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Tai negirdėta!taksų nemoka. Valstijai bū-
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tuvlškų oi ganizacijų.
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Bet užtai įvairių medegų
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MŪŠIAI KARPATUOSE
Mūšiai Karpatų kalnuose

tvėrė sindikatas, kuris įtai
sys didžiausią platformą bu
lių mūšiams Havanos mies
te.

^2.00
3.50

VAIKŲ PETICIJA 
Netoli pusė Ameri

t
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RADIKALIŠKOS SPAU
DOS AGENTŪRA.

New Yorke įsteigta rajdK 
kališkos spaudos agentūĮra, 
kuri rūpinasi žinių pristajty-

1

čiams. Prie minėtos agen
tūros prisidėjo jau 7 soči j a- 
listų laikraščiai.

nuodu buvo prielankus Ru
sijai. Jų vietas užėmė mini
sterial, kurie Rusijai prie
šingi.

pagelbos bedarbiams. Taigi 
pasirodo, kad turtingiausia 
Amerikoj valstija esanti 
perdaug bėdina, kad suteik
ti pagelbą bedarbiams.

('kiu

nyčios ir t.t. turi turto ant

PERSIJOJ.
Iš ministerijos turėjo 

si traukti du ministeriu.

kilsuosiąs

Gerumai darbo žinotai:) L.ikrai.is

KIEK BELAISVIŲ?
“Frankfurte Zeitung” ap-

bėdina valstija.
Albany, N. Y. — Dabar 

jau paaiškėjo, kad New Yor-

Serbų artilerija traukia prieš austrus

ticija, reikalaujančia taikos.! 
Peticija įteikta prezidentui: 
Wilsonui. i

z - - /

dirbti po 30 vai. perdėm. Su
prantama, nebus atsakan
čios priežiūros.

Published by
The Lithuanian Co-operative Pub. Society 

(/nc.), every Tuesday and Friday 
at Brooklyn, N. V.

ris buvo gana gerai
i gotas. Vokiečiai sakosi pa

skelbia, ėmę 10,000 belaisvių.
i Rusų generališkas štabas

ima nuspėti. Vokiečiai atlai
kė jų užimtas pozicijas, bet 
toliau jau nebeprasimuša.

kykl.i vaiku pasirašė po pe- j >?™AS PILKIŲ 
tieiin vpiknbm innria taikos ' MIAI PAKILO.

Lenku tautiškame susivie- ‘ 
nyjime yra daug bjauresnių

metais tuom pačiu laiku.
Kviečių .išvežimas pakilo 

ant 100,000,000 bušelių.Taip
gi pakilo išvežimas ir kitų

TILŽĖS. karės kreditus.
>be” ko-< --------

Amerikoje .............. ..
Kanauoi'-' ir užrubežiuose

Apgarsinimų kainos ant u 2k’a tisinio 
“LAISVŠ”

183 Roebling ft„ Brooklyn,, N. Y.

NE KNYGYNO, BET 
LeJIMO!

Ne knygyno, bet kalėjimo
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tykiu L- .ruitke ir l
tyčioj. LeMŽit Lietuvių Ko-cpc- 

ratyvlika bpauduH BetuIrovS.

EN UM ER AT A M KI’A M S 
A me riko jo.............................................

• lanadcje ir uzru:>ežine.'-.e.................

K. LIEBKNECHT IR TO- 
LIAUS BALSUOSIĄS 

PRIEŠ KARE.

galvis aldermanas sumanė Į ko valstija nesuteiks jokios 
paversti knygyną kalėjimu.

. Be knygyno, girdi, apsiei
sime, be kalėjimo — ne!

YEARLY SUBSCRIPTION RATE:
In tho Uhited Suites............................... $2.0
To Foreign Countries ...........................

Advertising rates on npi lication
AH conimunicaLions should he «

“LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn,

Ant bažnyčių nori uždėti taksas

Rusų armijai, kuri veikia 
sale Varšuvos, gana gerai 
sekasi. Net ir vokiečiai pri
pažįsta, kad rusai užėmė 

kad sultonas rengiasi bėgti Mogily ir Bolimova labai
iš Konstantinopolio. svarbias pozicijas.

