
mi iš Prūsų, sudegino pas
kutinį namelį. Rusų štabo 
kvatiera, kuri buvo Geldapė
je, taip baisiai priteršta, jog, 
anot korespondento, ji išro
dė, kaip kiaulinyčia. Lyck, 
Goldapė, Stalupėnai — išde
ginta. Kaimely Prostken, 
pavyzdžiui, tik vienui vienas^ 
namelis beliko.

Vyriausias rusų kariume
nės vadas, didis kunigaikštis 
Nikola j Nikola jevič užsispy
ręs norėjo gelbėti savo ka
riumenei. Jisai pasiuntė pa- 
gelbą iš Kauno, Lomžos ir 
Ossovieco tvirtovių, bet ir 
tai nieko negelbėjo.

Smarkiausia tapo sumuš
ta, taip kad vargiai beatsi- 
gaus, rusų armija po vado
vyste generolo Sieverso. 
Septyni rusų generolai pa
būti nelaisvėn.

VOKIEČIAI SULAIKYTI 
— SAKO RUSAI.

Londonas, 24 d. vasario.— 
Vokiečių pasisekimai bai
giasi. Rusai atsigauna. Vo
kiečiai tapo atakuoti tarpe 
Bobro upės ir Nemuno ir 
per tris valandas pasitrau
kė. Ossovieco tvirtovės ka- 
nuolių kanonada pridarė vo-

ANTRAS AMERIKOS LAI-
VAS NUSKANDINTAS.

s Šią savaitę jau antras A- 
merikos laivas, užkliudytas 
mina, nugrimzdo jūros dug
nan karės zonos vandenyse. 
Tai vis pasekmė per Vokie
tiją apskelbtosios Anglijos 
pajūrio blokados.

Vokiečiai visur pridėliojo 
minų. Ne tik Amerika nu
kenčia nuo to barbariško vo
kiečių parėdymo, bet ir kitos]bo su Vokietija ir dabar sau 
šalįs. Jau nuskendo ir du 
Norvegijos laivai.

Antrasai Amerikos laivas, | Anglija mėgino rinkti Ja- 
kuris nuskendo užkliudytas'ponijoje kareivių, norinčių 
minos, vadinosi “Casib”. Ji-įvažiuoti kariauti Europon, 
sai plaukė į Bremeną, Vokie-jTokio mieste buvo įtaisyta 
tijon. Ikareiviui rekrutavimo staci-

Norvegų laivas “Regin”|ja, bet Japonijos valdžia 
tapo torpeduotas vokiečių'griežtai uždraudė verbuoti 
povandenine valtele Dovero kareiviui Japonijoj.
kanale.

Anglijos laivynas, kaip tas 
Samsonas, netekeš spėkos, 
yra visiškai bejiegis ir nega
li pamokinti vokiečių.

Suvienytos Valstijos vėlei 
padarė propoziciją (pasiūli-

Vokietijai 
j opiame

mą) Anglijai ir j 
susitaikinti tanįe

reikalauja, kad 
. Dalis kareivių likosi iš- visos privilegijos (išimtinos 

tikima, dalis gi pakėlė j teisės), kurias buvo gavusi 
maištą. Vienok, ištikimųjų i Vokietija šantungo provin- 
b.uvo daugiau ir jiems pasi- cijoj, pereitų Japonijai.
seką numalšinti maišto sali-j Japonija reikalauja teisės 
n in kus.u •• »

Laike mūšio tarpe ištiki-j 
mųjų ir neištikimųjų tapo 
užmušta 28 kareiviai.

Kad maištas buvo gana 
didelis, tai patvirtina ir te
legramos iš Japonijos.

JAPONIJA GUDRIAUSIA
Iš JŲ VISŲ.

Iš visų kapitalistiškų val
džių Japonijos valdžia pasi
rodė gudriausia esanti. Pa- 
sįpaudojus proga, ji apsidir-

Chinija turi parsikviesti 
patarėjus finansų dalykuose 
iš Japonijos. Didžiuma poli- 
cistų Chinijoj turi būti japo
nai. Ginklai ir amunicija 
kariumenei turi būti perka
ma Japonijoj.

Juk tai aiškus pasikėsini
mas ant Chinijos neprigul- 
mybės.

Chinijos valdžia prašo už
tarimo pas visas valstijas, 
tarpe jų ir pas Suvienytas 
Valstijas.

NORI UŽIMTI KONSTAN
TINOPOLI.

Rusija traukia savo kares 
laivus Odeson. Taip-pat 
traukiama labai daug karei
vių. Tuos kareivius mano
ma jūra perkelti į Midijų,

AUSTRIJOS TIKSLAS
Austrijos kariumenė, išvi

jusi rusus iš B u ko vinos,pra
deda po truputį vyti rusus ir 
iš rytų Galicijos, kurią jie 
bu vo užėmę veik nuo karės 
pradžios, 'fenais, rytų Gali
cijoje, jie jau įvedė net savo 
r u s i š k ą ž a n d a r m e r i j ą.

Austrai šiomis dienomis 
užėmė svarbų punktą Stani- 
slawowa. Dabar tenais ren
kama daugiau kariumenės 
ir manoma išvaduoti nuo ru-

RUMUNIJA NEGALIMA 
PASITIKĖTI.

Visi mėginimai įtraukti 
Rumuniją karės su kuri n ne
pavyko.

Rusų ambasadorius ?Ko- 
ziell-Poklewski tvirtina»kad 
Rumunija liksis, kaip ir bu
vusi, neutrališka ir neprisi- 
dėsianti nei prie tos, nei prie 
kitos pusės.

SUSTREIKAVO DARBU 
NINKA1 DIRBANTI KA

RIŠKUOSE SANDĖ
LIUOSE.

Iš Londono praneša,kad iš
ėjo streikan 12,000 darbinin
kų dirbančių kariškuose san-

TIIRTITOI I1TS IŠTREMS Aliuose. Jie reikalauja pa- 
i\varii’Tnna kėlinio mokesties ir nurodo, TJS V( J kad prie. dabartinio maisto

• 1*1 „d. pabrangimo jokiu būdu ne-
mų.kad yokieciųvaldzia a- gaiįma įgyventi su senomis 
minti ištremti is Vokietijos 
5 milijonus turtingesniųjų i • • 1 * —_ 2 —_ V _ — —- I
šalis. Ištremti manoma to
dėl, kad išsigelbėjus nuo 
“dykaduonių” ir kad sutei
kus daugiau maisto tiems,

Iš darbininku tarpo ir ka- 
mkos valdžios tapo išrinkta 
tam tikra komisija, kuri tu
rės darbininkus su valdžia 
sutaikyti.

nuo kurios iki Konstantino- kurie karėj ima dalyvumą. < (Tąsa žinių ant pusi. 8)
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Veidmainiai ar avigalviai? IZ* 1 1 vv* vKiek karščio zmo 
gus gali išlaikyti?

Mūsų Baltimorės korės- su”. Dabar jau sužinota — 
pondentas šauniai pasitar- ir tas pasitvirtino, — kad 
nauja viusomenei, keldamas prie įkūrimo 
aikštėn murziną politiką jo keli cigariniai republiko- 
taip vadinamų lietuviškų in-Inai, kurie prieš tūlą laiką į- 
dustrijalistų (I. W. W.)Jkūrė republikonų kliubą. 
Kaip žinoma, nuo pereitų1 Patsai “Rep. Balsas” prisi
metu tasai miestas tapo cen- i pažino, kad tai teisybe.
tru savotiškos agitacijos,) Na, vyrai, jeigu jau lietu- 
kurioj pusiau anarchistai ir v iškus industrijalistus šelpia 
lietuviški tautininkai bei re-j cigariniai republikonai, jei- 
publikonai pasidavė vieni ki- !gu jau patį jų organą uždė
tiems rankas. Laikas nuo da republikonų kliubų tvėrė- 
laiko tai vienas, tai kitas jų jai, jeigu organo redakcija 
agitatorius pasirodo ir ki
tuose miestuose, priverda 
šiek tiek košės ir vėl dingsta, 
kad išnerti ant paviršiaus 
kitoje vietoje.

Prieš kelis metus I. W. W. 
unijai lietuviai darbininkai r # __ v
didžiai simpatizavo. Lietu- • mašinų ir langų daužymą 
vių soc. laikraščiai uoliai rė-’pripažįsta, balsavimas jiems 
mė ir garsino tą uniją. So-' 
cijalistai išsijuosę rinko au
kų streikieriams, kuriais va
dovavo I. W.,W. vadai. Tū
lose vietose įsikūrė skaitlin
gi unijos skyriai.

Šiandien visai kas kita. 
Šiądien pilnai paaiškėjo, kad 
darbininkų judėjime ta uni
ja — tuščias niekas. Skait
lingi kadaise skyriai (Law- 
re lice,’ Paterson ir tt.), kur 
buvo tūktsančiai nariu — 
vos-vos dūšelę kūne bepalai- 
ko. Viskas įra ir įra visais 
galais. Pasirodo, kad ta uni
ja, kuri darbuojasi suvirš 
10 metų, turi, galbūt, kiek 
daugiau, negu 20,000 narių. 
Juk tai absoliutiškai nieko 
nereiškia. Pagaliaus pati li
nija yra suskilusi į dvi dali, 
savo tarpe besiėdančias. Po 
pralaimėjimui Patersono 
streiko ta unija visiškai pra
dėjo smukti. . Dabar, darbi
ninkų miniose apie ją nieko 
negirdėt. Socijalistų Parti
ja į minėtą uniją taip-pat 
šnairuoja, nes tos unijos le- 
kiojanti agitatoriai visokiais 
būdais niekina balsavimą. 
Vienas iš jų pasakė, jog jisai 
vely balsuotų už republiko
ną, negu už socijalistą.

Tarpe lietuvių I. W. W. li
nijos vardas smarkiai pra
dėjo pulti nuo laikų Baltimo
rės kriaučių streiko. Reikia 
pažymėt, kad iki pat galo so- 
cijnlistai uoliausia rėmė 
streiką. Socijalistų laikraš
čiai kolektavo aukų dėl strei- 
kierių. Soc. kalbėtojai sakė 
prakalbas streikierių

aikštčn murzina
prisidė-

pripažįsta tai esant norma- 
liška —- tai daugiaus nieko 
nesitinka, kaip užgiedoti am
žiną atilsį visai tai sorkinin- 
kų kompanijai. Jeigu jie 
vadina save baisiais “reyo- 
liucijonieriaįs” (kaipgi, net

menkas daiktas!) ir sykiu 
moka tupėti republikoniškų 
uodegų gūštoj — tai-vienas 
iš dviejų — ar tai bjauriausi 
veidmainiai, ar tai paskuti
niai avigalviai. Su tokiais 
ponais jokių ceremonijų ne
verta daryti. Darbininkų or
ganizacijų tarpe jiems ne 
vieta.

Kas dar bjauriau — tai jų 
organizacijos vidurinis gy
venimas. Meldžiame pasi
skaityti nors ir šiame “L.” 
N-ry straipsnį, talpinamą 
ant 7 puslapio. Ten kalba
ma apie warantus, apie teis
mus, parankas, kokius tai 
republikoniškus boselius ir
— pamislykit darbininkai!
— tai dedasi unijoj! Juk tai 
baisi demoralizacija, juk tai 
galutinas išgverimas.

Argi panašiai tvarkoma ir 
panašiai vedama unija gali 
suvienyt darbininkus arba 
pasekmingai vesti streiką?

Niekados. Užtai jai ir ne
siseka. Užtai per dešimts 
suvirs metų gyvavimo per vi
są Ameriką suorganizavo 
20,000 žmonių.

Pas lietuvius industrialis
ts viskas paremta begali
niu nachališkumu ir arogan-

Padėkime, tūlas Geležėlė 
pasakė: “mainierių unija tai 
vyža!” Tik pamislykit! Ta 
mainierių unija, kuri suor
ganizavo šimtus tūkstančiu 
vyru, kuri vedė milžiniškus

dai. Bet'... st reiki 
giant, pradėj-o ai: 
ten nebuvo rimtas 
tikroje to žodžio

rado. calumet, Kuri dieno 
nau-‘ aM£a — jam, tam 
Y į j Geležėlei ir į jį panašiems — 
U j į tai sena vyža, daugiau nie- 

:> kO. ' ‘
i baigiasi nachal

žingsnis ' teisingiau sakant 1 V'!• ' -CZ‘ r °
‘k/šė”,/išvirta visokiais Ge- ka,:st!!k”s!aI ,r,U1 e‘ 
i -i- ’A, 'r™ • -i tu isp rt, jeigu tik bespirda- le/.eienns. 1 asai streikas ne- *•1 •’ • ; • \ ri, v M , i- t i • • i • i nu, nmiugrmt’i repubnko- tik nesuvedė darbininku vie- ir i r f -/r. ....... . inu kliubo smalmycia.n^ben (kaip papiastai bu-i x: kViptk
na), bet kuosmarkiausia  ‘

pradėjo pulti, kuomet prie Į a 
tos organizacijos prisiplakė! 
tūlas serkininkas ir komedi-l

Suvienytose Valstijose 
nėra militarizmo”.

rence’o streiko tą nelaimiu-i pytose Valstijose nėra mili- 
ga padarą streikieriai išsivi- turizmo7

Laike kmuenfsti-eikoį ‘ Al'. tamst ži t. kad 
išsivijo ir i . ... v..

Tuometiv,en,,ms kareiviui pensijoms
Suvienytos Valstijos išlei-

jo
tą žmogpalaikį 
Bostono kriauči 
jisai prilipo prie 
nors ir nėra jokis 
torius. Na, tasai

I. \V. W., 
organiza- 
žmo gelis 
Montello 

(streikas ir ten pralaimėta), 
vėliaus spjaudė ir gaudė De
troite, Chicagoj, Baltimorėj 
ir tt. Visi daug maž apsi
švietę žmonės stebėjosi, kaip 
tai unija neužgina taip terš
ti savo 1 
tai.
ir kromas. Kiek vėliaus iš
kilo kitas “organizatorius”, 
tūlas Geležėlė.

Unijos vardas smuko. Lai
kraščiai vis tankiau ją kriti
kavo, o žmonės piktindavosi. 
Ypač pasipiktinta sužinojus, 
kad nejisi pinigai, surinkti 
Lawrence’o streikieriams, 
suvartoti pašelpai. Dalisj 
pinigų suvartota kažko
kiems kitiems tikslams.

Galutinai I. W. W. vardą 
nusmugdė įsikūręs Baltimo
re je laikraštėlis. “Republi
konų Balsas”, kuris išnety- 
čių pasivadino “Darb. Bal-

priviro

ir Į metus S17 1,183,000? 
tokia pinigu krūva tai jau

Kaip matom, žmogaus kū
nas neąpsakomai daug karš
čio gali' pakelti, tik, supran
tama, prie tam tikrų aplin
kybių. švenčioniškis.

Žmogaus kūnas labai jaut
rus. Jis tuojaus pradeda 
jausti šaltį bei karštį. Bet 
kiek karščio žmogaus kūnas 
gali išlaikyti, tai mažai kam 
žinoma.

Tūlose pasaulio dalyse 
nuolatos karštis siekia iki 
150 ir tų šalių gyventojai 
lengvai tokį karštį išlaiko. 
Pas mus gi, jeigu vasarą 
karštis persikelia per 100 
laipsnių, tuomet męs prade
dam šaukti, kad labai karšta 
ir tankiai buna atsitikimų, 
kad jau nuo tokio karščio 
žmonės pradeda mirti.

Vienas anglų keliaunin
kas pastebėjo, kad Australi
joj vidurinė temperatūra 
nuo 112 laipsnių iki 115 ten, 
kur saulė neužeina ir • 140 
laipsnių ant saulės. Vieną 
sykį temperatūra buvo paki
lus nuo 131 iki 153. Vienok 
žmonės nemiršta nuo karš
čio.

Ant Himalajaus kalnų už
registruota, kad 9 d. gruo
džio temperatūra buvo iški
lus iki 132 laipsnių. Tas pats 
būna ir Šveicarijoj ant Alpų, 

Garlaivininkai, plaukiojan
ti ant Raudonųjų jūrių ir 
Persijos užtakoj, nuolatos 
gyvena tarp 122 ir 140 laips
nių karščio. Reikia atsimin
ti, kad mašinistai ir pečku- 
riai turi dirbti po keturias 
valandas prie pečių. Bet 
žmonės ir tokį karštį lengvai 
pakelia.

Tokie karščiai, kuriuos 
viršuj paminėjau, sveikam 
žmogui patįs menkniekiai, 
kokius jis gali ištikrųjų iš
laikyti. Žmogaus kūnas ga
li ir tokį karštį išlaikyti, 

galimakokiame lengvai 
“stoiką” iškepti.

Anglų mokslininkai Blen- 
dau ir Chantre užsiėmė tyri
nėjimu, kiek žmogus gali 
karščio išlaikyti. Jie įsitai
sė tam tikrus pečius, ku
riuose šiluma labai palengvai 
kįla, atsisėdo tuose pečiuose, 
o temperatūra vis kilo ir ki
lo. Ir kas gi atsitiko? Ka ’š- 
tis pakilo ąugščiau, negu 
vanduo gali virti!

Kodėl taip yra? Juk kiek
vienas žino, kad jeigu atsi
sėsti j didelį katilą, pripilti 
šalto vandens, padėti jį ant 
pečiaus ir paskui pradėti 
kaitnti, tai {/radėjus vande
niui virti ir žmogus išvirs.

Minėtieji tyrinėtojai štai 
kai]) aiškina: kada tempera
tūra pradeda kilti, tuomet 
žmogaus kūnas pradeda 
prakaituoti; iš to prakaito 
pasidaro garų ir tie garai 
sunaikina arba praryja dalį 
karščio. Tokiu būdu žmo
gus gali išlaikyti tokią augš- 
tą temperatūrą.

karštį gali išlaikyti tie, ku
rių širdįs yrh, pilnai sveikos. 
Žmogus,su mažiausia širdies

tie, kurie miršta prie 100 
laipsnių šilumos, turi širdies

ni visai nepaiso.

ma ir ligonius gydyti. Nela
bai seniai New Yorke vienas

Atsargiau su ku
nigėliais!

Franci jos karės biudžetas 
taikos laiku per metus laiko 
išneša $202,141,000. Ūž tuos 

p Milijonus užlaikoma 783,000 
kareivių. Taigi, Francija 

vardą panašiai ypa-1 kariumenės užlaikymui tai- 
Bet... koks ponas, toks• laiku išleidžia tik 28 mi

lijonus dolerių daugiau, ne
gu Suvienytos Valstijos iš
leidžia pensijoms.

Italija per metus laiko iš
leidžia kariumenės užlaiky
mui $90,025,000, Austro- 
Vengrija $47,571,000, Japo
nija $47,037,000. Išviso tos 
trįs šalįs išleidžia $184,633- 
000 kariumenės užlaikymui. 
Juk tai tik 10 milijonų dau
giau, negu Suvienytos Vals
tijos išleidžia ant pensijų 
nusenusiems kareiviams ir 
šeimynoms!

gana didelę dožą nuodų ir 
ant vietos krito. Kada jį 
nuvežė į ligonbutį, tai jo šir
dis visai silpnai veikė ir dak
tarai atsisakė gydyti. Tuom 
tarpu atsirado du daktaru, 
kurie panorėjo su juomi “pa
sitampyti”. Jie įdėjo nusi
nuodijusį į tam tikrą pečių, 
paleido elektrišką karštį ir 
pradėjo kepti. Kepino gana 
ilgai. Pagaliaus, pastebėjo, 
kad ant jo kūno pradeda 
prakaitas rodytis. Tuomet 
paleido dar daugiau karščio. 
Prakaitas pradėjo labiau ro
dytis. Bekepant jį, nuo dide
lio karščio inkstai pradėjo 
veikti ir tuomi nuodų, galę 
pergalėjo.

Kada jį visą prakaitas iš
pylė, tuomet išėmė iš pe
čiaus, įsuno į drabužius ir 
paguldė į lovą, 
dienas pirklys 
sitaisė.

Per kelias 
visiškai pa-

tojas išrinks sveikiausius 
rytoj”.

Sulyginant, dar gana aug-. 
šta kaina, už kvortą kraujo 
— net $15! Europoj jau bū
tų galima ir išsimaudyt 
kraujuose už daug mažesnę

Biznis tai biznis.
Patriotiškas šukavimas ei

na savo keliu, o profito, biz
nio interesai — savo keliu. 
Kuomet dešinioji ranka ne
žinomą daro kairioji, tuomet 
nuolat galima didžiuoties 
savo dvasios prakilnybe ir 
tuom pačiu laiku garbinti 
aukso veršį.

Pinigas nesmirdi — tokia 
jau nuo amžių turtingosios 
klesos dora ir nėra geresnio 
pavyzdžio tai minčiai patvir
tinti, kaip elgimasis šiuo ka
rės metu Amerikos vokiečių 
milijonierių.

Kaip žinoma, patrijotiški 
Amerikos vokiečiai nesnau
džia. Susiorganizavę į savo 
“vereinus”, turėdami savo 
galingą spaudą, jie kelia ga
na didelį triukšmą. Jie nuo
lat siunčia pas prezidentą 
deputacijas, kad tasai užgin
tų gabenti iš Amerikos gin
klus ir kitas karės reikmenis 
kariaujančioms valstijoms. 
Mat, jie taip elgiasi todėl, 
kad tiė ginklai siunčiami 
daugiausia Francijai, Angli
jai ir Rusijai, o ne Vokieti
jai. Neseniai vokiečių kon- 
gresmanas iš Missouri vals
tijos pasakė smarkią prakal
bą kongrese apie Amerikos 
vokiečių patrij o tiškus jaus
mus ir ant vietos pareikala
vo uždrausti gabenti ginklus 
iš Amerikos.

Prie tos agitacijos dau
giausia prisideda turtingųjų 
vokiečių sluogsniai—vis pa
tentuoti patrijotai. Jie deda
si esą baisiais tėvynės mylė- 
jais, jiems nerūpįs pelnas, 
jiems rūpinti tik kares už
baiga.

Bet ar tai]) ištikrųjų yra?
Paimkime Milwaukee mie

stą, . kuris randasi kaip ir 
vokiečių rankose. Jų įtek
mė tame mieste tai]) didelė, 
jog net ir anglų kalboj lei
džiamieji laikraščiai aiškiai 
palaiko Vokietijos pusę šioje 
karėje. Visi miesto tūzai, 
visi fabrikantai, visa buržu
azinės visuomenės opinija 
reikalauja savo rezoliucijo
se, kad iš Amerikos nevalia 
būtų gabenti ginklų kariau
jančioms šalims (suprask A-

I

Kunigai grinoriai, papras
tai, būna daug demokratiš- 
kesni, daug žmoniškesni, ne
gu įsiganę ir įsišėrę prabaš- 
čiai., Grinoriai, atvažiavę 
savo parapijon, pradeda at
sargiai žvalgyties. Jie įieš
ko pažinčių, j ieško sau tin
kamų žmonių. Jie lipšnus 
ir mandagus ir kiekvienam 
moka gražų žodelį pasakyt. 
Susiėję socijalistą, jie tuoj 
rekomenduoja save karštais 
valdžios priešais ir žmonių 
užtarytojais. Susiėję laisva
manį, jie taip-pat moka sa
vaip pašnekėti. Jie labai 
daug kalba apie tautą, ap- 
švietą, uoliai vengdami užsi- 
mint ką nors apie religiją.

Aš pažįstu jau tris tokius 
kunigus, kurie buvo pagar
sėję savo libėrališkumu.

Pirmasis — tai šeštokas, 
New Yorko liet, kunigas/ 
Koks jisai būdavo mėilus, 
koks liberališkas anais se
nais laikais, kuomet dar ne
spėjo plunksnų užsiaugint. 
Būdavo, palei baxnyčią ra
miausiu būdu buvo galima 
platint “Naują Gadynę” ir 
“Kovą”. Ir patsai kunigas 
visuomet pirkdavo “Naują 
Gadynę”. Socijalistai ra
miai sau galėjo darbu o ties 
šalę bažnyčios.

O dabar prie jo nei ištolo 
neprieik Apie liberalizmą, 
apie apšvietą nei užsimini 
nenori.

Antras kunigas—tai Raš- 
tulis iš Jersey City. Kuo
met jisai atvažiavo iš Lietu
vos, tai buvo tikriausias 
žmonių mylėtojas. Buvo ar 
nebuvo tokiu — tiek to, bet 
nuduot, tai puikiai nuduoda
vo. Būdavo bažnyčioje ne; 
pamokslus garsindavo soči 
jalistų prakalbas ir mitin
gus. Patsai remdavo socija
listų kuopą visuose jos už. 
manymuose. Matant tokį 
atsidavimą “žmonijos la
bui”, daugelis draugų ir iš 
teisybes jam patikėjo.

O dabar kas? Socijalistas 
ir šiap jau laisvesnius žmo
nes niekina ir lojoja ant 
kiekvieno žingsnio." Lais
vas, pirmeiviškai - beparty-

nytų; tai šaukšte vandens

trečias tai

axvykęs savo paskyrimo vie
ton, tuoj panorėjo bičiuo- 
liauti su socijalistais. Jie 
jam išrodė žmonėmis, su ku
riais, “jo mylista” gali pakal
bėti apie prakilnesnius, ab- 
straktiškesnius dalykus. Į 
parapijomis veik atydos ne 
kreipė. Liberališki, laisvi

soje apygardoje pagarsėjo, 
kaipo “bedievis”. Kunigai į 
jį šnairavo.

Bet tai buvo tik komedija, 
tik inscenizacija, tik gaidrus 
nudavimas. Dabar jau vis
kas pradeda aiškėti. Nuo 
socijalistų jau šalinasi. Mat, 
su socijalistais jam jau pri
trūko šnekos. Vis labiau ir 
labiau pradeda glaustfes 
prie bažnytinio rato žmonių. 
Vengdamas pasirodyti atvi
ru klerikalu, j ieškosi šunke
lių, kad pasitarnauti kleri
kalams. Padėkime, reikale 
siuntimo aukų nukentėju
sioms, nuo karės Lietuvoje 
išsijuosęs agitavo už •Vil
niaus kuniginį komitetą ii’ 
nesusigėdo viešai sakyti, 
būk tame komitete yra pir
meiviai Bulota ii’ Žemaitė. 
Tai yra aiškus diegai kleri- 
kališko jėzuitizmo.

Pakaks tų trijų pavyz
džių. Rašau apie tai todėl, 
kad tankiai ir laisvi žmonės 
patiki, jog “šis kunigėlis, 
bracia, visai kitoks. Jisai 
vos ne socijalistas!”

Tuščia yra viltis Jaukti iš 
jų gero. Visi jie eina į Ry
ma. tikį kartais, įvairiais ke
liais.

Ne f Jersey Socijalistas.

. Visi jie eina į Ry-

Dėlei ateivystės

Bet tu! negražią dieną visa 
Milwaukee, sujudo, kuomet 
socijalistų dienraštis “The

niūriai gavo didžiausius or
derius (užsakymus) nuo tal
kininkų (anglų - francūzų- 
iiisų), priėmė tuos užsaky

Jie pelny:

Barimizmas savo keliu, o 
biznis, profitas —- savo kie
lių. Biznis tai biznis.

mai, jeigu jų dešinioji ranka 
nežino, ką daro kairioji.

niki a: už d rau

mai, o rytoj imtis priima mi
lijoninius orderius. Veid
mainystė — tai pamatas 
buržuazinės doros. .

i r N e w J e rsey va I st i j ų vo
kiečiais milijonieriais. Ir 
jie, anot “N. Y. Volkszei- 
tung”, gauna didžiausius už
sakymus nuo vokiečių ii* an
glų ir jie pila pinigus savo 
kišeniun ir zdirba “priešo”

šnodami, rašo

Biznis tai biznis! Jisai 
nesibroiiauja su patriotiš
kais sentimentais, jisai ne-

naudoja ją pelno reikalams:
Bostonictis.

--------------------------------------------------------------- „-------------------------------------------

Mūsų civilizacija.
4

Skaitom laikraščiuose ši
tokį pranešimą: — “New 
Yorko bedarbiai parduoda 
savo kraują.—New Yorkas, 
vasario (į šimtai benamių ir 
bedarbių apgulė Bellevue li- 
gonbutį, idant uždirbti $15, 
pažadėtu už vieną kvortą sa
vo kradjo, reikalingo prie 
operacijos poniai Florence 
Leonard. Dvylika iš minios 
buvo išrinkta, iš kurių gydy-

Tas mažas paveikslėlis 
laikrašty jau labai aiškiai 
kalba patsm.ž save ir parodo 
stovį mūsų dabartinės civili
zacijos, mūsų politiško ir e- 
konomiško dabartinio surė
dymo. Parduodam męs sa
vo kraują, kūną, spėkas, są
žinę ir dievą, o už tą viską 
gaunam badą, ligas, kalėji
mą, kulkas ir belaikinę mir
tį su pragaro gelmėmis.

Ištiesų, visoj Afrikoj ne
rasit beždžionės, kuri, rink
dama riešutus, būtų alkana 
O žmonės? — Jie renka rie
šutus ir, .stipdami nuo bado, 
tuos riešutus atiduoda suėsti 
kitiems! *

Pažiūrėkim, ar-gi jau iš- 
tikro žmogus taip žemai nu
puolė, jog net beždžionė jį 
pralenkė? — Ne! — Žmogus 
nuo pat lopšio iki grabui gy
vena tik po įtekme taip va
dinamos “civilizacijos”, ku
rios kritikuoti nedrįsta; jis 
yra kaip užhipnotizuotas ir 
veikia lyg letargiškame sap
ne. Kiekvienas jo pasielgi
mas randa išsiteisinimą, pa
gyrimą ar papeikimą mūsų 
surėdyme. Žmogus, nors tu
ri išlavintas smegenis la- 
biaus, negu kiekvienas ke
turkojis, vienok dar labai 
mažai tarp mūsų randasi to
kių, kurie mėgintų gyventi 
savo protu. Męs dėvejam 
drabužius tokius,kaip ir kiti, 
męs rukom ir gėriam, ka
dangi tą daro ir kiti, męs ti
kim tai]), kai]) mums įkalba 
kiti, męs žudomės dėlto, jog 
mums liepia kiti, bet mirš
tam nuo bado jau męs patįs, 
ne kiti, ii’ parduodam kraują 
savo, ne kitų.

Laikas jau pagalios per
keisti mūsų pažiūras į gyve
nimą pmt|kų taip vadinamos 
civilizacijos įstatus ir pradė
ti gyventi savo protu, o tada 
išnyks tie baisus apsireiški
mai mūsų gyvenimė.

Juozas šilingas.

Nėra mokslo vadovei.ų

“The New York Worid” . 
dienraštyje prof. Racca savo 
ilgame straipsnyje nurodo, 
kad po karei Europoje pa
kils pramonija ir darbinin
kiški uždarbiai, darbininkai 
nekeliaus Amerikon duonos 
j ieškoti. Priešingai gali bū
ti, kad dar iš Amelrkos daug 
darbininkų iškeliaus Euro
pon, girdi, patiems ameriko
nams reikės tiest gelžkelius, 
kast grabes, ir dirbti prastų 
darbininkų darbus. Mat, 
tuos “prastus darbus” dabar 
atlieka ateiviai. Ir tas prof. 
Racca pranašauja Ameri
kai dar blogesnius, negu da
bar yra, laikus. Taigi no
rams - nenoroms reikia pri
sipažinti, kad tik ateiviams 
pasidėkavojant Amerikos 
kapitalistams buvo geri lai
kai. Ir, ar šiap ar taip ver
tus, kapitalizmo tvarka stovi 
ant prapulties krašto. Re- 
voliucijoninė mintis kapita
listams baisi, bet ją nuveikti 
nėra priemonių. Net ir tie 
pranašaujami “blogi laikai” 
tik viešpataujančiai klesai 
gali būt baisus, nes męs ne
turime ko pralaimėti, tik re
težius. (“Kova”).

Senosios kartos inteligen-

rašė šimtą ka-rtų blogesnė-! 
mis sąlygomis, negu šios die- j 
uos inteligentija, todėl ant 
jų versti bėdą, kad nekiša 
pasidariusios spragos, būtų 
neteisinga. “Aušros” gady
nės inteligentų tebuvo angš-

re. Eilė atėjo jaunajai kar
tai, kuri savo tarpe skaito 
nebe keliais, nebe dešimti
mis žmonių, bet šimtais. Tad 
ant jų turi kristi atsakomy
bė, kad męs neturime tokių 
knygų, kurios yra šiandien 
mums reikalingiausios. Tiek 
dabar jaunuomenės eina ar-

lų, tiek student'], 
padeda mokyt ies

jų darbai, tų neseniai dar 
pasipuošusių universiteto ir 
institutų diplomais? Vieni 
svetimose jūM'se suindividu-

muse pasinėrė? Seniau bū
davo koks studentas, pavyz-

ir

LAISVOJI SAKYKLA
ATSAKYMAS P; K.

“L.” N. 12 p. P. K. kalba 
ypatišku reikalu. Jisai sa
ko, kad jį nekaltai įtaria e- 
sąnt vyčių generolu, būk ji
sai seniau buvęs, laisvų pa
žiūrų, o dabar jau nėra.

Taip, pone P. K., seniau 
jūs prigulėjote prie L. S. S. 
J 05 kuopos, bet anaiptol ne
buvote laisvų pažiūrų. Da
bar tikrai jau kūnu ir dūšia 
nuklampojote vyčių armijon 
ir ten dirbate, kiek galite. 
Ką rašė korespondentas 
“Kovoj”, “Laisvėje” ir 
“Naujienose”, vis tai buvo

Tamsta gyrei vyčius, kiek 
galėjai — sakei, kad tai e- 
santi gera ir puiki proga 
jaunimui lavinties. Tamsta 
sakei, kad šv. Baltramiejaus 
draugijos duris plačios ir 
atdaros — galima esą visiem 
sueit.

ne agitacija už

darbuojatės. Prie laisvų 
draugijų niekur neprigulite.

Sakoma, kad ir po Baltra
miejaus draugijos stogu ga

lima pasakyti ką nors nau
dingo darbininkams. Ne, po 
Baltramiejaus stogu abso
liutiškai nieko progresyvaus 
negalima veikti. Paimkime 
nors ir kooperaciją. Ar jai 
besitveriant baltrukai nesi
stengė užkenki? Imkime 
nors' ir prakalbas, kuomet 
kalbėjo L. Pruseika užperei- 

' tais metais. Argi ne jie su
kūlė triukšmą?

Ant rytojaus L. Pruseika 
kalbėjo L. S. S. 105 kuopai 

! D. L. K. Gedimino salėj. ir 
j viskas buvo kuoramiausiai. 
Į Bet ir čia jie netylėjo. Kuo- 

kuriems, met L. P. paaiškino esąs įga- 
rinkti aukų tūliems 

mis iš Sibiro pabėgti, 
“Draugą” buvo pasa- 
kad rinkęs aukas iš
mis arkliavagiams ir 
'ins plėšikams. Reiš

kia, kas tai iš to lizdo išvadi
no kovotojus už laisvę ark
liavagiais ir plėšikais.

Pabaigoje savo*raštelio p. 
1’. K. sako, kad bėgyje 4 — 5 
metų socijalistai buvo užsi-. 
būrę savybėje, o katalikai 
taip-pat. Abelnai susiprati
mas buvęs labai žemas.

Aš pasakysiu, kad jeigu 
nebūtų buvę kitos pakraipos

draug

t i, irpinigų suras jam 
vis dėlto nerūgoja 
ku dirbti. O dabar Mokslo 
j draugijoje jau kelinti metai 
guli pinigai, vadovėliams pa
dėti (amerikiečiu surinkti): 
laikraščiai skelbė - skelbė 
mokytojų sekcijos. konkur
sus, * o savanorių rašytojų žmonių, tai vietinę visuome- 
taip ir nesusilaukė. Nejau- nę baltrukai anaiptol nebūtų 
gi jų neatsiras? Nejaugi (ištobulinę. Ir štai jų tobu- 
žmoniški vadovėliai rašyti į r y * BaJtr 
butu ne taip garbinga ir pra-' ..
kilna, kaip šiokios ar tokios draugijos susirinkimą pra- 
srovės brošiurinė apologija? nesti apie bendrus visų rei- 
Męs ypač dabar sergame de- kalus ir L. š. F., tai antrame 
mokratizmo obalsiu, o de- mitinge išvadino jį kacapu. 
mokratizmas kaip tik liepia 
eiti minion plačiu švyturiu.

Pov čereška.
Lewiston, Me.
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Jwhaa Wan hope.

PRAGARE GERIAUSIA
išganomi. Karaliai, diplo
matai, politikieriai, kunigai 
ir kareiviai—visi,turbūt, ėjo 
į dangų — ar kur kitur — 
bet pas jį (šėtoną) jie neatei
davo nuo to laiko, kaip jam 
tapo uždrausta vaikščioti 
ant žemės ir kaip jisai liko 
užrakintas 
metu.

Taip jisai gulėjo snausda
mas ant vartininko sofkos, 
pakenčfamai ramus, bet vis
gi ne be rūpesčio. Nors jis 
buvo nustojęs skaitliuoti me
tus, bet atsimindavo, kaip, 
jisai lakstydavo ant žemės, 

_____________ -tarsi riaumojantis liūtas, 
lumoj, žemės viduriuose, še- jieškodamasi ką praryti, ir

lr buvo karė danguje... ir 
tasai senas žaltys, vadina
mas velniu ir šėtonu, kuris 
apgavo visą pasaulį, tapo iš
mestas į žemę ir jo an i u oi ai 
tapo išmesti sykiu su juo- 
mi... i

Ir aniuolas nužengė iš 
dangaus iv pagavo velnią, 
kuris yra šėtonas, ir surišo 
jį ant tūkstančio metų, ir į- 
metė jį į bedugnę prapultį ir 
užrakino. Ir tūkstančiui 
metų praėjus, šėtonas bus 
paliuosuotas iš jo kalėjimo.

Jono apreiškimas.

pirm, negu jisai spšjo į save 
ateiti, milžiniška siena, per
kūniškai bildėdama, įgriuvo, 
ir išdidi sparnuota esybė, su 
ugniniu kardu rankoje, pri
siartino prie jo per griuvė
sius. Tai buvo viešpaties 
aniuolas,atėjęs išpildyti dan
gišką prižadėjimą.

Akymirksny sugrįžo dalis 
jo senojo kerštingumo, ir 
nelabasis išlenkė nugarą, iš
tiesė vuodegą, padarydams 
ją standžia, lyg pečkuris, ir 

ant tūkstančio Į baisiu šūksniu puolė- ............... . ........... t,
si pue ugningos .l10*-1?8, ij<,g negalėjo nei kalbėti, bet kuri stovėjo sale soikos prie- • • > ■ • • •’ ••
galvio ir kurios nebuvo rei
kalo vartoti visų tų ilgų me
tų bėgy. Abelnai, jisai ne
kentė aniuolų iš principo, 
bet kad vienas jų-ateitų ir

lyk, kiek linksmybių turėsi M. E. Sidorovas. •

Išvogimas iš Pavia 
ko 10 kankinių.

ten viršuj”. i
Senovinio pykčio, kerštin-! 

gumo ir nelabumo vilhis su
drebino nelabąjį. Jisai atsi
minė senuosius laikus ir kas 
su juomi buvo atsitikę, ir 
kaip begėdiškai jisai buvo iš
tremtas ir prirakintas per 
tūktasntį metų.

“Duokš man tą jietį!” su
šuko jisai didžiausiame įnir
time. “Aš nieko blogo nepa
darysiu tiems, ką viršuj, ti
kėk man!” Jisai taip įpyko,

Žemai, 10,000 sieksnių gi-

tonas guli prie pat durų vi- jisai su nemažu žingeidumu į n^0 nraįilo; 
duj savo plačios viešpatys- Jaukė telaiko, kuomet bus / 
tos, ktjri, sulyg pranašų'vėl liuosas, nes jisai atminė šėtone^

jo sodybą, to jau buvo visai 
perdaug. Bet aniuolas šal
tai ir tvirtai be jokio grasi-

“Suglausk savo plaukus, 
_____ Kas do pragaras su 
tavim darosi, ištikro? Ašsprendimo, tapo užmūryta pažadėjimą ir judamas, vėl-1 .....

deimantine siena. Bet pirm 1 oiu, supiantxama, žinojo, jog užėjau išleisti tave iš 
k.a?.b.ib.11ij°j.u|1;a?.yta> karštosios. 7 ‘ " 
ri išsipildyti. Nežiūrint dide- sįbaigė, žinai.

apgailėti jį tame nelemtame 
padėjime, skaitytojau, męs 
skubiname paaiškinti, jog 
jisai nebuvo jau taip visiškai 
nelaimingu. Žmonijos prie
šas buvo biskį pailsęs nuo to 
priverstino laukimo, bet 
daugeliu kitų žvilgsnių jisai 
ramiai pasidavė likimui. Jis 
ir turėjo pasiduoti, nes turė
jo ilgai laukti, o per tūkstan
tį metų yra ganėtinai laiko 
kantrybė^ lavinimui.

Suprantama, jisai nebuvo 
ir visai linksmas, nes kiek
vienas, keno laisvė tokiam 
ilgam laikui tampa suvaržy
ti net ir velnias, turi pasi 

, daryt šiek-tiek neramiu, bet 
radosi kitų dalykų — išlau
kiniu — kurie nemažai jam 
rūpėjo, nors jisai jau pradė
jo prie jų priprast. Jeigu 
sakyti teisybę, tai sulygina
mai mažas skaitlius tų, ku
rie ateidavo jo valdyfion nuo 
žemės paviršiaus — filoso
fai, mokslinčiai, eretikai,

Tavo laikas pa- 
. Tu atsimeni,

visomis keturiomis išsikabi
no per sienos griuvėsius ir 
nušarpavo tamsiu keliu aug
štyn, spjaudydamas pykčia 
ir piktžodžiavimais, kerštu 
ir prakeikimais. Jis būtų ir 
ugnia spjaudys, tik bėda, 
kad jo ugnies sandėlis buvo 
uždarytas nuo to laiko, kaip 
ateiviai apvaldė jo ūkę ir nu
mažino temperatūrą.

*

Augštyn ir augštyn

lių pagerinimų jo valdyboje, 
jis vis dar geidė laisvės, kaip 
ir visi męs geidžiame, 
nejuokai uždaryti kokį 
ną velniuką ant tūkstančio 
metų, todėl jisai su nemažu, i (Įraga 
nors_ slepiamu, žingeidumu pUSėtinu galinčiumi; be to, 
lauke viešpaties amuolo at- j0 Ugnįnė jietis buvo pertoli 
silankymo, kuris turėjo jį - 
vėl paleisti visam sezonui. (

Augštai, viršuj savo kalė- ___ ___ _____ ?
jimo sienų, jisai girdėjo ka- jne6uvo laikas muštis, 
ledinių ir naujametinių gies- :(]ėl jisai žybtelėjo akimis su 
mių atbalsius ir garsus link- j didžiausiu įnirtimu ant savo 
sminimosi ant žemės, nuo ;išliuosuotojo ir suniurnėjo 
gurios jisai taip seniai buvo kažka panašu į persiprašy- 

Jisai girdėjo
“Aš darau tą”, — .tęsė 

aniuolas, — “ne dėlto, jog 
kuris savo biznį'tas man patinka, bet dėlto, 

.........jog aš turiu tą padaryt. Aš 
žinau, kad tu esi ištvirkęs ir 
pavojingas liuesai paleisti 
gyvūnas, bet prisakymai lie
ka prisakymais. Tu gali da
bar eiti- laukan ir j ieškoti 
sau ką-nors prarijimui, nesi 
turėsi gerą apetitą visą tūk-, 
stantį metų gavėjęs. Nešdin-

. ^Tai 
aryti kokį bied-!

ar ne?”
Šėtonas atsiminė. Ir tuo- 

pat laiku jo galvoj išaušo 
mintis, jog šioj valandoj at- 

.sargumas geriau tiko, negu 
. nes aniuolas išrodė

ir galėjo pasirodyt negera- 
j me stovy esanti per ilgą ne
vartojimą. Aišku, jog dabar 

' . To-

prašalintas.
padėkavonės giesmes už at-1 
pirkimą ir išganymą ir už a-' 
lojimą to, J
įsitaisė ant žemojo kelio ir: 
praktiškai atitraukė nuo vel
nio įstaigos visus “kostume- 
rius”, apart augščiau minė
tų landžių ir įkyrių socijalis-

Augštyn ir augštyn žmo
nijos priešas lipo, lengvai 
praskiesdamas akmenuotą 
žemę, kuri užgulus buvo jam 
kelią, ir vis artinosi prie že
mės paviršiaus. Tuo tarpu 
jam atėjo mintis, jog reikė
tų lyg laiku pasirinkti vie
tą, kur savo darbą pradėjus.

“Nagi, palaukĄ — jisai 
mąstė. “Kur pradėti? O 
ką—kasžin kad taip nuo E- 
deno sodno (rojaus) pradė
jus? Jei aš gerai atmenu, 
tasai sodnas buvo kur-tai 
palei Euphrato upės pra
džią. Norėtųsi matyt, kas 
ten atsitiko nuo to laiko, ka
da aš sulošiau su močiutė 

IJ ieva ta seną šposą su obuo
liu”.

(Toliau bus).

(Tąsa).
Mūsų pasirodymas ant tokios gatvės 

padarė nemalonų įspūdį ant publikos. Tik 
pamislykit: toks būrys policistų ir dar su 
žandarų aficieriu. Kiekvienas iš publikos 
neramiai dairėsi, manydamas, ar ne jį tik 
męs pradėsime kratyti. Išvaizda mūsų 
taip-pat turėjo būti nachališka.

Policistas, stovintis ant gatvės, taip-pat 
atsikreipė į mūsų pusę, lyg ir laukdamas 
nuo mūsų prisakymo. Ir užteko man šoble 
mostelti į jo pusę, kaip tas policistas bėgte 
atbėgo prie mūsų. Mums reikėjo vežėjų. 
Juos tuoj šuktelėjo ir męs, susėdę dviejuose 
vežimuose, leidomės kelionėn. Furmo^ams 
rusiškai prisakėm, kad vežtų mus į tardy
mo kalėjimą ant gatvės Paviak.

Važiuojant, baidėme viena savo išvaiz
da baugščius varšaviečius. Policistai, ku
riuos susitikdavome pakeliui, saliutuodavo 
mūsų žandarų aficieriui.

Bevažiuojant, męs bijojomės dviejų da
lykų. Viena — męs nugąstavom, kad nesu
tikus lenkų socijalistų partijos “bojoveų” 
(L. S. P. turėjo savo kovos kuopas). Jie, 
susitikę tokį būrį policistų, galėjo užpulti 
ant mūsų. Bet mūsų laimei to pavojaus ne
įvyko. “Bojoveų” męs nesutikome.

Antra—męs baisiai bijojome susitikti 
žandarų ai' policijos viršininkus, kurie pa
žįsta visus saviškius. Jie būtų galėję ne
pripažinti mus “savo” žmonėmis ir tuomet

socijalistai ir tam panašus į Jisai girdėdavo tuos gar- 
zmomjes atmetos — buvo iš- sus per daugel praėjusių me- 
dahes paėmę tvarkymą į sa- tų ir kas sykį garsai daugi-.
vo pačių rankas ir gaspado-. nosi, bet vėliausiame laike i kis dabar, kol tavo pusnagos 
U^vo pragare taip,_ kaip (jie susimaišė su daug drū- dar geros, ir neparodyk čia 
jiemS-patiems tiko. To pa-Į tesniais ir galingesniais gar- savo bjauraus juodo snukio, 
sekine buvo tokia, kad pra-iSais ir sprogimais, kuriuos kolei nepraeis paskirtas lai
daras nustojo buvęs tokia Į šėtonas manė esant padidin- kas. /

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusi i

tyčia vežėjas veža mus linkui rotušės (city | 
hall), kur gyveno policijos viršininkai, o po
licijos tai jau knibždėte knibždėjo. Reikėjo 
net užkeikti ant vežėjų, kad veža ne tuo ke
liu, bet buvo jau per vėlai. Mus pravežė pro 
tą pavojingiausią vietą. Pravažiavę pro ją, 
męs įsukome j seną miestą, kuris išrodė jau 
daug prasčiau. Gatvės buvo tuščios ir pu
siau tamsios. Persimaipius miesto išvaiz-

nepatogia ir liūdna vieta, 
kokia jis paprastai perstato
mas, nes minėti ateiviai įve
dė daugelį naujos gadynės 
sanitariškų ir higijienišku 
pagerinimų.

Karštis tapo sureguliuo
tas ir numažintas tiek, jog 
temperatūra buvo veik vi
sai tinkama; nors skystus 
sieros dūmų pėdsakus vis 
dar galėjo suvuosti tie, ku
rie turėjo gerą vuoslę. Ta
sai savytas kvapas šėtonui 
buvo didžiausiu suramintų
jų, kadangi buvo senovės lai
kų atminimas ir palaikė jo 
galvoje viltį, nors, žinoma, i 
nauji ateiviai — visi revoliu-i ***• • i •

to džiaugsmo išreiškimui i dabosiu,

nymo. Ir tasai atgarsis pri
sidėjo biskį prie jo apsivyli
mo.

Apimtas’tais įvairiais jau
smais šėtonas išlengvo užmi
go ramiu pastiprinančiu 
miegu, bet greitai smarkiau
sias, apkutinantis bildėsis, 
kur tai arti, vienu šūksniu 
uistatė jį ant kojų. Ragus 
tusis, vuodegą ii’ šerius pa
statęs, jisai klausėsi. Tai 
iena griuvo. Apie tai ne- 

ouvo jokius abejonės. Ir

Aš pastovėsiu čionai ir 
____ kad nieks daugiau' 
tavo gengės iš čia neišsigau-1 
tų”.

“Aš netikiu, kad jie nore-! 
tų išsigauti, — rūsčiai atsa-! 
kė šėtonas. “Ir aš neesu taip

norėsiu, bet, tegu mane ne- i

mane taip žiauriai varai is 
mano nu osavi o s u kės”.

“Tas man visai neapeina,!

pildau prisakymus.

Laivai eina per Archangelsku ir 
per Finliandiją.

Pasportus parūpiname.
Kreipkitės žodžiu ar laišku prie

VALSTYBINIO

Central Manuf.
Districk Bank
1112 W. 35(h St., Chicago, III.

EINA GERAI. Imame pilną at
sakomybę. Pristatome kvitą su 
parašu apturėjusio. PR1IMA-

A. PETRATIS
Lietuvių Skyriaus Vedėjus.

Turiu pastebėti, Įkad ir dabar, nors jau 
buvome netoli kalėjimo, daugelis mano pril
eistų visai nežinojo, kur važiuojame. Ark
liai ėjo veik žingine. Tarytum, ir jie neno
rėjo mus vežti.

Žiūrint iš užpakalio į vežėją, jisai man 
išrodė lyg tas senas lenkas sukilėlis, kuris, 
po vadovyste Kosciuškos, dalgių maskolių

Po geram pusvalandžiui kelionės, pa
galinus, atsidūrėme ties kalėjimu.

Paviako kalėjimas aptvertas augšta 
muro siena su geležiniais vartais. Per aug-

Mums atvažiavus prie kalėjimo, prisi-

paskučiausi tų dūmų pėdsa- ' 
ką. Kadangi kapitalistų,1 
kurie galėtų jiems priešintis 
ir užgriebti kurą ir kitas i 
gamtos dovanas, tenai nebu- į 
vo, tai jiems tasai tvarkymo ; 
ir valymo darbas labai sekė-1 
si. Tštikro, visa valstybė 
persiėmė tikra intelektuališ-, 
ka ir moksliška spalva, ką ' 
ateiviai skaitė esant dideliu . 
pagerinimu dėl senosios nu
blankusios siera pasmirdu- 
sios vietos.

Šėtonas nemažai murmėjo 
dėlei tų visų naujybių, bet! 
neturėjo pajiegos jų4ustab-| 
dyti; gi, tiesą pasakant, tos 
permainos ir jam pačiam 
daug parankumų 
Vienok, jisai buvo drūtas 
konservatyvus, ne 
tikram progresui 
gas, bet jisai nekentė, kad 
kas jam tą progresą privers-1 
tinai dideliais glėbiais už- ’ 
krautų, kaip tai pastaru lai-' 
ku darė tie kenksmingi soči-| 
jalistai. Bet, matyt, nuo to 
•jau nebuvo išsigelbėjimo. 
Tai buvo vienįntėlė žmonių 
rųšls, kuri jam dabar tekda
vo. ir kas mielą metą tų atei
vių skaitlius nuolat augo.

Nes, sulyg pažadėjimo, že
mė buvo atpirkta ir paprasti 
žmonės buvo čielafej būriais

suteikė.

visiškai į 
priešin- į

■ 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- e 
į jonų rublių). _/ j

Vasltijinis bankas yra nariu “New Yorko Clearing House”—susiveinyji- I 
mas New Yorko didžiųjų bankų, su keturiais šimtais .septyniasdešimts dviem t 

» milijonais dolerių kapitalo ir tūkstančiu devyniais šimtais devyniolika milijo- y 
į nų indėlių. Ą

Ne kiekvienas bankas gali tapti nariu šio susivienyjimo. į
» Tarp daugybės Valstijinio Banko dėjikų randasi:
j VALDŽIA MIESTO NEVY YORKO............... $85,000.000 f
l VALDŽIA NEW YORKO VALSTIJOS................ 100,000.00 A
’ PAČTOS TAUPOMOJI KASA..........................    .197,500.00 J
? Iždininkas New Yorko miestopadedakas mėnuo apie šimtą devyniasde- I 
| šimts tūkstačių dolerių, kad išmokėjus algas mokytojams, policmanam ir gaiš- ę 
i rininkam. " X

DĖKITE SAVO PINIGUS I VALSTIJINf BANKĄ. T
i JIS STIPRUS, KAIP GIBRALTARO UOLA. f
l Valstijinis Bankas dabar siunčia pinigus Rusijon ir Austrijon pagal pi- A 
’ giausį kursą ir su pilna gvarantija, reiškiaį jeigu tėvynėj negautų pinigų, tai J 
: kiekvienam siuntėjui būna sugrąžinami pinigai. — Valstijinis. Bankas kiek- Į 

vienam pataria, kuris tik siunčia į Rusi ją dinigus, reikalauti Valstijinio Banko ■ A 
i toblitėlę, išaiškinančią vertę pinigų. i J
j Dabartiniu laiku męs parduodame laįvakrotes ant tų laivų, kurie du sy- Į 
L kiu į savaitę išeina į Rusiją. x , ę
Į MįlS PARŪPINAM KIEKVIENAM IŠGAUTI NUO KONSULIO PAS- } 

PORTĄ, SU KURIUOM LIUOSAI GALIMA PEREITI RUBĘŽIŲ. GALITE I 
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čio rankenos ir net kapdo mankštimi pa
belsti į vartus, kolei atsiliepė sargas. Pra
vėręs mažą langutį vartuose, 
klausė, kas per vieni esame.

Atsakymas buvo: ‘-‘rotmistras iš ochra-

I

nos . b;
ma, nes

sargui buvo patė- 
ant sargybos, ne-

Rodėsi, kad įėjome į 
prasižiojus, o dabar

Atsivėrus vartams, 
myta, kad būdamas 
snaustu, v

Vartai užsidarė, 
žvėrie nasrus, jiems
žvėris jau užčiaupė nasrus ir męs atsidūrė
me baisioje kosęrėje. Vienas iš dviejų — ar 
žvėris mus praris ar vėla išspjaus ant

gu dar apginklavus ir 10 kalinių, tuomet jau 
su tokia spėka būtų turėję darbo ir ka
reiviai.

Reikėjo būti prisirengusiais ant visko. 
Kovos pasisekimas, jeigu ji bū tik ture jusi 
kilti, prigulėjo ne tik nuo spėkų SKaitlikus, 
bet ir nuo pozicijos, kokią užimtume. Susi
remti kalėjime būtų buvę mums nelabai 
smagu. Muštie^ant kiemo — taip-pat. Jie, 
mūsų priešai, būtų galėję šaudyt į mus iš 
kalėjimo tvirtovės per langus ir duris. Per 
augštą sieną ūmu laiku nebuvo galima iš
trūkti. Pasiliko mums viena išeiga — tai 
tie patįs vartai, kuriais įėjome. Užtai ir 
įėjus kalėjimo kieman, pirmiausia atkreipė
me atydą ant to, kur randasi vartų raktai. 
Užrakinus vartus, 
už diržo. Prisiėjus reikalui mums 
pasinaudoti raktais, būtų reikėję 
juos nuo sargo. Nuo to, kaip greitai būtų 
pavykę paimti raktus,‘prigulėjo mūsų išėji
mas iš kalėjimo, susirėmus su kalėjimo sar
gyba. Vartai buvo priešais kalėjimo duris, 
kaip tyčia lyg dėl geresnio apšaudymo jųjų 
iš kalėjimo. Todėl męs, įėję kieman, iš sy
kio užėmėme poziciją ant gonkij. Iš čia ga
lima buvo “pridengti” tuos, kurie vartus 
atidarys, o taipgi iš tos dietos lengviausia 
įsigauti kalėjiman, jeigu būtų buvęs reika
las gelbėti savo rotmistrą Budbergą, kuris 
turėjo eiti kalėjimo kanceliarijon (męs visi 
policistai likomės ant kiemo).

Kuomet męs įėjome kieman, mus pasi
tiko bent keli kalėjimo sargai. Vienas nu
vedė mūsų rotmistrą į kalėjimo kanceliari
ją, kuri buvo priešais vartus didžiam jam 
mūre. Antras kalėjimo sargas pradėjo kal
bėti su mumis, išreikšdamas apgailestavi
mą, kad “tiek jaunų žmonių žūsta ir tai dar 
naktyje”. Matomai, tasai sargas manė, kad 
męs vešime kalinius sušaudyti be jokio teis
mo. Tokios mintįs kalėjimo sargų galvose^ 
buvo labai naudingos mūsų pieno pasiseki
mui^ Bile tik jie mislijo, kad męs tikri gal
važudžiai — tai ir gerai. Bile tik jie neda- 
siprotėjo, kame tikras dalykas. Ir kad sar
gai pasiliktų tos nuomones apie mus, mums 
reikėjo išrėdyti mikliais, disciplinuotais po- 
licistais. Besikalbant, galėjo paaiškėti, kad 
mūsų policistai šio-to nesupranta, ar bent 
rusų kalbos nemoka, dėlei to viso aš, pralei
dęs rotmistrą iki kanceliarijos durų, tuoj 
sugrįžau prie policistų, kurie dar ištolo pa
matę mane, pranešė kitiems, kad “starša 
eina”. Užteko tos žinios, kad visi kalėjimo 
sargai prasišalintų nuo policistų. Tiktai 
vienas iš jų pasiliko prie vartų.

Męs, a susirinkę apie gonkas, tyliai kal
bėjomės apie veikimą kalėjime.

Juk žinojome, kad už tai mus laukia 
kartuvės. Galėjo būti, jog kilus suirutei ir 
pradėjus šaudyties, galėjome žūti kovos 
ugnyje.

Eidami savo .draugų liuosuoti, buvome 
ant visko pasirengę —r ant visokių nelauktų 
atsitikimų ir nepcrmatytų permainų pačia-, 
me kalėjime ir ant gatvės. Nors męs buvo
me pasiryžę įvykinti savo pieną ramiausiu 
būdu, bet turėjome ir ginklus. Reikale ga
lėjome juos pavartoti. Geriausiu mūsų gin
klu buvo.brauningai. Kardus daugiau dėl 
formos turėjome. Kiekvienas policistas tu
rėjo po brauningą ir dar dešimtį brauningų 
buvome atvežę savo draugams. Šitaip ap
siginklavus, saujalei drąsių žmonių galima 
ginties nors ir prieš dvigubą spėką. O jei-

sargas užsikišo rakįųs 
ems

V L
Mūsų žandarų rotmistras Budbergas 

įžengė kanceliarijon. Jam reikėjo atlikti 
patsai sunkiausias darbas. Jam reikėjo ve
sti visas formaiiškas tarybas ir užsilaikyti 
tikrai žandariškai, kad negalėtų atsirasti

ARBATOS MONOPOLIS.

Binigyno ministerija baigianti taisyti 
arbatos monopolijos sumanymą, kurią keti
nama įvesti Rusijoje. Jau ir dabar Rusijos 
arbatos uždas yra pats didžiausias pasauly
je: nuo 63,75 kap. lig 78,75 kap. už svarą, 
tuo tarpu kad Anglijoje tėra 17,5 k., o Vo
kietijoje tik 4,74 k. Dėl to arbata Rusijoje 
yra taip brangi. O pakėlus uždą, kaip yra 
ketinama, kad jis būtų didumo nuo 78,75 k. 
lig 93,75 kap., arbatos kaina dar pakiltų ir 
apsunkintų neturtinguosius žmones. Prof. 
Migutinas ir iškėlė arbatos monopolijos su
manymą. Jo apskaitymu iždas dabar gau
na iš arbatos 70 milijonų rublių, o įvedus 
monopoliją esą nereikėtų kelti arbatos kai
nos, o gryno pelno dėlto būtų 244 mil. rub.

PASPORTŲ KLAUSIMAS.
Policijos departamento vicedirektoriui 

Kafafovui pirmininkaujant, darbuojasi ta
ryba, kuri svarsto naujus pasportų įstatus. 
Paskutiniame posėdyje buvo svarstomas 
klausimas apie pasportų panaikinimą. Tas 
klausimas nuolat kildavo, kuomet tik būda-/ 
vo svarstomi pasportų įstatai. Daug kartų, 
prie Stolypino, Durnovo ir Makarovo, jau 
buvo tariama juos panaikinti. Kafafovo 
taryba taip-pat nutarė, kad pasportus rei
kia panaikinti ir palikti juos tik žydams. 
Taip-pat būsiančios paliktos visos IX ir XIV 
įst. rinkimo tomų taisyklės apie pasportus.



LAISVA
pradėjo

Apgynimų karštyje
(Vertė švenčioniškis).

(Tąsa).
Veronika Z., žmona generolo, kuris tar 

navo senate ober-prokui?oru, gyveno viena

— Velniai žino kas darosi! 
nervuotis K.

— Sakykite greičiau, kame dalykas ?!
— Pasišaukė į atskirą kambarį ir sako 

pamokslą. — “Senatas perkratinėja bylą 
prie atdarų durų... Susirinko jaunuome
nė. Veik visi studentai persivilkę civiliškais 
drabužiais. Neleisti į svetainę jų negalima. 
Bet dalykas bus svarstomas tokis, apie ku-

MOTERIMS
NAUJIENOS

kas su ober-prokuroru draugavo, jų šeimy
nos nuolatos susieidavo, bet jo žmonos bijo
davo. Pagalinus ir pats ober-prokuroras 
jos bijodavo, nprs ant visų turėjo neapry- 
buotą galę. »

Man tankiai pasitaikydavo atsilankyti Į 
teismo pirmininko namus ir aš matydavau, 
kaip jis susitraukdavo, nei tas ežys, kada 
tik ateidavo Veronika Z. Jinai niekam ne
nusilenkdavo. į nieką nepaisydavo, visai ne
atsižvelgdavo, kad jos vyras užima tokią 
augštą vietą, bet visuomet į akis žerdavo 
teisybės žodžius.

— Ar norite papulti į teismo salę, kuo
met bus teisiami darbininkai?—užklausiau 
ją.

Apart to jaunimas... Išeikite iš svetainės, 
nereikia jokių prakalbų, nes visviena nuo
sprendis bus atmainytas”. — Męs atsakėm, 
kad išeiti iš teismo svetainės negalime, nes 
tą dalyką svarstys visuotinas senato susi
rinkimas ir nors teismo nuosprendis turi 
būt atmainytas, bet ar sutiks su jūsų nuo
mone visi senato nariai? — “Sutiks, aš ži
nau”, — patvirtino jis.

Nors advokatai stojo teisman, pasakė 
karštas prakalbas, vienok senatas teismo 
nuosprendį atmainė.

Atsilikimas.

— Norėčiau.
— Teismas bus prie uždarytų durų, bet 

jūs įeisite, kaipo pažįstama vieno kaltina
mojo darbininko...

— Labai gerai, žingeidi! pasiklausyti...
Dėlei visko, aš jai parodžiau vieną iš 

kaltinamųjų ir pasakiau pavardę. Jam taip
gi pranešiau.

Aš išanksto žinojau, kad garbus pirmi
ninkas, pamatęs Veroniką Z., nusimins, bet 
visai nesitikėjau, kad jis taip susijudins!... 
Vos tik pamatė Veroniką Z., tuojaus pra
dėjo trauktis, kaip ežys ir nesusilaikančiai 
pratarė.

— A-a, jinai jau čia! Stebėtina!...

Bet. ilgai nelaųkda-kad veik visi girdėjo.
mas, pasakė:

— Pagal įsakymą justicijos ministerio, 
• teismas turi atsibūt prie uždarytu durų! 
Ponas teismo pristavas malonės publiką 
prašalinti. •

Mano apginamasis F. Kostkinas — su
džiūvęs, išblyškęs, elgetiškai apsivilkęs, tuo
jaus man pasakė:

— Prašykite, aš palaikysiu!

— Ponas pirmininkas, pasiremdamas 
622 straipsniu kriminališkų įstatų, nuošir
džiai meldžiu palikti teismo salėj mano ap
ginamojo F. Kostkino tris pažįstamus: Ve
ronika Z. ir... t

pu F. Kostkinu? — pertraukė mane pirmi
ninkas. z

— Taip...
— O kas ji per viena?
— Bajorė...

»*► —Kuom užsiima?
— Šeimininkyste.
— Kuom jos vyras užsiima? s

Tarnauja. < ... -?
— Kur?

— Kokią vietą užima?
— Obėr-prokuroras.
— Kur jinai pasipažino su ponu Kost

kinu?
— Pas mane. Aš juodu supažindinau.
— Meldžiu palikti mano pažįstamą Ve

roniką Z.! —- pratarė F. Kostkinas...
— Apart to, — pradėjau aš. — turiu 

pranešti, kad noriu palikti teismo salėj dar...
Nespėjau pasakyti, kaip pirmininkas 

sušuko:
— Teismas turi prasišalinti dėl apsvar

stymo jūsų reikalavimų!
Teismas, nepaisydamas įstatų, nepaisy

damas sąžinės, nepaliko nei vieno žmogaus 
teismo salėj.

Tokią būdu pirmininko “sąžinė” nepa
kliuvo j teismą.

Teismas užsibaigė; darbininkus apkal
tino. Męs padavėm apeliaciją.

* *

Senatas visuomet perkratinėja bylas 
prie atdarų durų. Svetainėj dėl publikos la
bai mažai vietos. Nuo pat ryto jau pilni 
koridoriai prisikimšo jaunuomenės.

Apgynėjais buvo trįs įžymiausi advo
katai.

'28 d. vasario — yra mote
rų diena. Tą dieną visose 
Suvienytose Valstijose bus 
surengta šimtai ir tūkstan
čiai moterų susirinkimų, kur 
kalbėtojai aiškins apie mote
rų reikalus, apie kovą už ly
gias teises, apie galutiną vy 
rų ir moterų išsiliuosavimą.

Kuomi gi prie to apvaikš- 
čiojimo prisidės mūsų lietu 
vės moterįs? Ar daug pra
kalbų surengs mūsų moterų 
draugijos, ar daug mitingų 
sušauks? Veikiausia, ta die
na praeis tylutėliai, be jokio 
didesnio atgarsio, be jokių 
didesnių parengimų Kas 
blogiausia, tai didelis skai
čius moterų visai nei nežino

savo ranką kitų šalių drau
gėm ir, nepaisant ginklų žle- 
gėjimo, nepaisant armotų 
baubimo, suvienyti balsus su 
milijonais moterų darbinin
kių ir vienbalsiai sušukti:

ažiūrėjus į jį — nieko ypatingo iš jo apie savo dieną, visai nenu
vokia. k a veiks ta diena kitų 
tautu moteris darbininkės.

Iš žinių, kurias turime ant 
rankų, moterų dieną mano 
pažymėti prakalbomis Lie
tuvių Moterų Progresyvio 
Susivienyjimo kelios kuopos. 
Tai ir viskas.

O kur kitos draugijos, ku
rių juk veik kiekviename 
mieste turime?

. Męs patartume ten, kur 
jau negalima surengti pla
tesniu susirinkimu, bent sa- 
vėjo susiejus, pakalbėti apie 
motcrii reikalus. Tegul bent 
šeimyniški pašnekesiai

Advokatai.
Nedidelio ūgio, paprastos išveizdos 

žmogelis. Kalba lėtai ir uždusdamas. La
bai nerviškas, karštas ir nenusileidžiantis. 
Kada prisieina tarp savęs tartis, tai niekuo
met nenusileidžia, per tai su juomi negalima 
susikalbėti. Pasišventęs, teisingas advoka
tas, 
nėra.

Bet aš jį mačiau du sykiu ginant poli
tiškus prasikaltėlius ir girdėjau jo dvi kal
bas. Abidvi kalbos buvo prie uždarytų 
durų.

Byla tęsėsi gana ilgai. Jis per visą lai
ką tylėjo ir net liudininkų neklausinėjo. Tik 
retkarčiais darė pastabas prokurorui ir pa
duodavo teismui reikalavimus. Aš nekant
riai laukiau jo kajbos. Tai buvojo pirma 
politiškame procese kalba. '

Jis 
ma-

jo kalbėti. Bet staiga, netikėtai, jo veidas 
persimainė, išsitempė ir pasidarė veidu bai
saus, galingo teisybės prakalbininko... 
pats, rodosi, į orą iškilo. Pirmiau aš 
niau, kad žmonės negali persimainyti,
dabai1 pats persitikrinau... Viskas išnyko: 
— jo senas, sudėvėtas frakas, jo paprasta iš- 
veizda, jo perdaug ilgos rankos... Pasiliko 
tik akjs... Pranašo akįs... Girdėjosi tik kal
ba. Jis kalbėjo tris valandas be jokios per
traukos, o męs, šešiosdešimts klausytojų, 
pradedant nuo teisėjų, sėdėjom ir bijojom 
pasijudini, kad nepraleidus nei vieno žode
lio to stebėtino žmogaus.

Kadą jis pabaigė savo prakalb i, męs, 
sujudintojo kalba, puolėm prie jo. Jis sė
dėjo ir ąūnkiai alsavo. Prokuroras, nore-

ką turėtų atlikti dideli susi
rinkimai.

Kio Įspūdžio nepadar 
ii. Jis šįėdęjo nuleid 
i ėdamas ko atsakyti.

tartum netu-

Šviesos žvaigždutes ant 
apsiniaukusio skliauto.

Kas seka visuomenės gy 
venimą, tas galėjo patėmyt, 
kaip puikiai atsižymėjo Eu
ropos moterįs karės metu. 
Atsižymėjimas jų ne tame, 
kad jos būtų kursčiusios prie į 
didesnio kraujo praliejimo, i 
be’t tame, jog krauju pritvin
kusiu oran jos paleido skar
dų balsą apie visų tautų bro
lybę. Jos greičiau negu vy
rai pradėjo agituoti už tai-

girdėjau, bet ta jo prakalba buvo geriausia.
Paskui aš jį mačiau įvairiuose teismuo

se ir girdėjau daug prakalbų, naudingų ir 
nenaudingų, bet lankiausia jos niekuo ypa-

Buvo labai svarbus procesas. Surado

vo vadus. Jis gynė jauną mergaitę. Jinai 
už visus “giliau” buvo įtariama. Niekas ne
sitikėjo, kad ją išteisins; visi manė, kad ma
žiausia d Ji jos bausmė — tai ištrėmimas į 
Sibelijų ant viso amžiaus. Jinai ir pati taip 
manė.

Pas vieną jos draugą, laike kratos, sa

siuntė. Vietomis jinai rašė linksmai, juo
kaujančiai, o vietomis labai liūdnai. Už vis 
labiausia jin-ai rūpinosi draugų likimu.
[’ Jis atsistojo, rinkoj laikydamas popie- 

rą. Tai buvo nuorašas to laiško, kurį polici
ja paėmė kratą darydama. Jis pradėjo per
kratinėti laiško turinį, perstatydamas tą 
mergaitę jauna karžyge. Juo ilgiau jis kal
bėjo, juo aiškiau rodėsi tos mergaitės kar
žygiškas paveikslas. Visi žiurėjo į tą mer
gaitę, visūižiaugėsi, kad randasi sykiu su ta 
karžyge ir visi nekantriai laukė, ar tik ne
prabils pati karžygė.

O jis vis kalbėjo. Jis piešte piešė ją ir 
tuom savo piešimu sukėlė visų jausmus, se
niai užmirštus jausmus, bet taip^ brangius, 
taip ačtimus... Jinai neapsakomai ramiai 
sėdėjo ant kaltinamųjų suolo, tartum neįš-

Tenka lik atsiminti An- 
s moterų atsišaukima i 4 ii

Žuazijos moteris) 
atsiminti karštus 
mus Vokietins s

moterims — kad pamatyti 
jog visos moterių pastangos 
suvartojamos t<im tikslui.

01 andi j o
mote-

moterįs mio jų neatsilieka.
Tiktai dalis buržuazijos 

moterų kariaujančiose šaly
se užsidegusios patriotiškų 
prietarų liepsna. Jos pučia 
į karės trimitus. Bet darbi
ninkių minios,kurios turi pa
kelti baisiausias sunkenybes, 
kuriom tenka tik ašarų jūra 
—- visa savo esybe protestuo
ja prieš karę.

Moteris ir Kare.
Rusų socijaldemok rates 

moterįs išleido atsišaukimą, 
kurį čia ištisai talpiname.

“Šiose liūdnose dienose, 
kuomet kruvinasis karės 
dievas valdo pasaulį, kuomet 
oras pripildytas nekaltų au-

jom pasiklausyti tos bylos, su kuria tiek 
daug vargo turėjom.

Staiga pribėgo prie manęs advokatų 
teismo pristavas ir vadina pas senato pirmi
ninką.

Nuėjo ir tuojaus sugrįžo.
— Kame dalykas?! Ką sakė?! 

dėjau klausinėti.
pra

šia! Ir kada jis artinosi prie pabaigos to 
laiško, prie pabaigos rožėmis kvepiančios 
poezijos, mes pamatėm, kad ją, tokią gerą, 
tokią karžygišką, negalės apkaltinti, nega
lės apkaltinti ir patįs žiauriausi teisėjai...

Pabaigdamas savo prakalbą, jis pa
sakė:

Kii Šauksmais, Kuomet sužei
stųjų brolių vaitojimas dras
ko mūsų krutinės, ar tai ne 
mūsų pareiga, pareiga susi
pratusių socijalisčių, pakelti 
prieš kapitalistišką pasaulį 
rūstų protesto balsą, ar, tai 
ne mūsų pareiga pasmerkti 
kapitalii '/
tai re mūsų pareiga paduoti

jo, užtenka aukų dėl karališ
kos politikos! Męs, moterįs 
soči jai ištės, reikalai! jame 
taikos!”

Jau ne syki didžiosios 
viešpatystės viena kitai grū
mojo kare, jau ne sykį rau
doni debesis sukosi ant Eu
ropos padangės ir buvo lau
kiama, kada prasidės krau
jas lietis. Panašiai buvo 1911 
metais, kada iškilo Morokos 
klausimas, panašiai buvo 
1912 m. laike Balkanų karės. 
Bet tie visi grūmojimai, tie 
baisieji debesįs buvo išblaš
kyti socijalistų, susivienyju- 
sių.į tarptautinę — tuom lai
ku kapitalistai ir nuosavy
bės paveldėjai, karaliai ir jų 
pritarėjai patįs šalinosi nuo 
tų baisenybių. Jie godžiai 
žiūrėdavo Į kruvinąjį karės 
dievaitį, bet užpakaly to die
vaičio matydavo kitą —- 
“raudoną šmėklą”: revoliu
ciją, darbininkų sukilimą.

Galingi darbininkų pro
testai visuomet paremdavo

cius is gilumos širdies. \ įsur 
ir visuomet moteris socijali-

priešės, užlaikytojos brolis-'

darbininkų.
dabar tylim . ____  ..... ....
nesigirdi mūsų balso, kuo-1 
met tie visi grūmojimai pa-1 
virto į žmogžudystes, kuo
met dabar Europoj eina to
kios skerdynės, apie kurias 
pirmiau nei sapne nesap
nuota? Kodėl dabar paskly
do po visą pasaulį prakeiki
mas ir kerštas tų moterų, iš 
kūyių atėmė vaikus, kad nu
kankinus juos dėl garbes ka-

Tigres narsiai gina savo 
vaikučius, kuomet ant jų už-

kykite,^ kokioj saly tėvynė 
nepavirto į žiauriausią “pa
motę” dėl savo sūnų -darbi
ninkų? Jums sakoma, kad 
kovojama dėl geroves kultū
ros. Bet kada ir kur jūsų 
sūnus naudojasi tos kultūros 
ge i •( > v ė m i s ? N e j augi į ū s u ž- 
mi \šot, kad visos f rąžos apie 
kultūrą, apie tėvynę, apie 
apgynimą svetimų tautų lai
svės, tik skraistė, kuria ka-

Žydų socijalistų dienraš
tis “Vorward” (“Pirmyn”) 
nutarė pavesti moterų rei
kalams kas savaitė vieną la
pą, kurį redaguos Teresė 
Malkiel. .

“Vorward” yra /labiausia 
išsiplatinęs šioj šalyj soc. 
dienraštis.

Lekiojantis būrys.
New Yorko moterįs soci- 

jalistės nutarė šiais metais 
veikti išsijuosusios. Nutar
ta organizuoti lekiojantį mo- 

. . .. .. ___ _ v.... Tan burin pri-
surišta su kapitalistų reika- į klausys daugiausia jaunos aiK k d 11 n ž k-n i’inviiR nrplcv- ___ •__ \

pasekmingiau išnaudoti pro- 
letarijatą. Nejaugi jūs ne
matote, kad kiekviena karė|įeru bųrp

Jais, kad užkariavus preky
bos-rinką ir paskui iš to pa- 
sipelnijus? Nesykį męs jau 
kartojom, kad karės yra ne
išvengiamos prie imperialės 
politikos, kukią veda visur 
kapitalistų atstovai. Nežiū
rint, kas pastūmėjo prie ka
rės, nežiūrint, kas pirmasis 
paspaudė gaidžiuką ir palei
do šūvį, visa atsakonybė 
puola už dabartinį Europoj 
kraujo liejimą ant visų šalių 1 
valdžių ir kapitalistų; lygi 
kaltė puola ant Vokietijos 
kaizerio, Rusijos caro, ant 
i ’e p u 1 >1 i ko n i šk ų Francijos 
ministerių ir ant liberalės 
Anglijos valdžios.

(Toliau bus).
-------------------------1—

merginos.
Kiekvieną subatą po pietų 

lekiojančio būrio narės išeis 
ant gatvių ir skverų ir veltui 
dalins socijalistišką literatū
rą apie moterų klausimą. 
Per tokią agitaciją galima 
bus užkliudyti ir didžiausius 
miegalius.
' Kad tai mūsų merginos ką 

nors panašaus padarytų!

ŽINIOS.
Agitacija dienraščio 

“Times”.
Kapitalistiškas dienraštis 

“Times” patalpino bjauriau
sią straipsnį prieš moterų 
teisių sulyginimą.

Dabar tasai dienraštis, 
kad jau bombarduojamas tai 
bombarduojamas iš visų pu
siu. .4

dei gi męs -*•——. 
Kodėl dabar Į VISO PASAULIO MOTE

RĮS KELIA SAVO 
BALSĄ.

Yra dar labai daug atsili
kusių šalių, kur moterįs ne
gali dar nei svajoti apie tei
sių sulyginimą, vienok te- 
nais taip-pat prasideda 
bruzdėjimas. Kiekviena ša
lis turi savo bjaurių papro
čių, slegiančių moteris. Prieš 
tuos tai bjaurius, nežmonišl- 
kus papročius moterįs ir ke-

Daugiau senmergių, negu 
senberniu.<r

Suvienytose Valstijoes
15,233 senmergės.

gaila, kad statisti- 
nepasako nuo ko- 
amžiaus pradedama

ka
kio
skaityti senmergėmis. Sen
bernių devyniais tūkstan
čiais mažiau.

Dabar senberniai gali 
džiaugtis, kad jų mažiau.

tiems, kurie nai- • •s) jaunos merginos, 
sutikimo, pavedamos 
rams, kurių nepažįsta.

nu-

minasi: jiem laikinai pavyko

pirmiau rišo

musų vaikus pastatyti vie

vienos
nos...

losime ir, sukandę dantis, 
raudosime? Draugės - sese
ris, nejaugi patriotiški garai 
apsvaigini ir mūsų'protą?

Mums p.isakoja, kad mūsų 
vaikai atiduoda savo gyvas
tį tėvynės apgynimui arba 
kovoja už “paliuosavimą” 
pavergtųjų žmonių, svetimų

rų, kuriuos aprinko joms tė
vai. Tasai paprotys gyvuo
ja jau tūkstančius metų.

Ir kalėjime neranda 
ramumo.

Šiomis dienomis atėjo dvi 
moteri į Sing Sing kalėjimą 
atlankyti savo vyrų. Kada 
sargyba suleido moteris.su 
vyrais, tai viena iš jų puo
lėsi prie savo vyro ir pradė
jo jį mušti. Sargyba pri
bėgo ginti ir kuomet moterį, 
išstūmė iš kambario, tai ji
nai išmetė iš po drabužių rė

jos moteris tveria draugija^ 
kovai su bjauriu palikimu 
praėjusių amžių.

Egipte moterįs tamsios.
•Jos nelanko mokyklų. To
nais įsikūrė moterų lavini-

kad mokytojas

! aiškėjo, kad jinai norėjo s&- 
ivo vvra nušauti.4 4

ersijoje.

ĮVESTAS MOTERŲ 
SKYRIUS.

eik visi socijalistų laik-
?iai įveda moterų skv-

svarbus šiandien moterų 
klausimas.

Mokytoja apsivedė su 
mokiniu.

'ankiai būna atsitikimų, 
‘ i ap si veda su 

! mokine, bet dar nebuvo gir- 
jdėti. kad mokytoja apsives
im su mokiniu. (

‘New B ritime, Conn., ketu
ri metai atgal pabaigė moki- ' 
nys mokyklą, o šįmet su bu
vusiąją savo mokytoja apsi
vedė/ Mokinys turi 20 metų, 
o mokytoja 35 metus. < *

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS KNYGAMOTERIŠKE ir MEILE
Nejaug. jūs dar tikite to

kioms paskaloms? Nejaugi 
jūs tikite, kadVokietijos kai-1
zeris nusprendė paaukauti 
milijoną mūsų sūnų gyvas
čių, kad išgelbėjus mus iš po 
caro nagų, su kuriuomi jis 
pirmiau laip"gerai drauga
vo ir ranka rankon ėjo? Ne-
jaugi jus CiKite, Kad Rusijos 
caras užsidegė karšta meile 
linkui Francijos republikos 
ir kad jis štikro nori paliuo- 
suoti ‘pavargtųjų slavų’ tau
tą? Bet koiėl visų carų meilė 
apsireiški! tik dėl tautų, gy
venančių sly

Jums ss k 
nė pavojuje

etimose šalyse? 
:oma, kad “tėvy 
!” Bet jūs} paša

rjpOJI1f knyga reikalinga perskaityti 
ne tik jauniems, bet ir seniems.

Jaunimas joje ras daug gražių, naudin
gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės 
svajonių :: ::

K A INA . * . • 20c.
Reikalaukit šiuo adresu:“LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

moteris.su
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[KORESPONDENCIJOS
kas svarbiausia, kad “Atei 
tis”, kaipo jų organas, nuo 
latos tas sorkes giria ir veli 
ja gero pasisekimo.

Na ir sekasi !...
Uranas.

BERISSO. F.C.S., ARGEN
TINA.

Gal niekur taip lietuviai ne
girtuokliauja per naujus me
tus, kaip pas mus. Mat, jie

Turiu priminti, kad dali
nant minėtos prelekcijos 
plakatus, fanatikai užpuolė 
ant plakatu dalintojo drg.

nuąispanų.( f K.) ima pavyz
dines per naujus metus ispa
nai geria tiek, kiek tik tel
pa. Jeigu kurie pasigeria ir 
pradeda gatvėmis strapalio- 
ti, tai policija nieko nesako 

t ir už mažus prasižengimus 
’ nebaudžia. Tai kodėl neger
ti?

Per Kalėdas ir naujus me
tus pats gražumas — vidur
vasaris. Šiame meto laike 
vasaros laukų darbai. Dau-' 
guma lietuvių išvažiuoja ant tvės galima plakatai dalinti, 
ūkių dirbti ir gerai uždirba. nes gatvė visiems priklauso 
Šiemet irgi išvažiavo, bet* 
dauguma negavę darbo at
gal sugrįžo. Pasirodo, kad 
ir ant ūkių daugybė bedar
bių, kurie verkdami maldau-' 
ja darbo, kad galėtų ant dro- 
nos kąsnio užsidirbti.

Dirbtuvėse taipgi mažai y- 
ra darbų, o bedarbių labai 
daug. Vietos Frigorifico 
dirbtuvė visai silpnai dirba; 
nekuriuose skyriuose ir .ant 
duonos negalima užsidirbti. 
Prie Frigorifico dirbtuvės 
vartų kasdien stovi po pen
kis - šešis šimtus darbininkų 
ir laukia darbo. Policmanai 
ir dirbtuvės “superiorai” 
muša bedarbius lazdomis 
ir vandeniu lieja, bet irtai 
negali atsiginti nuo išniku
sios minios; juos muša, o jie 
maldauja darbo: Taipgi 
šioj dirbtuvėj dirba nemažas• 
skaitlius • moterų bei mergi
nų, tarp kuriu randasi kelios 
lietuvės. Moteris dirba 8 
vai. i diena ir gauna nuo 
$1.00 iki $2.00. i

Reikia pažymėti, kad mi
nėtos dirbtuvės užveizda 
priima tik moteris bei mer
ginas, kurios jaunos ir dai
lios; senesnių ir nedailių vi
sai nepriima. Kodėl taip da
roma—neaiškinsiu, nes ma
nau, kad kiekvienas supran
tate.

Socijalistų partijos atsto
vai buvo Įnešę į La Plata 
valstijos nacionalį kongresą, 
kad išleisti įstatymus, ap- 
saugojančius moterų , išnau
dojimą, bet tas įnešimas ta
po atmestas.

Sunku ir apsakyti, kaip 
Argentinos darbininkai yra 
spaudžiami ir išnaudojami. 
Už mažiausi pasipriesixiiria 
prieš “superiorą”, darbinin
ką išveja už vartų. Jeigu 
prie darbo darbininką sužei
džia, tai jis jokio atlyginime 
rugu.^a.

Kada darbai eidavo ge
riau, tai mechanikų gyveni
mas būdavo geresnis. Bet 
dabar šimtai be darbo vaikš
čioja visokių amatu inkų, tai 
ir mechanikams sunku. 
Skurdas, vargas ir badas 
pradeda darbininkus slėgti. 
Prisieina patiems darbinin
kams rūpintis, kad apsigy
nus nuo bado šmėklos. O 
apsigynimo kelias—apšvie
ta ir vienybė. Tik apsišvietę 
darbininkai galės pasiliuo-1

WILMERDING, PA.
Kaip visur,taip ir pas mus, 

darbai eina labai silpnai. 
Nekurie dirba dvi dieni į sa
vaitę, nekurie tris. Daugu
ma visai neturi darbo. YraA. Lauko ir jį sumušė. Lau

kas mušeikas patraukė teis-;ir lietuvių bedarbių, 
man. 17 d. vasąrio atsibuvo Įgirtuoklystė nei kiek 
teismas. Drg. Laukas išpa
sakojo savo skriaudą ir tei
singumą jo žodžių patvirtino 
du liudininku, kurie matė, 
kaip katalikai-fanatikai su
mušė, bet teisėjas užsiganė- 

idino tuomi, kad mušeikoms 
įdavė pabarimą. Mat, savas 
j savam į akį nekerta. Jis fa- 
; natikams pasakė,kad ant ga-

Bet 
nesi- 

mažina ii’ karčiamos jokių 
nuostolių neturi, nes tie 
rie dirba, tai išgeria ii
bedarbius.

ir parapijonai neturi tiesos 
užpuldinėti ant tų, kurie pla
katus dalina.

K. Tumašunas.
Nuo red.—Dėlei nuo mūs 

nepriklausančių priežasčių 
šią korespondenciją turėjo
me žymiai trumpinti, iš
braukdami tūlus išsireiški
mus.

CAMBRIDGE, MASS.
14 d. vasario buvo prakal

bos su dainomis ir persta ty
mu. Tą vakarą surengė ži
nomas vietos anglas veikėjas 
:L Gerry, kad parinkti aukų 
a u ke n tė j u si e ms Lie tu v o j 
nuo karės. Pirmiausia kal
bėjo anglas Dr. Toppier, ku
ris gerai nupiešė dabartini 
Lietuvos padėjimą. Lietu
viškai kalbėjo p. Vitaitis, | 
“Ateities” administratorius.

/ * *
Pastaruoju laiku miestas 

pradėjo “rūpintis” bedar
biais; pradėjo aukų rinkti 
bedarbių su šelpimui. Bet 
kaip tos aukos renkamos? 
Ogi miesto ponai pasiėmė du 
darbininku, arklį su vežimu 
ir važinėja po gatves, eina 
per darbininkais apgyventas 
stubas ir reikalauja aukų 
bedarbių sušelpimui. Reiš
kia, jeigu patįs darbininkai 
neaukaus, tuomet ir bedar
biai liks nesušelpti. Miesto 
ponai nepareikalauja iš 
kompanijų, kurios turi mili
jonus, kad sušelptų bedar- 

įbius, bet reikalauja iš tų pa-
čių vargšų darbininkų. Mat, 
jie pasirodo labai “gerais” ir 
prieš rinkimus šauks, kad 
darbininkai už juos balsuo
tų, nes jie “rūpinasi 
bių reikalais.

bedar-

libkai ir jo kalba visuomenei 
buvo naudinga. Tik keistai 
atrodė, kad vienaip kalba, o

jis pasmerkė tokius laikraš
čius ir ypataš, kurie šmeižia 
skirtingų pažiūrų žmones. 
Bet kada pažvelgi į pačią 
‘Ateitį”, tai tuojaus pamatai 
visą “bešališkumą”. /Paimki
me, kad ir So. Bostoną. “Ke

pašiepimų ant tautiečių,kaip 
“Ateity” ant socijalistų. Iš 
to visko matosi, kad jie “be
šališkai” laikosi tik ten, kur J 
mano pažvejoti*.

Po prakalbų sudainavo ke
liatą dainelių “Laisvės” cho- skyrus 
ras. Dainos publiką taip už- 
ganėdino,kad dainininkus iš

13 d. vasario buvo balius 
moterų draugystės “Lais
vės”. Kaip girdėjau, tai 
draugystė turės pelno, nes 
L. S. dr-stė davė svetainę už 
dyką. Už tai dr-s.tė verta 
pagyrimo.

L. S. dr-stė metiniame su
sirinkime nutarė permainy
ti konstituciją ir čarterį. Da
bai;'bus priimama i drau
gystę ir meterįs. Taipgi į 
vesta du pašeipos skyrių.

Šv. Jono draugystė irgi 
nutarė panaikinti priversti
ną atlikimą išpažinties. Už 
tokį pasielgimą šv. Jono 
draugystė verta pagyrimo.

*

suloštas

sesers kilo vaidai dėl i 
jų. Brolis taip perpy 
sumušė seserį; _
skūndė brolį ir tas užsimokė- tin, o kitą policija nusivežė 
jo bausmę 

Per užg
katalikas pradęjo'Ttovoti už'cijos, kad paliuosavus iš už 
tikėjimą su kitu lietuviu, bet įgrotų 
pastarasis aptašė paausius.

Tai taip mūsų katalikai 
kovoja už šventą tikėjimą.

sumanė “lietuviškai pažais 
ti”. Vienaslš jų tapo sužeis 

Sesuo ap- tas ir nugabentas ligonbu

kurį parengė vietos lietuviš
kos draugystės. Visas pel
nas skiriamas L. Š. F. Žmo-

i. Dabai* abudu nusi
samdę advokatus ir abudu 
giriasi, kad laimėsią.

Ar tai ne puikus darbas?
Gavėnas.

nių susirinko neperdaugiau-j šeimyna, 
šia, nes tą dieną buvo net I kad liet 
tris vestuvės. Manoma, kad ;daugino, 
pelno liks apie $100.

Ku-ku.

MASON CITY, IA.
14 d. vasario čia susitvėrė 

S. L. A. kuopa; susirašė 12 
nariu. Lietuviu randasi ne
mažas būrelis ir tarp savęs 
sutikime gyvena. Dauguma 
turi nuosavus namelius, nes 
randos labai augštos. Mais
tas neapsakomai pabrango.

J. H. Alikonis.

SIOUX CITY, IA.
Užgavėnių vakare, 16 d. 

vasariė, nuėjo du lietuviai 
^as kaimyną “pasilinksmin
ti”. Besilinksmindami visai 
nusilpnėjo ir vos parėjo na
mo. Vienas dar galėjo nusi
rengti, o kitas jau negalėjo 
ir abudu atsigulė vienam 
kambary. Begul darni ge-$ 
sus užgesino, bet neužsuko 
krano. Ant rytojaus abudu 
rado negyvus.

Abudu vedę; vienas paliko 
pačią su keturiais-kūdikiais, 
o antras — su vienu. Abudu 
prie jokiu draugysčių ncpri-

šiai.
Gaspadines tarnas.

' S.-BETHLEHEM, PA.
14 d. vasario P. Berukštis 

skaitė paskaitą apie S. L. A. 
parašytą “Nario Apysenio”, 
žmonių, kaip S. Bethlehe- 
m’e, tai prisirinko nemažai 
— apie 20 ypatų. Po paskai
tai viena ypata prisirašė

Prieš paskaitą tarpe soci
jalistų ir jų priešų buvo

Formališkai gyvuoja L.S.S karštf debatai. Tūlas ex-so- 
ipuolė ant soci- 

Ijalistų; girdi, kodėl socijalis- 
už savo tautą. 

Darbštesnieji jlraugai 24 d. I Į\ Berukštis jam atsakė: “o 
sausio parengi prakalbas ir keno tautą socijalistai ko- 
rinko^auku Jj. š. F. . , ivoja, kad ne už savo? Keno 

,nuo karės nukentėjusioms? 
! Tarpe ke.no tautos socijalis- 
It.ai platina apšvieta?” ir tt.

|57 kuopa, bet jos nariai nei j'
• • 1 » • 1 1 • v Isusirinkimus nesilanko, !!•

’T-I tai nekovoja

:$12 su centais.ir iš savo iždo 
paskyrė $15. Taigi viso yraduotis atliko gana gerai.

Publikos prisirinko a 
1100. Aukų surinkta vos 
i doleriai su centais. M

lėbavo tokio kalbėtojo, ku-1 mirus ir nariai nesilanko ant1 
is būtu atvaizdinęs visa da- susirinkimų.

mokinasi veikalą Žmones

neremia autonomijos fondo. 
| Prelegentas paaiškino, kad 
: socijalistai netiki i tokius 
|fondus, iš kurių galima bū
tu nuo caro autonomiją nu- 

miomenės choro vakaras su skiriama nukentėjusioms sfpirkti arba išmaldauta Sė
damomis ir perstatymu. Kas'.nuo kares. .Minėta kuopa Tijalistai sako, kad autono- 
.itsilankė į.šį vakarą,tai nesi-1 sutvėrė vaikų, skyrių. Nors 'mjja galima bus tik iškovoti, 
gailėjo, nes juokų bvvo iki vaikų skyrius neseniai su- Todėl jie ir neremia.
valiai, tik ne iš perstatymo I tvertas, bet jau vieną veika- Paskui mūsų priešai pra- 
ii dainų, bet iš dainininkų ir lėlį du sykiu ant scenos sta-' dėjo pliaukšti visokias nesą 

... . sustreikavo tė. Dabar žada mokintis'mones, pradėjo sakyti, kad
dainininkai.Kada choras bu- veikalą Nepasisekė Mary- . nereikia prigulėti prie jokiu 

_________  „___ _____  ,vo perstatytas dainuoti, tai tei”. U i; -.„..t 
suoti iš tos vergijos, kurioj ant steičiaus pasirodė trįs skyrius pralenks teatrališką

dainininkai,o kiti visi ramiai kuopą.
sėdėjo tarpe publikos. Tie | Galima tikėtis, kad su lai- 
3 dainininkai leidosi po sve- įku iš vaikų skyriaus bus pui- 
tainę rankioti dainininkų ir 
per tūlą laiką pavyko suran
kioti čielą 12 dainininkų. 
Tada choro vedėjas atsistojo 
ir prabilo.

“Matote, jie peikia “tyče
rį”, kad negerai mokina, kad 
“cicilikų” choras (“Lais
vės”) užbėga už ak iii. ] 
kas tame kaltas? Jie nesi- 
mokina, o “tyčerį” kaltina.-

neseniai .su- Todėl jie ir neremia.
Paskui mūsų priešai pra-

Mat, mokintis1 mones,

ndasi. 1 ik socijanz- 
mas darbininkus paliuosuos 
iš kapitalistiškos vergijos. 
Kada darbininkai susipras, 
tuomet Argentina pavirs į 
rojaus sodą ir darbininkai 
nebadaus, kaip dabar.

Lai gyvuoja apšvieta!
Kaštonas.

Kaip matosi, tai vaikų ; draugysčių ir nereikia au
kauti dėl jokiti fondų.

Socijalistas.

kių aktorių. Linkėtina 
jiems gero pasisekimo.

J. Katkauskas.

CLEVELAND, OHIO.
10 d. vasario buvo paskai

ta “Laisvės” draugystės. 
Skaitė Dr. F. Matulaitis apie 
sveikatą. Publikos prisirin- 

,ko pilna svetainė ir visi aty- 
Taipgi buvo

DETROIT, MICH.
11 d. vasario parengė pa

skaitą abidvi L. S. S. kuopos. 
Skaitė dr. F. Matulaitis.Pre- 
legentas savo aiškia ir su
prantama kalba aiškino al
koholio blėdingumą; taipgi

WESTVILLE, ILI
Pas mus randasi dvi para-ldžiai klausėsi, 

pijos: senoji ir naujoji; pa-.sulošta “Džiai
Bet staroji neprigi Įminga. Iš tos įsikalbėjimas 
esi- priežasties tarp parapijonų.i motina” ir “.

v xxcuumd... eina didelė kova. Neseniai Jogas”. Pi A ...
Tuom tarpu priėjo vienas ■ mirė viena sena moteris. Sū- 'si rase 18 nauju

aiškino, kokie valgiai yraĮnelių. 
sveikesni ir kokie darbinio- ’ 
kams prieinamesnį. Po pre
lekcijos pasipylė ' įvairus 
klausimai, ant kurių dr. Ma
tulaitis atsakinėjo.

Kadangi paskaita buvo pa
rengta paprastoj darbo die
noj, tai publikos susirinko 
nenerdaugiausiai, bet visi a- 
tydžiai klausėsi, matomai,

dainininkas, paėmė “tyčerį” 
už rankos ir nutempė į šalį. 
Paskui padainavo porą dai-

Po tų dainelių vakaro ve
dėjas perstatė choro vedėją

11,   r .■

1 “Bomba”. Aktoriai 
savo roleš atliko gana gerai. 
Publikos prisirinko pilna 
svetainė ir visi ramiai užsi
laikė, išskyrus keliatą fana
tikų, kurie užvedė su socija- 
listu diskusijas ir, negalėda
mi sudiskusuoti, pradėjo 
jam pakaušį lyginti.

bus prakaL| Tai matot, kaip fanatikai 
’. S. S. 59 su socijalistai diskusuojasi. 

tsibus M. i Jeigu neįveikia žodžiu, tai 
Vietos ir .tuomet spėką pavartoja, bet 

turi socijalistus pergalėti.
^ledelis.

Tuom tarpu pribėgo viena kalas 
davatka ir apdaužė plakatų 
dalintojų. Mat, vargše, ma
nė, kad tai socijalistai dali
na. Bet čia būta savojo.

Burdingonas.

JERSEY CITY, N. J 
27 d. vasario 

bos ir diskusijos L 
kuopos. Viskas T 
Skučo svetainėj. Vietos ii 
apielinkiu lietuviai malonė- 
kite atsilankyti, nes daug
naujo išgirsite.• Kelintus metų) atgal čia 

apsigyveno viena lietuviška 
. Visi nudžiugom, 
tuvių skailius pasi- 
. Bei vėliaus dar la

biau pradėjom “džiaugtis”, 
nes tos šeimynos i , „ ___
pradėjo visas mūsų moteris '$9L70 pasiųsta L. Š. F. cent-jsisekė kogeriausia. 
ir merginas doros mokinti. • rališkam kasieriui. Turto! 
Dauguma nuo jos gavo ne j dėl forų yra surinkta dau- 
tik iškolioti, bet ir mušti ir|giau, kaip už $20.00. Visų 
vis už tai, kad “nedorą” gy-1 aukavusių pavaAdčs tilps lai- 
venimą vedą. " ! kraičiuose per c\ntralį L. 8.

Bet štai patiriam liūdną' F. sekretorių, 
naujieną: vyras, parėjęs iš 
darbo, neranda savo žmonos 
ir kūdikių. Tuojaus patrau
kia teisman nužiūrėtą ypa- 
tą, buk jis pražudęs jo žmo
ną ir vaikus. Vietos teismas 
pasako, kad jie turi kreiptis 
į federališką teismą. Abudu 
pinigų neturi. Kas daryti, 
vyras išparduoda visus ra
kandus ir prisirašo prie gy
vanašliui draugijos. Bet 
praslinkus tūlam laikui gau
na nuo savo žmonos iš Phi- 
ladelphijos laišką, kad atsių
stų pinigų, nes nori atgal su
grįžti. ' < > V I

Mat, jinai laukė atvažiuo
jant savo mylimojo, bet tas, 
važiuodamas I 'hiladel ohi-

LAWRENCE, MASS.
21 d. v a sario čia tapo suloš

ta veikalas “Žingsnis prie 
_ .v. . .šviesos”; taipgi buvo mono-

moteris.ko^ ^daugiau šimto dolerių. Jogų ir dialogų. Viskas nu- 
. Labai 

■publiką sujudino monologai 
“Pasmerktasis mirtin” ir 
“Katorginis”. Juokų prida
rė drg. Bolis perstatydamas 
monologą “Ant bačkos” ir 
kitus. Pelno irgi bus.

*

Vyras išsiuntė pinigų ir 
mūsų “dorininkė 
žo. Dekalbietis.

20 d. vasario buvo padary 
ta atskaita L. Š. F. Per t; 
visa laika kolektoirai sūri n t 4-

Reikia pažymėti, kad mi
nėtos aukos surinktos vien 
tik nuo pašalinių ypatų; 
draugystės dar nieko neau
kavo.

. Viet. L. š. F. sekret.
D. Pilka.

PHILADELPHIA, PA.
19 d. vasario buvo ekstrai 

susirinkimas L. S. S. 1 kuo
pos choro. Nors tą dieną tu
rėjo būti repeticijos, bet tar-i 
pe choro nariui atsirado “Jo-1 
nų Krikštytojų” ir norėjo, 
chorą pakrikštyti šiuo var
du: “Dainų Mylėtojų Cho-!

Čia yra susitveręs “Liau
dies” choras, kurį mokina p. 
Jankauskas. Socijalistai 
chorui labai pigiai duoda 
svetainę su pianu.

Geitsina, kad prie choro 
daugiau narių prisidėtų, o 

; tuomet choras gyvuos gerai.
Dilgė.

aiškino, buK 
a u narių prie 
lesia, nes dab

Prasidėjus gavėniai, kata- 
įįy Mikams įstojo “smutnas”- lai 

nevalia mėsą valgyti, 
iii a alų ir degtinę gerti, 
turi “pasninkaūti”. Kad 
išsius tą liūdnumą, 20 d. 
trio keliatas gerų katali
kėj o į k arei amą pasi-

tuomet
choro yas

vč! sugri- m nelj;.jgUiillti todč). ka<l jlinksminti.’ Besilinksminant

' WANAMIE, PA.

kuopa. Kalbėjo kun. Šiup- 
šinskas iš Wilkes Barre, Pai

nieko

Bet klausimas
vardo j sumanė vienas kitą per 
ar tuomet' Vai:auSi“s'“paglostyti” 6et 

!stai Prj’)LlV0 ir dede. vieną 
? Nie-! n'Wabeno į belangę ir ten 
“Krik- i užsimokėti $13.

prisirašyti prie i '1- vasario pilnas polici- 
nes įen įjos nuovadas buvo pnkims-

kados! Aš patarčiau 
štytojams” j 
bažnytinio choro, nes 
priguli visos davatkos, bet 
choras ne kam tikęs, tai gal 
pavyktų jį ant kojų pasta
tyti.

Gerbiamieji “Krikštyto-, 
jai!” Ne dėlto choras silp
nas, kad socijalistų vardą tu- 

Iri, bet dėl to, kad chore atsi

L. R. K. ir 
kita 
mas jas gyvulių draugys
tėm.
S. L. R. K., tai esąs maistas 
kūno ir dūšios. Bepasako
jant kunigui apie “maistus”, 
svetainėj iškilo didžiausias i, . t ,
t riukšmas. Mat, nekurie bu-, kall?tlk PaJ«oktl Ialas .choi-° 
vo perdaug “kumško” mais-1 
to užragr.vę. tai tas pradėjo 
bnilcm vpp'/iifi tUlciS

pasmerkė visas, 
draugystes isvadinda-

Kunigas pasakė, kad

tas. O kada buvo teismas, tai 
dauguma turėjo užsimokėti 
po .$50.00!

Tai matot,'kur mūsų lietu
viai praleidžia savo krūvi* 
nai uždirbtus centus ir kaip 
jie užlaiko gavėnią. Bet jei
gu tokiems pasiūlai laikraš-

jrado visokių “Krikštytojų”, tį užsirašyti, tai jie pradeda
1 kurie nieko daugiau nežino, ant tavęs šaukti, kad tu esi 

• .m • _ i i. ...... i__i:. t.. 4-4-j n nas ir tt.
J. R. Pušinis.

ri u ola tos pa j u o k d a v o 
drauges, suteikda- 
s visokius vardus?balso 1 l!u - . .. .. > , f'Ar ne tie patįs krikstvto- 

•et o ori lal nuolatos pajuokdavo į 
bininkiš-ŠT1?! ovganizatorv <lrp.

. IU kį į; D— zi u tę ? Kurie tik dau- 
Igiau veikė, kurie rūpinosi

-m Poni •> 'choro gerove, tai tie buvo (i i t1 n k;i - °

CLINTON, INI).
Su bato j, 13 d. vasario, au- 

onmbilius suvažinėjo Jurgi
J-1 Matusevičių. Jis ant dvira- 

ičio važiavo iš Clintono į Cen
tenary ir ant užsisukimo už
važiavo ant jo automobilius, 
Velionis turėjo 29 metų am-

iras geriau gyvuotu, tai pra

WILKES BAR(RE, PA.
Mūsų klerikalai vis smar- 

kiau pradeda persekiotiiJ _ 
tuos, kurie prie bažnyčios iP^amsys. 
dalina plakatu

i93 kuopos, buvo duras vaiki
nas ir mylėjo ąpšvietą. Lie- 

”” i seni tėvai ir 
broliai. Velionis paėjo iš

V *■ \ V •'

stokite visi prie darbo. Tuo- t u ve j pasiliko 
met' nereikės 
nei vardai mainyti ir choras |Suvalkų gub., Marijampolės

Bet jeigu jūs 
lai)) elgsitės, kaip ir dabar, 
tuomet jokie krikštai negel-

Keli

sumušti, bet doresni parapi- 
jonai užpuolikus sulaikė. 
Reikia pažymėti, kad pats 
dūšių ganytojas matė, kaip 
fanatikai užpuolė, bet nieko 
jiems nesakė.

Tūlas “Ubagas Dvasios” 
per “Draugą” pasigiria, kad 
pas mus susitvėrė vyčių kuo
pa ir pranašauja, būk ji su- 
stabdysianti socijalistų vei
kimą.

PITTSBURGH, PA.

pav., Balbieriškiu valsčiaus. 
Tapo palaidotas ant miesto 
kapu su bažnytinėmis apei
gomis.

mele.
jam lengva že

li. Biauka.

gavėnios .laiką nutarė reng
ti diskusijas. Diskusijos at- 
sibūna ketvergų vakarais 
“Dilgėlių” redakcijoj. Pir
mos diskusijos buvo 18 d. va-' 
sario; diskusuota, kaip soci-

JAU NEREIK DAUGIAU 
ATŠIPUSIA BRITVA 

SKUSTIS.
Reikalingas Preparatas Visiems 

Vyrams!
Kadangi britva peša ir skaudžiai 

-kutą, ne kankinkis ir nepykdink save, 
tik parsitrank “Kleenkut” Razor 
Sharpening Pusto. .0 kaip patepsi ant 
diržo ir patrauksi kelis kart britva, 
tai taip gerai išpustis, kad ma’onu bus 
kasdiena skustis. Preke 25 c. faksas.

Adresuok:
.1. F. BERGEN, Mfg.

83 Perry Ave., Maspeth, L. I. N. Y.
Reikalaujame pardavėjų! Naudin

gas uždarbis—visi vyrai perka!

kui bažnyčios ir kunigų. Pri
pažinta, kad socijalistai pri
valo prie kiekvienos progos 
kritikuoti bažnyčias ir kuni-; Rožytes su 

Davatkos mono- 
rie draugystės pri- 

i narių, tarp 
katalikas, kurių yra 4 motęrįs bei mer- 

pas airių, ginos.
senosios i Geistina daugiau tokių va
jo sesuo karų!

Jule G. Katiliute.

eina didelė kova. Neseniai Jogas”.

nūs, kaipo geras 
užpirko varpus 
slavokų ir lietuvių 
parapijos kunigus, 
priklausė prie Naujosios pa
rapijos ir, suptantama, už-,

(“tyčerį”) paskambinti ant j pirko varpus pūs savo kuni-1 ---- —— -------------------
piano. Publika laukia, bet gą.. . ; . 1• .
skambintojas nepasirodo. | Kada atėjo j ant motinos
Paskui išėjo vakaro vedėjas laidotuvių, tai brolis užsi- žai ir jie yra “atsižymėję 
ir pasakė, kad ir choro vede- puolė ant sese ’s, kam jinai nes ^nuolatos tupi už grotų, 
jas sustreikavo. nas Jankeli uanirko varnus. 1

Iš šalies žiūri
amerikoniškos “sorkes”.Bet Po laidotuvių

LONG ISLAND CITY, N.Y.
Čia lietuvių randasi nema- 4 4 ■«/> wi

tai tikros nebuvo. tuvių nuėjo į karč’iamą išsi 
brolio ir gerti. “Besilinksmindami’Besilinksmindami

dės prieš socijaliskis ir spė
ką. vartoti.

Burdingonas.

Geistina būtų, kad ant to
kių diskusijų daugiau publi
kas atsilankytų. Keikia pa-

PLYMOUTH, PA.
Čia labai persekiojami pla

katų dalintojai. Jeigu tik 
žmogus su plakatais pasiro
do prie bažnyčios, tai tuo
jaus tampa katalikiška 
kumščia apdaužytas.

14 d. vasario atvažiavo iš 
Kingston, Pa., ' bažnytinio 
choro narys ir pradėjo prie 
bažnyčios plakatus dalinti.

pos narių visai neatkreipia į 
tokias diskusijas jokios aty- 
dos. Ar jie perdaug augštai

nieko nenori veikti?
Vandrauninkas.

INDIANA HARBOR, IND.
14 d. vasario buvo drau

giškas vakarėlis L. S. S. 217 
kuopos. Taipgi sulošta vei-

L. M. P. S. A. IŠLEISTA 
KNYGELE “MOTERIS”.

ir jos ekonominis padėjimas, 
įtalpa:

I. Perversmas moteries ekonomiš
kame padėjime.

II. Motelis ir draugijinis gyveni
mas.

III. Moteris ir vaikų auklėjimas. _
IV. Išvedimas.

Kaina 20 c.
Gaunama pas iždininkę

MISS BENIS
420 Ametel Boul, Arverno, L. 1. N. Y.
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Atsiųskite mums nors kiek pi 
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiusime muzikališką irstrn 
mentą, koki jys tik norėsite.

e

? &
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109 Grand St

LIETUVIŠKAI LAIVAKORČIŲ? AGENTŪRA

hipo-

,b“'i:,li'.’l;GRAFAFONAS 
Su 12 1 ietuviškų dainų, vertes $45.00 
Atiduodame tik už ................$19.S(

i'h o'rnfdfonn irvnrnntti<>fante ant 10 metų.

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Brooklyn, N. Y. Pereitoj 
savaitėj čia atsibuvo tautie
čių ir aidobliečių sorkės. 

x Laike tautiečių sorkių moks
linčius Vinikaitis pasakė: 
“Broliai lietuviai darbinin
kai! Jeigu jūs norite palik
ti vertesniais už arklius, tai 
nebūkite kriaučiais ir šiau
riais, bet mokykitės amatų. 
Dabar gi jūs tunte būti dė
kingi darbdaviams, nes jūs 
tiek neuždirbat, kiek jie 
jums užmoka”...

Aidobliečių gi sorkininkas 
L. Grikštas pasakė: “Drau
gai darbininkai, jeigu jūs 
norit greičiau išeiti iš kapi
talistiškos vergijos namo, 
tai nejieškokit durių, bet 
smarkiai įsibėgę muškite 
galvomis į sieną ir būkite tik
ri, kad vienas iš dviejų 
truks: jeigu ne siena, tai 
bent jūsų galvos”...

Dabar tautiečiai iš aidob- 
liečiai diskusuoja, kurių spy- 
keris protingesnis: tautiečiu 
inžinierius Vinikaitis, ar ai
dobliečių mašinistas Grikš
tas?

Vietiniai gi socijalistai sa
ko, kad jų abiejų galvos, 
kaip inžinai.

Tarp draugų.
— Jonai, kodėl tavo poa

kis juodas?
— Nugi aną dieną mano 

pati metė pirštinę ir patai
kė man į akį.

— Na ir ką tu, Jopai, nie
kus kalbi? Argi nuo piršti
nės gali toks ženklas pasi
likti?

— Matai, dalykas tame, 
kad pirštinėje buvo jos kum-, 
štiš.

— Ir kaip tamistai ne gė
da voliotis po purviną, —

mas iš purvyno gražiai apsi
rengusį žmogų.

— Žinai, tamista, kad ne 
vieta dabina žmogų, bet 
žmogus vietą, — suniurnėjo 
girtuoklis.

Mokykloje.
Mokytojas, — Kas nau

dingiau — saulė ar mėnulis?
Mokinys: —Suprantama, 

kad mėnulis, nes jis šviečia 
naktį, kada tamsu, o saulė 
šviečia dieną, kada ir taip 
šviesu.

Dėkingas.
Girtas ponas pareina vi

durnakty namo ir randa va
gį belupant duris.

— Aš tamistai esu labai 
dėkingas už patarnavimą.

— Už kokį patarnavimą? 
!— klausia vagis.

— Už tai, kad tamista at- 
I lupai duris, nes aš raktą pa
iniočiau ir vargiai būčiau ga- 
! Įėjęs įeiti į stubą.

Vilnius. Lietuvių tautos 
gelbėtojai — Basanavičius, 
Malinauskas ir Yčas—išgir
dę, kad vokiečiai baigia už
imt Lietuvą, nutarė pasiųsti 
Vokietijos kaizeriui tokio- siu. 

.pat turinio memorialą, kokį; 
du mėnesiai atgal pasiuntė 
carui Mikei.

Paterson, N. J. Pas mus 
kalbėjo lietuvių tautos stul-į 
pas ponas Sirvydas, [ 
dęs po vietinio kunigo s k ve r- į 
nu.

Lankei

I TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

JONO KOVAKSO
Priima pinigus taupinimui ant 4% metams nuo šimto. Dabar jau vėl siun
čia pinigus į Rusiją, Lenkiją ir Lietuvą su pilnu užtikrinimu, kad pinigai 
peprapuls. Banka randasi po priežiūra valdžią steto New York, užtat 
jūs pinigai gvarantuoti per valdžią. Rejentinėj kanceliarijoj prie bankos 
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 pasporlus, pasitinku ant dypo ir paly
džiu aut laivo. Negavus mano atsakymo, iš vietos nevažiuokit. Taipgi, 
su absoliutiška atsakomybe persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, pate
kusiems nelaisvėn Austrijai ir Vokietijai.

JOHNįKOVACS
36 GRAND pTREET FILI.JA: 155 CLINTON AVE.

BROOKLYN, N. Y. MASPETH, L. 1. N. Y.

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPAIIDAMMO Nt.W YOVKt’.DAR NILKAl) NUBUVO

su 21 perlo klevišiu, 8 basaie 
Vertes $18.00, tik už $7.50

Take nnt Armonikas 
21 plieninių s apalų, 12 basų 

Vertes $25.00, tik už

Męs užlbikc me specijrlukai rūtą rneufre. koris pritaiso visokius 
Mu/Jkaiiškus Instrumentus h Fonografus.

Lietuviški Rekordai su \ ic-okion s daine tm>. Galina rašyti ir rusiškai.
Atsilankę pas mus nma sjkį. ateisite visada. Reikalaukite katalmgo.

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

Suramino.

Klausyk, (laktare, juk tai y-

pirštus į burną.
Dentistas:— Tik jau ta

mista tuomi nesirūpink, aš^ 
paskui savo pirštus nuplau-

Buna ir atbulai.
— Jurgi, ar gi tas tiesa, 

kad tu savo pačią muši laz
da, o ji tave muša kačerga?

as,. i — u, tai išmislas ’ 
I?a in' mus būna ir atbulai.

<a>
Jonas:

le, ar tu mane myli?
Mergelės”...

Viskas būtų buvę all right, i 
jeigu ne tie nelabieji cicili-i 
kai: prikibo prie karžygio ir! 
supeizavo. \argšas, šuva-! išrišo bedarbiu klausima.

- • * 4-

Garsus tautininku .kai b 
jas ponasžytis, sakydamas, kad ir ji; 

listas, tik, žino 
Kiškąs, bet ameri 
ir visuomet bal

PIN IG US ^aliuminiui nepriimame.
SII NCL\ M E -PINIG US į visas dalis svieto pigiai ir greitai.
LAIYAKORI eS į Europą ir iš Europos ir gelžkelio tikietai pagal pigiau

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

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

tekos ir komercijos reikaluose. ’
GLOBA užiąibežinės pramonės Amerikoje.
GENER/VLe .AGENTŪRA įvairių apskelbimų į visus laikraščius.
parduodamu, “a merican Express (’t .” money ordsrius.
AUDRA UDJM \S visų brangių siuntinių į Europą.
TIESI; SKA RIUS duoda patarimus dykai visuose teisrniskuo.se dalykuose, 
LAIŠKAMS SKRYNUTES taipgi skrynutes mūsų saugioje kasoje padė

jimui svarbos vertės dokumėntains ir brangumynams kiekvienam su-, 
teikiame veltui.

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik j J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur galesi’pasirinkti pagal 
savo norą.

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.

Telephone 652 Newton.
R. KRUČAS

FOTOGRAFAS
ir MALIORIUS

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave.

MASPETH, N. Y.

NAUDINGAS PATAR
NAVIMAS.

Lietuviams visokiuose reikaluose; p»* 
rašau apgarsinimus į visokius kdtrM- 
čius; sustatau cirkuliorius lietaviČkflJ 
ir kitokiose kalbose. Verčiu visokiu 
raštus iš kitų kalbų į anglišką. TYRI- 
NfiJU SKUNDUS IR BYLAS (PRO- 
VAS). Reikale patarnauju kaipo Utį- 
močius visokiose įstaigose, o taipgi ir 
ofisuose: pas advokatus, daktarus ir 
kitur. Darbų ir žygius atlieku teisin
gai, skubiai ir gerai. Patarimą! (rodą) 
už dyką. Reikalaudami atsakymo p*r 
laišką pridėkite už 2c štampą.

K. PILĖNAS
(J. Girdžio Muzikališkų Instrumentą 

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

AR NORI PRALAVINT 
SAVO PROTĄ?

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

Kaina tik 10 centų, 
kalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.

Rei-

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 d. 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncer
tų. Kas pageidautų koncerto, tegii 
susi žino su

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

Tek Greenpoint 2017.
DR. F. MATULAITIS

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

Brooklyn, N. Y..

Tel. 1295 Green point

■■ ■ A, 
*■ 1% • ■ r • ■ •

PETRAS BUTKUS, 
Pirmas Lietuviškas Graborias 

(Balsamuotojas).
Atlieku ir papuošiu pagrabus nn* 

prakilniausių iki paprasčiausių Ir la
bai pigiai, l'arsamdau karietas dil 
Pagrabų, Veselijų, Krikštynų ir t.t 

NOTARY PUBLIC.
Padarau ir paliūdinu visokius rai

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

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

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.NEWARKO

AKUŠERKA
Pabaigusi Iinp<-ratrici Mari! A- 
kušorkų mokyl ių Peterburgo ir 

>' Jersey valsti
jas pasekmes 
ųimdymo, talp
inus su simpto-

LIETUVIŠKA

APTI
Myli,

tišitus laiškus ir antrašus parašome

j

£

I

Užlaikau didžiausių fotografijų galerijų. Nu- 
fotogratuojii didžmusiaa grupie; net iki šimtui 
ypatų. Vii’iems suteikiu puikius paveikslus su 
dovanot: is, kurie tik pas rūtine atsilanko. Ypa
tingai jau Hv.'edžiams duodu geras dovanas ant 
pradžios gy veninio.

tuomet, kada tavęs nema
tau.

-į'?,
’S b?!

te gauti patar-
i\ rmą.

O. STROLIENe

319 Walnut St,. NEWARK, N. J.
Telefonas ^įų35 Market

ma, ne 
koniškas 
šuojas u
Bet ir šitas “pasibažijimas’L 
tiems “nedaverkoms” cicilL i 
kams nepatiko. Jietuojaus 
pradėjo šaukti: “Tu meluo- j 
ji, tu veidmainiauji!”... !

Na tai ir kalbėk tu žino-* 
gus su lietuviškais cicilikais!

‘darniu Kiaut
V ieną kartą aš ir mano du 

draugai nuėjom pas pažįsta- 
■mus pasisvečiuot. Tie žmų-. 
i nūs savo stuboje turėjo lik 
; tris krėslus. Pasodino mus

•Sutaisau receptu* su didžiausiu 
Lyda, nežiūrint, ar tie receptai 

Lietuvos ar Arnrrikm* 
•Tai vienatinė lietu vilkt 
Bostone Ir Mas,-nchusetts 
Gyduolių galit gaut, kokio* tik p* 
šauly j yra vartojamos.
'aut per laiškus, o aš prisiųsiu pst 
uxpcrsą

K. ŠIDLAUSKAS
IpMekorias ir Savininkas

226 Broadway Lamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

T«.;phone So.Boston 21014 Ir

daktarų.
aptiek* 

va'stljoj.
Galit r«>ika-

Žemiau paminėta? gyduole? galima 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.......................  $1.00
Kraujo Valytojas....  ........A...........$1.00
Vidurių Reguliatorius...................... 50c
trojanka.....  .............  25c, 50c ir $1.00

)i visokias kitokias gyduoles nuo 
..šokių ligų, kurios Čia dar nepaminė- 
loB galima gauti per pačtą,

P, A. URBANAVIČIUS
J 51 Metropolitan Avenu«

Brooklyn, N. Y.

T*i. uttpoint.
HiklftoVį elicits lietaviamu paa

.25

.25

.10

.25

.50

.25

.50
1.00
1.00
.50

'25

$1.00
.75 

1.00 
1.00

.50

.50
.50

1.00
.25
.10

3.00
?25
.50

TOO

50<-,
50c

25c

10c,

Sergantieji Lietuviai 
UI JAI NETEKOTE KANT

RYBES JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė pa 

’«avaitai, mėnesi? po mėnesiui, 
metas po metui gydau' sergan
čiu* lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išlydžiau, kišk 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
flsetinėje įkirtoje ligoje. Kada 
,umr gyvenimas įkirėjo nu* 
'Mėginimo visokių taip vadina
te 4 llekarstvų, Jaučiatės, jog 
Kas kartas Jums esti aršiau* — 
vada vienatinė pagalba yra ba 
■Įvilkimo kreiptis prie stna 
garsaus •pecijaliato

D-ro Leon. Landes
Jit Jumt ba pinigų duos rodą 

tą turite daryti, idant gelbėti 
ryvastį ir išaiškį* jums ligą. 
Gydau Jau per 20 metų kuopa- 
««kmingiausial visokias ligai, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnua- 
ftljlmą kraujo, tekėjimą krauie, 
ligos skilvio, širdies, plaučią, 
tapenu, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų ta
riu didelius ir garsius aparėtos 
elektriko* ir X—Spindulių, par 
kuriuo* matau jūsų vidur! lai 
•rganus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, naa 
Jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai Ištiriu kraują Ir 
Hapumą. Nsatldėllokite ani 
vėliaus, b at tuojau* ateikit* pas 
Bartą

D-RĄ L. LANDES 
4* K. X2nd St., New Ya r k, N. Y. 

(arpe Ird ir Lexingtod Avena*.
Valdiškos valandos: na* Ii 

t y t* iki 8 vakar*; nedėldianiais 
■a* 16 ryt* iki 4 po plotų.

Atsiąakitc ai te. starką, 
gaasite labai iiagaidiią ■■ 
galą dovanai! '

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS D1DZ1 \USIAS.

IR ŠVARIAUSIAS SALI LI
NAS VISAME SO. 1 

IU)STONE.
Sveiki geriausios rūšies gėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W^Broadwaj 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

Xk&nua
tfardi nz laika, 
dlius, vlf»ekls 
.ynai, 
tl cigarai, Jir 
suikųs aikaa- 
dilxi. Salė tiži 
mlii»O Nep»- 
pirškit 
xsakanėiaun»M 
rlotoB, • basft 
ažganėdinti.

Hreeklya N. Y. 
7'ytka Av«.

SMH'tlrSvertos

Te)efonasi885'Greenpoint A/

ORIAUSIA UftHIGOS

VIKTA PAS

A. SHRUPSKI

ir
Tir

«1 S*. S»d 8L Brwklyn, N. Y.10c ir

i

uetod%. Platesnių žinių

š tuom tarpu

50c
50c

.25

.10
25c.

niaukt; žilinto 
Reumatizmo.. 
lytiški; ligų., 
dusulio...........
kirmėlių.........

Nuo kosulio
Nuo- gerklės
Skilvinės

saun* ^«Ht« gauti sk»- 
taorxalt alaus, „puikitrs dartln«s 
(z akanauu vjn*. Fataraavi- 
idiAis kati><«riav41»»- Atsilanky- 
kifcc « persltlkr tialA.

ir 
kaudėjimo 25c. 

iroškos...........
icl kepeni;... 

Blakių naikintojas........
Del išvarymo soliterio 
Anatarinas ploviniui..___
Nuo koji; prakaitavimo.. 
Gydanti mostis............. ..
Antiseptiškas muilas...........
Gumbo lašai....................50c.

Spccijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 
Talppat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, fcrk&t* 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

BGTReikalaukitc prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymahicW 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jalgtt Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite! gyduolią, rašydami uit 
atsilankydanr ‘ Lietuvišku Aptiekę.

i VINCAS J. DAUNORA, APH.k»rt«., 
Sfi* Bidford Avenue Kampas North 4-tos gatvta Brooklyn, M. V,

r

Dangus ir Pekla. Vokiet i
jos kaizeris mušė telegramą 
į dangų ir į peklą, pranešda
mas, kad Anglija Užblokuo
tą ir nei .dangaus nei peklos 
laivams į Angliją ir Franci- 
ją įvažiuoti nevalia. Kaip 
danguj, taip ir pekloj kaize
rio telegrama padarė gilų į- 
spūdį, nes tokiu būdu bus
apsunkintąs gabenimas dū-| 
šių iš karės lauko. Iš tos į 
priežatsies šventas Petras j 
Varde dangaus karalystės 
pasiuntė kaizeriui protestą, i.
Liucipieris taipgi žada už- jįj bedarbė 
protestuoti.

trįs svečiai. Męs turėjom 
nuo krėslui’ pasikelti ir savo 
vietas užleisti naujiem sve
čiam. Truputį palaukus pri
buvo dar kiti tris svečiai. Sė
di niiė j i svečiai pasikėlė nuo 
krėslų ir užleido juos naujai 
pribuvusiem. Tie atsisėdo, 
D męs šeši pasilikom stovėti. 
Ir tie žmonės dar ir šiandien 
nežino, kad jie turi perma- 
žai krėslų savo stuboje. Tai 

! matote, broliai ir sesers, ar 
Įgali būti užtektinai darbo, 
! jeigu žmonės taip mažai per- 
jka krėslų? Taigi, aišku, 
kaip diena, kad tik iš tokio 

Inenaudojimo produkcijų kį-

Stebuklingai išsigelbėjo.
1 Jonas: — Turiu tamistai 
pasakyt, kad aš stebuklin
gai išsigelbėjau, tuom tarpu 
kaip trįs mano draugai žu
vo laike šio traukinio susi
mušimo.

Ona: — ei dievo, kaipgi 
tamista išgeįbetojai?

Jonas:
buvau namie.

Viena graži mergina, iš
girdus tokią p. Vienakaičio 
kalbą, atsisuko link manęs ir. 
sako* “Aš pažįstu poną Vie- 
nakaitį jau apie 10 metų ir 
jis per tą visą laiką, kaip aš 
jį pažįstu, nešioja tik vieną 
ir tą patį žilą siutelį. Kodėl 
jis neperka kito, jei iš to kį- 
la bedarbės?”

O tai galva, tai protas to 
mūsų tautiško inžinie
riaus!..

„OStfk 1KCWS t0BT^
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

* Jau nuo keliolikos metų Brooklync-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

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

LlItTUVIŠKA APTTEK/\ savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę spccijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriaus' • •• ••• ■ • ' 1 ......
mingai gydančių 
delyje sukrautos 
Kravvo Valytojas...

Jų gydančių medikamentų ir labai pasek- 
jvairias ligas. Tarpe kitų aptickos san- 
ir gaunamos sekančios gyduolės:

Nuo galvos skaudėjimo.10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų •• 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo............... ..
Nuo peršalimo..’...................... .
Plaukų stiprintojas. .. .25c. ir 
J inimentas- arba Kxpelleris... 
Nuo 
Nuo 
N uo 
Nuo —.... ...............
Nuo kirmėlių...........
AntNeptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
K.’istorija del vaikų 
I’roškos del dantų. 
Karpų naikintojas. Mokykla /ngli] Kainos

Yra tai vienatinė nokykla, kuri duoda piln. 
užtikrinimą išmokime angliškos kalbos, Ubai 
trumpame laike

DIENINI- IR VAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose įbestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausi;
rašykite past

WAITCI
1741 W. 47th St

S BROS.
Chicago. III.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų apredalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. I’a8 mane ta- 
voras gera ir prekes pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St. 

BROOKLYN, N
(Arti Berry St.)

iskuo.se
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riai tvėrė republikonų kliu-AlSaKymaS varbl- bus ir pats-padeda Stiprinti
ninku Balsui

bus ir pats padeda stiprinti 
kapitalistišką sistemą. Ap
gindamas republikonus, de
moralizuoja tą organizaciją, 
kuri kariauja už darbininkų

1 gerbūvį, idant panaikinti al- 
ginę vergiją.

Dabar keli žodžiai apie 
“balną prie nosies”. M. Ka
raliaus dirbtuvėlėje kriau
čių streikas tęsidsi toliaus. *' 

Savaitė atgal, dėl streiko 
incidento Karalius suarešta
vo — P. Žalnieraitį ir jo mo
teriškę visai be reikalo ir, 
užstačius $100 parankos, pa
leido iki teismui.

M. Karalius yra nariu re
publikonų kliubo, kurį sutvė
rė I. W. W. unijos vadai ir 
“D. B.” bendrovės nariai. 
Kliubo lyderispJ. G—tis, pa- 

... , r . ,, ±. - gelbėjo Karaliui, kaipo kliu-
faktais tik tą, ką papasa- bo draugui, išimti “waren- 

koja repubhkonai: Liętuv- t„.. ant viršminėtų ypatų, 
mnkai, Kurelaiciai, Alytos ir Dabar ant Sllareštuotu ypa- 
Comp. • ■

Ir visai nenuostabu, kad 
pastabų rašėjas už mano 
karčius teisybės žodžius, 
naudingus dėl unijos, kolio- 
ia ir bjauriai šmeižia soči ja- 
listus, tik vien dėl to, kad 
“D. B.” yra republikonų ran
kose, aiškiau pasakius “D. 
B.” bendrovės nariai yra re
publikonų kliubo nariai (Ko-

“Laisvės” N. 12 š. m. til
po mano korespondencija iš 
Baltimorės, Md., kaip I. W. 
W. vadai ir “D. B.” bendro
vės nariai tvėrė republikonų 
kliubus ir tt.

Republikonų leidžiamas 
unijai organas “D. B.” N. 7 
mėgina užginčyti teisybę, 
net iškraipydamas mano sa
kinius savotiškai. Kas blo
giausia, kad “D. Balso” pas
tabų rašėjas, p. Laukis, rė
mėsi tik “tvirtinimais” kitų, 
o pats nesistengė ar nenusi-

W. W. unijos ir jos lyderių 
veikimus, o visada palaiko

Ir štai, kokiais jis “fak
tais” remiasi, kalbėdamas a- 
pie Schlosso pralaimėtą 
streiką:

“Tarp šitų unijos priešų 
pačiais žymiausiais,kaip uni
jos nariai tvirtina, buvo vie
tiniai socijalistai; jie praši
nėjo streikuojančius darbH- 
ninkus grįžti prie darbo, jie 
mėtė plakatus su inkalbinė- 
jimais, kad darbininkams 
vieta ne dirbtuvėje strei
kuoti, tik prie “ballot box”

tų, sugalvota dar nauja 
“kaltė” ir paranka $300 už
statyta.

“Industrialistai” vasario 
17 d. laikytame susirinkime 
darė įnešimus, kad prašyti 
republikonų, idant liautųsi 
areštavę unijistus. Tai tau 
ir liogika. (Tai tau, Jurguti, 
ir unija, tai ir kompanija!)

Šita republikonų “dova
na” unijistams, protaujan
čių žmonių akyse,yra “Darb. 
Balso”'redaktoriui p. Lau
kiui “balnas prie nosies” 
ant visados! ,

Žinios iš Lietuvos

LAISVĖ

dust rial i štai, tai politika ir 
užsiimate, nes spjaudote Į 
ballot box (balsavimą), tai 
ko jūs pykstate ant savo pa
sekėjų ir darote socijalis- 
tams priekaištus savo dar
bų? (? Red.) Socijalistai 
kaip streiko taip ir balsavi-

Simnas.
Simne ūkininkai buvę tur

tingi, bet dabar labai nu
kamuoti karo. Pašalpa 
jiems būtinai reikalinga. Vi
si susirūpinę ūkiu: ateis pa
vasaris, o sėklų nėra.

tikisi^užuojautos. Kaip Sim
ne, taip kitose Suvalkų gu
bernijos gminose esą įsistei
gę Kunigaikštytės Tatja
nos komiteto skyrių, kuriuo-

katai ne jiems priklauso !An

plakatus sp.auzdino ir dalino 
streikieriams, “]
grįžtų dirbti”, tai jau antri 
metai kaip jūs liežuviu ma
late, bet faktais nenrirodė-

"įklebonai, o komiteto nariais 
tokius eSą vaitai ir raštininkai. Tie 

. . . gmimVviršininkai, būdami ir
piasydami j)e (|ar|)U apkrauti, žiūri

te!
Toliaus sako:

nerašė savo

I reikiant darbuoties. Suval- 
ikų komitetas siuntinėjęs

1 ventojams, nukentėjusiems 
i dėl karo; pirma buvę vieni 
i blankai, paskui kiti, viekus

mėti, lai yra.irfnlykai, kurie j)LlVę liepta sunaikinti, kitus 
vietos žmonėms yra plačiai palaikyti. Raštininkai neat- 
zinomi • , Jspėją ir darą darbą apgrai-

Kad “plačiai žinoma”, tai bomis; neiškvotę karo pada- 
kategoriškai reikalauju iš 
“Darbininkui Balso” (“Repu
blikonų xBalso”. 
dakto.riaus ir

skyrius prie gminų nepavy

•me numery
yra nuo

irmyn ' (tai

i-ros dienos 1913
m., iki

buvo pasakyta: 
W. turi šitr 
mėti!” Už 
riu 810.00 į 
da. Ii’ turi

kymo.

Liet.

tymui

pralai

r on

;avai- 
a i sa

biau nuniokota 
Ūi

m deginti 23 
ininkai. Tatjanos komite- 
' pirma mėnesi kiek pašel-

man žinoma ant laikraščių 
siuntinėjimo muitų nėra, ir 
krasa tarp Suv. Valst. ir Ca- 
nados veikia be skirtumo.

2) Kodėl “L.” prenumera
ta šiais metais canadiečiams 
dar pakelta 50c., o Suv. Val
stijose palikta kaina ta pati?

J. Žebrauskas.

Atsakymas.
HT nlr.,,/,” k

imame į Canada dėl to, kad 
mums brangiau apsieina lai
kraščio siuntinėjimas, negu 
Suvienytose Valstijose. Į 
Canada ir abelnai į užsienį 
reikia dėti štampus, o Suvie
nytose Valstijose mokasi 
nuo svarų, kas daug pigiau 
apsieina. Dėl tos pačios 
priežasties ir kiti laikraščiai 
ima brangiau.

“Laisvės” prenumerata li
ko pakelta į užsienį dėl to, 
kad, padidinus “Laisvę”, 
siuntinėjimo iškaščiai dar 
labiau pasididino.

PAJIEŠKOJIMAI
Pranešu draugams ir skaitytojams, 

kad mano pati, M. Jakaičiukė, po vy
ru Kazlauskiene/prasišalino nuo manę 
11 November, 1914 m., padarydama 
man skriaudą,

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

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

Pajieškau dviejų pusbrolių Tamo
šiaus ir Kazimiero Slavickų, Suvalkų 
gub., Kalvarijos pavieto, Simno mies
telio. 18 metų atgal gyveno Phila
delphia, Pa.. Meldžiu atsišaukti, nes 
turiu svarbų reikalą.

K. Wasiliauskas 
Necanicum,

(16—19)
Pajieškau trijų pažįstamų

Oregon.

draugų:
1) Mikolo Šulciaus, Kauno gub., Ra- 
seinų pav., 3 metai atgal gyveno 
Grand Rapids, Mich., potam išvažia
vo į giria; ir dabar nežinau, kur 
randasi; 2) Ant. Petronis, Maeūnių 
kaimo; 3) Kamilis Steniulis, Užkonių 
kaimo, abu Kauno gub., Ukmergės 
pav., Anykščių vals. Jie patįs arba.ži
nantieji apie juos, malonėkite praneš
ti šiuo adresu.

JIS

1537 Broadway Ave.,
Grand Rapids, Mich.

t

«

Pajieškau savo sesers Marijonos 
Žemlauskaitčs, ' Kauno gub., Telšių 
pav., Varnių parapijos. Girdėjau, jog 
gyveno Kensington, 111. ’ Dabar neži
nau kur. Ji pati, ar kas ją žino ma
lonės atsišaukti šiuo adresu.

Jonas Žentlauskas
1919 S. Sixth St., Camden, N. J.

Pajieškau apsivedimui do os mergi
nos lietuvaitės ar prūsiukės, kuri mo
kėtu lietuviškos kalbos no»rs biskj, nuo 
17 iki 25 m. amžiaus. Aš esu 25 m. 
Merginos;, rašykite laiškus ir prisiųs- 
kite savo paveikslėlį su pirmu laišku 

u: |
.azim ieras Rozaitis

Mahanoy Uit v, Pa.
(16—19)

šiuo

l’ajiešl.iui apsivedimui merginos nuo 
20 iki "2 > m', amžiaus. 'Tikėjimas ne
daro kirtumo. Meldžiu atsišaukti,

P. J. Stalun
Hotel Was’ninpton, Aberdei'ii, Wash.

Rutkausko, 
Jo kubničių 
k>. Chicago,

Kauno gub. ir pavieto, 
kaimo. Pirmiau gyveno 
III. Kas žinot, malonėkit pranešti

Pajieškau M.
gub., Marijampoli 
rupijos.
ton, Pa.

Noriu

Stanley, Wis.

Paplausko, Suvalkų 
; pav., Plutiškių pa- 

l’ereitii vasarą gyveno Seran- 
ir dirbo pas \V. Pūką, 
sužinoti, nes turiu darbą.

Joe Yuodis, 
larket Si., Scranton, Pa.

eškau K. Jokubino (j

m. senumo, 
geltonai 
pirštai be g

m

vadinasi

vidutinio ūgio, I 
plaukais, kaires ra 
alų. S- iriau gyveno 
lis linine nuskriaudė 
u. jei kas žino, man

tamsiai

(odei 
pra-

Į)?s padegėlių šeimynas, 
si irdamas priaugusimns po |
1 r. 50 k., o suaugusiems po
2 r. ar po 2 r. 80 k. Toliau

Pajieškau seno, moteriškes, 
neturi prieglaudo.-, ir myli būti 
vaiko namie. Vaikas dvie, 
Jeigu neturi drapami, tai me

Raš\ kil šiuo adresu:

prie 
met ųi. 

duo; :m.

Suffield, Conn.

Štai kokiais “Iaktais vaduo- ,įr kaimynai. Bet ir kaimy
Jas'i: ' • Inai, davė orieclaudos nade

■ duoti duonos, miltu, bulvių.
'Tokios pašelpos žmonėmsv. , 1 . 1 , . . _ Į pav., 1 aiu-iz.ti kaimo. I i*iiniau gvve-neuztenka; kad ne gimines į no Elizabeth, N. .), Jeigu kas žinote 

įpie ją, malonėkit pranešti ant šio ad-

• >;au vo pusesere: 
Kauno gub., 

limo.

ima jais bodeties, o 
komiteto

So. Glastonbury, Conn.

vaitai, Suvalkų 
skyri i nariai, ma:' 
na. Jei kuris pad 
piasi į gminą, tai 
tepeša. Kas kad, girdi

“Laisvės” skaitytojams pa
sakoja, kad jokie streikai 
prie republikonų ar demo
kratų negali būti išlaime- 
tais. Kam gali būti naudin
gas tokis išvirkščias teisy
bes pasakymas, — “Laisvės” 
skaitytojams, ar pačiam 
Kregždžiunui? Jo kaltini
mas L W. W. Unijos už jos 
narių prigulėjimą prie repu
blikonų kliubo taip tinka, 
kaip balnas prie nosies”.

Iš virš paduotų ištraukų 
skaitytojas aiškiai mato, kad 
ne tik ką LW.W. lyderiai,“D. 
B.”, bendrovės nariai, bet ir , 
pats organo “D. Balso” re- UL.” prenumerata (o neku- 
daktorius — p. Laukis pilnai rių ir kitų laikraščių) Canąk 
sutinka. kad I. W. W. lydė- doj brangesnė, negu Suvię-

d DERSTROS,
Johnston City,

NORIU PARDUOTI LOTĄ.
Lot No. '2 in block 29 Marion 

Heights, l’a.. Township of Mt. Car
mel, l‘a., o kas nori dnsižinoti apie lo

po

III.

•t

Laiškas “Laisvės
gauti DYKAI dvi garas štukas 
ir Didelį Kataliogą visokią n>a- 
SštukiĮ ir kitokių visokių 

ų, kuriu tu labai nori, o 
nežinai kur m gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aiškų adresą ir už
6 centus stempų 301 uždengimo 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štukas tau.nusių- 
sim DYKAI. Adresuoki
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGINAS)
3261 S. Halsted St. CHoago, III.

du nemirsi.

Gerbiamoji “L.” Adm. ma
lonėkite paaiškinti man 
šiuos klausymus:

1) Dėlei kokių priežasčių
ii?

inaj ri • TT , A J VAV" V1.VJ UI aUgVOJlUj llVJįll UUV1G"

riai ir aD. B.” bendrovės na- nytobse Valstijose? Kieįi

Ji

sn

Už neišpar-

1

I

Morris HILLQU1TH

’to Scottville, Mason County,

kurie vilioja žmones,

ant kuri;] žmogui

\ t važiuokite

Laisve” už 1 dolerį metams

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai 
vakaro.

Atsitikime šalčio
urba pnršaluii, norimo priminti, 
kad Soveros Gold and Grip Ta
blets (Sevcros PlotkelėH nuo Gri
po ir Peršalimo) žymini prigolb- 
sti Hoveros Plaučių Ba<Hnn>o vei
kimui. PlotKolės kaštuoja 25 
centus.

‘Laisves” advokatas

Pabaigusi kursą Woman* Medical 
College, Baltimore, MJ.

Pasekmingai ui koka buvo darbą prie 
gimdymo, taipgi suteikia viboliau rodos it 
pageltų invairioso moterų ligose.

F. Stropiene,*,'^1" ’̂.’

bagetų farmerių. Norinti

Pirmą Lietuvių Dienraštį 

“NAUJIENOS” 
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

"NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis ir jos

giausiii farmerių miestu

'\čsu jau pardavęs 320 farmų
.11 1 ? 1   •_________ .. .. • 1 • 1 ~ ?  •

L. 10

?»

v
e)

233

264 Front

5 Driggs

___________

£I

j

hjiiadetohia Medical Clinic 
111/ Walnut St.

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

gEVERA’S
Balsam for Lungs

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

Kaštuoja 25 ir 50 centai.

Atsakanti gyduolS nuo kosuUo 
"Noriu jums pranešti, kad Sevcros 
Plaučių Baisumas yra atsakanti gy
duolė nito kosulio. Tris sykius toji 
gyduolė pagelbėjo mano vaikus nuo 
kosulio ir už, fui rokomonduoju vi
siems, kurioms reikia gert) vaistų." 
Em. Matojovoz, Box 41, Comly, O.

Nemėginote Severos Tab-Lax- Liuosuotoją?
Tatni yra puiki gyduolO kaip vaikams, taip ir suaugusiems. Kašt. 10 ir 25 c.

Soveros Preparatai parsiduoda bovoik kiekvienoje aptiekojo. Būtinai rei
kalaukite Severos išdirbtų vaistų ir neimkite jokių užvaduotojų.

W. F. Severą Co. ce:‘STO
DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

BARSI DUODA PULRUM1S.
Parsiduoda pulrumis geroj vietoj, 

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

Parsiduoda pigiai.
A. VILENIŠKIS

1313 Reedsdale St.,N.S., Pittsburg,Pa.

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

“NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias. t

“NAUJIENOS” leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšviet i! ir jų gerovei, o ne pavienios' 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Cbicagoje metams $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagojc, metams $5.00, 
pusei metų $3.00; dviem mcu. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met.$7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpilei y k šitą blanką ir pri-stųsk kartu su pinigais.

“ M A U J I E .N 0 S " 1841 S. Halsted SI., Chicago, Iii.
Šiuomi prisiunčiu$------------už "NAUJIENAS

metus ir meldžiu jas siųsti Šiuo adresu;

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO" DRAUGIJOS * 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jefim St.,' 

Fremont Ave.
prezidentas.

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

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

Kaz. Arlauskas, “818 Jenne St., fi
nansų raštininkas.

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

Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607
Jenne St., J. Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave., J. Sukelis, 712 Park Ave.

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

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

Durininkas J. Žilius, G14 Market St. 
Metiniai komitetai: L. JenoJevskas, 

50 Newell St. ir P. 'Beišis, 173 N.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

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

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

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

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

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

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

Box 63, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos, J. Ga'dinas, P. O. Box 

11.8, Laupurex, Pa.
4 kuopos, Ig. Rasinskas, General 

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos, Export, Pa.

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

.Jonas Bukas, Finansų Sekrctor. 
Antanas Ti nkas, Kasierius.

"AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

Selcretorius K. čiuberkis, 183 Ro(
ing St., Brooklyn, N. Y.

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

(,'horo vedėjas L. Ereminas, 324
Barrcman St., Brooklyn, N; Y»

Repeticijos atsibūna 1
"Sokolų” svetainėj, 190 Grand Si., 8 
valanda vakare.

MUZIKALIšKŲ INSTRU MENTŲ IR AUKSORIŠKŲ 
DAIKT” KRAUTUVE.

30 Church St. 
New York City.
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FA ŪMOS!
Geriausios Farmos!

sias, gatavas farmas su bu- 
dinkais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
farmų, žemė su moliu, juod
žemiu, molis maišytas su 
smielžėme. Derlingiausia 
žeme pirmo sorto visokiems1 
javams, daržovėms, šienui1 
ir sodams. Turiu daugybę 
neišdirbtos žemes labai ge
ros. Pigiai parduodu am 
lengviausių išmokėjimų. Že
mė atsakančiai gera, di
džiausioj Anwrikos Lietuviii

kas pčLnyčia State M icll. Viduryje (lei’- 
limenusiu ir gražiausiu lau-

LIETUVIU KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: 

Centro Valdyba: 
Pirmininkas M. A.

Wythe Ave., Brooklyn,' 
Sekretorius J. Petrav:

voti plentai, upes ir ežerai 
pilni žuvies ir Scottville yra 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausv

J. Kiančiu

' Kuopų Sekretorių Adresui:
1 kuopos Brooklyne - V. Žilinską 

i.3 Rot'iiling St., Brook’yn, N. Y.
2 kuopos Brooklyne-- V. Vitkeviči;

3 kuopos White Plains, N. Y. 
Žukas, Off C. Deutermaun, Laki 
White Plains, N.

LIETUVIU PRESERIL UNIJOS 58 
SK\ RIAI’S U.UAV. VIR.šININ-

St., Brooklyn, N. \ .
Protokolų raštininkas F, Svetlkas, 

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

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

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMI TETAS:

Prezidentas K. Gugis, 1840 S. Ilals- 
ted St., Chicago, 111.

Vice-Prezidentas 2) S. Maukus, Cor.
12th & Vine St., PhPadclphia, Pa. •

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

Susinešim!) Sekretorius 2) J. Ne- 
viackas, 183 Roebling St., Brooklyn,

Finanstj Sekretorius 1) T. L. Dun
dulis, 101 E. Main St., Danville, 111.

Finansų Sekretorius 2)J. Stasiulevi
čius, 18E5 E. Moyamensing Avenue, 
Philadelphia, Pa. ■

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

Kasos G’obejai: M. Čėsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Me^ss.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J. Gerdauskas, New Britam, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba ‘M.O., 
reikia išrašyti vardu LITHUANIAN 
NATIONAL REIIEF FUND.

•; t 'ji;
■

pas mane

geriausiu žemiu su moliu, 
juodžemiu ir visokių maišy
tu žemiu, geriausio gatunko

» i f i ' ‘

;ipgy\enkime, gražiame kra
šte. Nusipirkęs nuo manęb 
žemę, pats ir tavo šeimyna

pa) Lietuvių Kolionijos ii 
farmu katalioga. Adresuok- 

ANTON KIED1S,
Peoples State Bank Building 

Scottville, Michhpxm

5.000 Katalogų Dykai. h
katalogą tuojausl gausits. Turime 1'etuvišky rekordu *u visokiom* dainomt.
J. GIRDĖS. 103 GRAND ST.. BROOKLYN, N. Y.

ana
in jaush. 
ytl aj> 
gydyti.

nheins rodijau.’ 
tų.

■< h lis ir limpa*

■; tu.inrl vartvti
. - ,v.?xWKh 
: bAKTA RO‘ . 
'pė'ę. sukliurę,

ir varlinami viMK 
žiomis, trip užs«n*>. 

p- k •< yijv’e atrasite titr|
• £.i dėl labo visuomenių ’&• 
,iPtu>ė- ą DOVANAI. 4>> 

>; •'tins prisiuritimui.
' UAND1E1J, iskerpaąj
. ^’loktcip: •

t

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

vana nebus duodama. x
Visi, kas tik galite, nardokitės šia puikia proga.

K. LIUTKUS, 131 Grand Street Brooklyn) N. T<

*



JuokasAgitacija už parapiją.
Kun. Petkus išleido labai

m vii tpysa-
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8 LAISVĖ

(Tąsa žinių nuo pusi. 1-mo)
M. GORKIUI ATLEIDO 

KALTĘ.
Rusti valdžia jau nehe- 

t rauks teisman rašyto j aus 
M. Gorkio, kuris buvo kalti
namas, kaipo caro valdžios 
priešas.

Iš Petrogrado gauta žinia, 
kad turkai žvėriškai )elgiasi 
su armėnais. Kada turkai 
užėmė du armėnu miestu, 
tai juose išpjovė ir sušaudė 
450 armėnų. Nužudytųjų 
lavonai guli ant gatvių,o mo- 
terįs nuvestos ir atiduotos 
turkų kareiviams.

Pirmiau turkai nesielgė 
taip žiauriai, bet kada gavo 
žinią, kad jų kariumenė su
mušta, tuomet pradėjo labai 
žiauriai elgtis. Apleisdami 
užimtus miestus, degino Yia 
mus ir žudė žmones.

RUSIJOS ATSTOVAS AT
VYKO J SUVIENYTAS 

VALSTIJAS.
Šiomis dienomis pribuvo į 

New Yorką žinomas Rusijos 
reakcijonierius, žurnalistas 
M. Siromiatnikovas. Jis per 
visą laiką buvo bendradar
biu dienraščio “Novoje Vre- 
mia”, o dabar, kaip pastebi 
anglų laikraščiai, tarnaująs 
vidaus dalykų ministerijoj.

Matomai, jis atvažiavo su 
kokiais nors slaptais daly
kais.

40,800 rusų paimta nelais
vėn.

Austrijos gene ra lis karės 
štabas praneša, kad paskuti- 
nuoju laiku visi rusų užpuo
limai liko atmušti ir kad aus
trai pradeda užpuldinėti ant 
rusų. Štabas išduoda apy
skaitą ir parodo, kad per 
sausį mėnesį austrai paėmė 
40,800 rusų nelaisvėn.

5 MILIJONAI AUKŲ.
Londono dienraštis 

“Times” apskelbė aukų rin
kimą sergantiems ir sužeis
tiems kareiviams.

Ligišiol aukų suplaukė su
virs penki milijonai dolerių.

ANGLIJOJE VILTIS.
Francijos prezidentas Po

incare rašo laišką Anglijos 
karaliui Jurgiui ir sako, jog

tėra Anglijoje

VIETINES ŽINIOS.
So. Brook! v ne.—

po pietų Columbia 
svetainėj, • 736—3rd 

avė., Kampas 21th St., kalbės

Rengia 1

gino duoną. Jie parduoda [duetą: “Toms meilioms, mėl- 
duonos bakanėlį už 5 centus, svoms akims”. Draugė M.

’............ i - skaitėkaip ir seniau, ir sakosi turį (M. Rice - Herman 
gražaus pelno. trumpą vertimėlį" iš anglų

Prieš tuos, kurie duoną kalbos (kalba moterų teisių 
pabrangino, dabar valdžia priešo ir sufragistės).

•Buvo ir skanių užkan
džių. Ant pabaigos buvo 
žaislų. Drg. A. Herman sa
kė, jog 52 kuopa tankiau 
rengs tokius pasilinksmini
mo vakarėlius. F. K.

kelia ranką. New Yorko 
teismo įstaigos veda dabar 
tyrinėjimą dėlei duonos pa
brangimo.

Vyriausia kaltininke duo
nos pabrangimo statoma fir
ma -1 rustas Ward Baking 
Company. Tosios firmos 
agentai varu vertė krautuv- 
ninkus pakelti bakanėlio. 
kainą nuo 5 ant G centų. Ve- i 
žėjai, kurie pristatydavo : 
duoną krautuvu inkams, pri
sipažino, jog jiems buvo duo
ta instrukcijos įsakyti krau
tuvninkams pakelti kainą, '

Yonkerse.
L. Prūseika ir J. Jukelis 

buvo kalbėtojais pusėtinai 
■dideliame mitinge, kurį su
šaukė 21 d. vas. šv. Jono ir 
šv. Vincento draugijos.

Yonkerse, kuris čiavjau 
šalę New Yorko,randasi apie 
700 lietuvių. Judėjimas tar

nesą kitaip Ward Baking pe jų labai mažas, o pirmei- 
Company neparduos dau- viškii žmonių yra gana daug, 
giau jiems duonos. štai kad ir tose prakalbose
C o m pan y i
giau jiems duonos. f

Trįs krautuvninkai nepa- ipavyko surinkt Lietuvos Šel-
klausė firmos gązdinimų ir 
jiems tuojaus liautasi parda
vinėti duona. ,

Distrikto prokuroras Per
kins ypatiškai imsis to dar
bo. Dabar jau susirinko ga
na daug faktiškos medžią

pimo Fondui suvirs $21.00. 
Draugijos taip-pat žadėjo 
paskirti iš iždų. Taip jog 

pasiusti 
vitų ga-

yonkersiečiai n
L. Š. F. apie $71

■. na graži suma!
_ „ -1 Yonkerse tankiau reiktų

gos, taip jog Wardo firmą ‘ rengti prakalbos.
galima patraukti atsakomy-p Kun. šeštokas, kuris lan- 
bčn, pagal įstatymo prieš kėši Yonkerse, smarkiai at- 
tiaistus. įkalbinėjo žmones nuo pra-

Ar iš to kas išeis—sunku kalbų, 
pasakyti, bet galima laukti,' 
kad krautuvninkai visgi 
turės pardavinėti duoną se
nąja kaina.

Pašalietis.

Prakalbos Bronxe, kurias 
parengė L. S. S. 52 kuopa, 
neįvyko dėlei tos priežasties, 
jog plakatai pradėta dalint 
tuomet, kada turėjo prasidėt 
prakalbos.

Kalbėtojams buvo tik ne-

Lietuvių Kelionei Pašelpos 
Draugijos reikaluose.

Lietuvių Kelionei Pašel
pos d r-jos valdybos susirin
kimas atsibus 26 d. vasario, smagumo sugaišti tiek lai- 
8 vai. vakare, Tautiško Na-lko be jokios naudos, 
mo svetainėje, 101—103'
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Bus labai svarbus susirin
kimas, ant kurio neatbūti
nai turi pribūt visa sena ir 
nauja centrališka valdyba. 
Taipgi ir Centro Knygų per-; damas už savo parapiją.Štai 
žiūrėjimo komitetas turės 1 keli kavalkėliai iš to jo atsi- 
pribūti ir išduoti i 
nes nuo to susirinkimo nauja j 
valdyba užims savo vietas, o 
sena valdyba bus paliuosuo-

Kuopa turėtų pasirūpint 
energiškiau dalinti plakatus.

raportą, i šaukimo:
“Mūsų parapijos rubežiai 

yra North pusė nuo Grand 
St. ir visas Greenpoint. Tai
gi, kurie čia gyvenate, tai 
turite ir į parapiją užsimo- 
kėt.' Taigi, kas čia gyvenda
mas neštų metinę mokestį į 
kitą parapiją, griešytų...”.

Tik ir juokdarys tasai ku- 
parengė nigas! Jeigu užsimokėsi. 

Rišką vakarėlį p. Barta-'.mokestį vienoj pusėj Grand 
■streeto—būsi išganytas, o 
jthgu kitoj — good night —

Draugiškai
M. A. Liberis

New Yorke.
20 d. vasario New Yorke 

socijalistų kuopa 
draugi "

Išiauš svetainėje. Susirinko 
i apie 50 draugų ir draugių. 
Nekurie pribuvo net iš aplin- 
. iiiiu. miestelių. Iš NC|W Jcr- 
■'?y taip - pat buvo apie 4 
draugai.

Visi atsilankiusieji links
mai ii1 draugiškai praleido 

i laiką. Vakarėlio programas 
! buvo su įvariais, pamargini-

Įdomios diskusijos.
L. S. S. 19 kuopa yra nuta-1 
s su rengti diskusijas aut;
d. vasario (pėtnyčjoj). į

Diskusijos prasidės 7:30 vai. i

Herman, L. Prūseika, J. Šu

Dlskusuoti mums reikia, 
nes mūsų gyvenime kiia vis 
s v a r bes 11 i ų klausimų.

Temas diskusijoms męs 
paskyrėme. Meldžiame ger
biamos Brooklyno publikos: 
išanksto prisirengti prie se-1 
kančių svarstymu. B’r

1) Kodėl 1 ietuviai iŠsiskyr-J 
stę.į partijas? į;

Prncdė Ona Kliučiūtė su- 
I dainavo solo tris gražias 
-1 a i n-11 es.. Besiklausantiems 

;kibai patiko. Sesers Ambro- 
izevmiūtrs sudainavo puikų

remti taip vadinamą be- 
partyvę kultūrą?

3) Ar dailė yra beparty- 
viška?

4) Kokią naudą tikyba ne
ša darbininkams?

Pirm diskusuejant kokį 
nors klausimą, vienas,išank- 
sto užprašytas draugas, 
duos platesnius paaiškini
mus ir rūpinsis, kad svarsty
mai eitų atsakančia vaga.

Diskusijų Komitetas.

te

L. S. S. 19 kuopos draugams
19 kuopos susirinkimas at- įxC 

sibus nedėlioję, 28 d. vasario 
2 vai. po pietų, Tautiškame j 
Name. Visi kuopos draugai jxjfe 
malonėkit atsilankyti, nes y- 
ra daug svarbių reikalų. 

Sekr. J. Neviackas.t

1

Delei duonos pabrangimo.
Pasirodo, kad didžiajam *4^ 

New Yorke yra net 900 “ 
duonkepių, kurie nepabran-

Draugai!

Visokius VYRlsKUS ROBUS pigiai 
Ir,gerai galite pasiūti pas ANTANĄ 
LIUTKŲ. Užtikrinu, jog tie, kurie už
sisakys pas mane kokį-norą 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 prabas 
(sampelius), iš ko kiekvienas ga’i pa- 
siskirt sau patinkamą medegą už pri
einamą kainą. Taipgi sutaisaa, išva
lai ir suprosinu senus vyrų ir moterų 
drabužius,—išrodo, kaip nauji.

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

Su pagarba
A. LIUTKUS

pasakojama, kaip vyskupas 
savo lazda varinėja aveles.

Tai tokio “dvasiško mais
to” pagamino Petkus bedar
biams darbininkams. Amen.

Parapijomis.

N e (lėlio j d. vasario i- 
kur kalbės 

J. Neviackas, dainuos “Ai
do” choras ir bus pamargini-

tautiškam name.

Nedėlioj, 28 d. vasario,bus

. !>»»:« , , 1 k L •• 5 .i.jL’-.Liiir L '

NEWARK’0 LIETUVIŠKA APTIEKA.
Apielinkės lietuviams pranešu, kad atidariau 
Al^TIFIKA. tikrai lietuvišką Pas mane galite 
gauti visokias gyduoles kokias tik Lietuvoje gau 
davot. ieipgi sutaisom visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu atsargumu.
K ALIBAT \

Žuvinis Degutas 
gera ir saugi gyduolė dėl 
plaučių ligų, kosujio, užkimi
mo, bronchitis ir kvėpavimo 

Prekr‘ .......................QCf
įrankių. ****

KALI BATA TONIC
BITTERS 

laba1 gera gyduolėj dėl 
tvarkos skilvio

ne
mali m o 

įrankių, suteikia sveiką ape-1 
titą, pabudina išdalinimą, ne
sulygintas dėl malimo: su
grąžina normališkas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. Į-A

Prekė ........................

KALIBATA
Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybes šakny
se; sulaiko plaukų slinkimų 
ir pestekninį pleiskanų t veri- 
mąsi, taipgi niežėjimą galvos 
odos; suteikia naują augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas. t A
. .Prekė ................ ...

4/^X

‘."71 l)-

<kXX

L’>X

KALIBATA
Vystytojas Kraujo 

puiki gyduole del vočių, odi
nių ligų, išbėrimų, pučkų ir 
visokių skaudulių paeinančiu 
nuo blogo kraujo ir dė.l įvai- 

‘YS:..............$1.00

K ALIBAT A
Gydanti Mosi is 

labai geras ir čystas prepa
ratas del skaudulių, įsipjovi- 
mų, 
inų, nusibrūžininių, - 
mingas dėl įvairių 
žaizdų.

Prekč_...........
KALIBATA "

Most is nuo Nuospaudų 
alrfargi ir tikra gyduole, dėl 
prašaliniino kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė
jimų. ir

Prekė ........................  A C
KUR VIENYBE. TENAI IR OALYBBl

v

sudeginimų, apsišutini- 
pjfsek- 
atdarų

?>x 
M

dėl

I PHARMACIST
Ferry Str., Newark, N J.
Near Van Buren Street Telephone 10135 Market.

Gera Proga Ligoniams
' YRA SUTEIKIAMA PER t

DR. J. C. BROWN
VleiemR gerai žinomą daktarą-specljallfltą, kurie paaekmlngei gydė ligoniui per 85 metujs, dabar 

UŽDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS aekančjomia diene- 
oiia: Nedeliomią, Utarninkais ir Petnyčiomia.

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

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENfiJUSIAS IR NĘRA|šKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūslės, Ausų, No
sies ir Gerklės, Moterų Ligas ir nusisvėrimus gydome

, be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kario, perdaag rieto, 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmėmi«. ..

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jūs sergate, bet tuojau, ją p.rmatau, kaip ▼•W- 
rodyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktika ir stebuklingos mašinos.

Nesiduokite *ave bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pati mane, o apturėsite patarimą, ar jttai Un 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugriį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti .u vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija ir 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis pagelhos.

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 aš egzaminuoju ir duodu patarimu, ligoniam. 
DYKAI Nedeliomis, Utaminkai. ir Pėtnyčiomi.. .i

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

OFFISO VALANDOS/ NEDALIOMIS»
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nu. • vai. ryto iki 8 vai. po pi.L
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakar..

NAUJA KNYGA
----------------- i--------------------------------------------- --- ----------------------------------------------------------

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojau# 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas

KAINA
35 centai.

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

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVE”

J 83 Roebling St.,

aktorių. Kurie turite paėmę 
roles, malonėkite atsilanky
ti. Repeticija bus Tautiška-1 
me Name; pradžia 10 vai. iš 
ryto.

Teatro Komisija.

Pranešimas.
Šiuomi pranešame, kad 

draugystė šv. Jurgio paėmė 
nauja daktara lietuvį, Dr. 
John Waluk, 69 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. Telephone 
4428 Greenpoint.

‘laisves” knygos
SOCI.IAI.1ZM \S — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI IKŪN YT?

sulie-

I Tai yra

Kas nori dėklam uo- 
bei išmo-

Kinti savo \aikucius, lai Įg 
ja šią knygelę. Joje yra g 
riausios eilės

piu poetu.
(I YVAS GRAB!

šiai - nusisekusiu Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Šlcotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygt'lę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gi’ioj nežirfėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valanda laiko sma-

tuvino Europietis. šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalislas, perskaitę.-, 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
le pertikrins, kad soeija'iz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ................

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ M1R- 
T1N IR ŠLISSELBURGO BASTI
LIJA. Paraše V. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę, čia 
jūs atrasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
(Irkliniu mūsų draugai ('imi 

ant mirties. Kaina ......
MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. Ši 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mosklą 
skelbia dabartine musų dva- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina 

Parašė K. Ja- 
Tai yra labai sma-

persKT
GRIUVĖSIUOSE.

siukaįitis.
gi apysakaite, kuri atvaizdi
na ui ‘ ’ 
tarne itės.

iūdną likimą Lietuvos 
Vos pražydusi,vos

20c

20c

Kaina ..........
EKCIJOS APIE

........................ l(lc
AT'SKYRIMO. . . .

A., Mpntvi-
das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuviu moka rašyti, 
bet labai mažai yra. tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui.
gely patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio 
tui. Kaina lik

MOKSLAS RA

Ypač ši:} 1

koresponden-'
........................ 10

ateitį ir pr: 
ruožus. K 
intersuojasi.

pažinti žmogaus 
įeit j pagal delno 
as tuomi mokslu 

lai perskaito 
Kaina ..........

NIMO. Kaina ..........
ŠEIMYNOS ISTORIJA.
SOC1J ALHEMOKR ATI,'

1.0 PA M \ TAI, kaina . . 
prasikaltimai ir pr

KALTELI AI, kaina........
STEPONAIČIO RASTAI, k

$1.00, parsiduoda už ... 
DARBAS, kaina ....................
RAUDONA ? JUOKAS, kaina . 
MOTERIŠKE IR MEILĖ ....
GALUTINIS KLESU KOVOS..

............ 25c
liną . 10c
MOKS-

... 20c

. . . . 10c 
ji na

KAIP PAD KRYTI MON US ....
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

Kaina .. .....................................
DRAUGIJOS IR ORGANIZMŲ

EVOLIUCIJA. Kaina ........
N UOS A V Y BĖS I š SIV Y ST Y M A S
. . . .Kaina ..............................  50c

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.

50c

25c

50c

KPIRMUTINią LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
Turi 38 kambarius įhii 

kiaušiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visa* 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika 

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

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

GEO. J. BARTASZ1US ir J. P. WASHJAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

NHWrYORK CITy/n. Y. S0U™ »OSTON, MUI

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

M. & V. Furniture Co
687 - 3 AVE. So. B’klyn, N.Y.
DIDELE LIETUVIŠKA FORNIŠIŲ KRAUTUVE.

VISADA PIRK RAKAADUS (fornižius) pas A. M A I.I AUSKĄ ir 
A. VIDŽIŪNĄ, nes gausi gerą fornišj ir už labai .l'.MĄ PRELU, 
Duodam ir ant l< ngvų Išmoke'ėių 1’0 VIEŠĄ DoLhKĮ arda .- 
giau ant savaites, taip kaip k is išga'i. Daiktus visur pristatom 
savu Vežimu dovanai. Pabandę k nors vieną kartą pirkt • pasmus.o 

mes užtikrinam, kad busit užganėdinti is visų atžvilgiu.

Trijų kavalku minkšti krėslai verti $25.00. Parduodam už $18.75. 
Penkių kavalkų skuriniai krėslai ., $35.00. Parduodam už $25.00.
Lietuviai, nepamirškit musų, kada jums reikės fornišių.

Vo & M. Furniture Co

“OčIščENA” 
ką “Vodka”.

Geresnė už importuotą monopol- 
Visokius gerynius j 

Retai! ir Wholesale kainomis.
45/i. —6.00 už keisą
50 %— $6.50
557c—$7.00

VYNAI.
White Wine, Sherry, Port, Cla

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

ARIELKOS.
Monogram” .. $2.00 už galioną 

‘Rose Club” .... 2.50 
Sevmour Club” 3.00

BRANDĖS.
Cal. Brandy $2.00 už gal.

<4

parduodame

12 bonkų
12

12

^OSENS*

a 
a

2.50
3.00

CORDIALAI. -
\Višniak, Peach, Raspberry. Lemop ir 

kordialai — $2.00, 2.50 už galioną.
Norėdamas pirkti, prisiysk Money Orderį 

ant kokius sumos, kokią pasirinksi registruo
tame laiške. Imantiems už $5.00 tavoro, ap- 
mokam persiuntimo lėšas.

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

kiloki