Bombardavimas Darda- ------------ -
neitų dabar svarbiausias ka-, RUSAI REZERVISTAI Iš 
rčs momentas. Visi tik lau
kia žinių iš tos puses.

į t Į ?11 Į ?I t I T

KLERIKALAMS SMŪGIS.
Albany, N. Y. —Bažny

čios, kapinės, labdarybės į- 
staigos ir šiaip jau įvai
rios kuniginės įstaigos ligi
šiol jokių taksų nemokėjo, 
nors jų turtai apskaitoma 
šimtais tūkstančių.

Assembananas John L. 
Sulivan įnešė New Yorko le- 
gislatūron billių, sulyg kurio 
viršuj paminėtos įstaigos 
turi mokėti taksas, jeigu jų 
nuosavybė išneša $100,000.

Apskaitoma, kad vienoj

BAISIOS DARBO SĄLY
GOS.

Jau rašyta “Laisvėje” a- 
pie darbininkų skerdynes 
ant Porto Rico salos. Kaip 
jau žinoma, tenais streikuo
ja 25,000 laukų darbininkų, 
dirbančių cukraus plantaci
jose.

Pasirodo, kad ligišiol plan
tacijų darbininkai dirbda
vo 15 valandų į dieną ir gau-

637 milijonų dolerių ir jokių davo po 45 centus.
x_i-----------i - Tai negirdėta!
tų didelė paspirtis, jeigu tos --------------
įstaigos mokėtų taksas (mo- i TARP GELŽKELIO 
kesčius) nuo turto. į BININKŲ.

Jau galima numanyti, kad' Pennsylvanijos ir ki
kunigėliui pakels lormą. Į keliai varo agitaciją, kad at-1

-- 'mainyti įstatymą apie pilną' 
KIEK YRA BAŽNYTINIŲ tarnu sastata traukiniuose. į 

ŽMONIŲ ŠIOJE ŠALYJE? T ’ ~ ’ . i
Federalė taryba Kristaus 

bažnyčių Amerikoje pagar 
sino įdomią statistiką, kiek. . ,
kokios religijos išpažintojų,gelzkelinmkų 
yra Suv. Valstijose. Statis- Ra^rodė, 1“ 
tika paliečia 1914 metus. i , . ,

Išviso bažnytiniu žmonių darbo ir traukimuose nebus 
yra 31,70S,149. Katalikų y- Pilnoj jų sąstatos, tuomet 
ra 13,794,639, metodistu-epi- i tankiau įvyks nelaimės. Nes 
skopaln—3,603,265, pietiniu tie, kurie liksis dirbti, turės

Jeigu tasai įstatymas būtu i 
atmainytas, tuomet daugybė. 
darbininkų nustotų darbo.

k i Elizabeth, N. J. atsibuvo I 
j suvažiavimas.

kad jeigu daug

Prancūzų ir anglų laivy
nas bombarduoja jau viduri
nius Dardanellų fortus. Ug
nis a įkremta i fortą Barda
mos. Turkai atsako silpnai, 
švyturys Scdd-el Bahr užsi-

‘ptynių mėnesių abelno iš- 
‘Žimo įvairiu prekių. Per

■_z VII VI AiAV A VI Vi*. A į/V a A • C.V * V _

tuvišku o.ganizacijų. To likutinius septynis mene- 
susiviehyjimo vadai' politi- ,sms '.ssiusta } Europą duo- 
kieriai paduoda skundą im-l1}0® mį'scs anĮ- 
migracijos valdžiai ir reika- (i!i y. ar,t 1 h ,000,000 
lauja deportuoti iš Amerikos,negu praėjusiais 
du lenku, kūne atvažiavo a- 
gituoti už lenkų legionus ir 
laisvą Lenkiją. (Jie yra di
deli Rusijos priešai). Tau-

iš vienų rankų į kitas”. daugybę kariumenes ir mu • 
Matomai, aiškios pergale^ šdsi labai atkakliai.

dar nėra. Visa Panemunė --------------
tarpe Kauno ir Alytaus ran-
(Jhsi rusų rankose, kaip apie ! ________________ o
tai praneša iš Petrogrado. Irokuojama, kad Austrija ir 

Vokiečių štabas randasi Vokietija i
Suvalkuose. Keli Amerikos11,033,000 belaisvių" iš Rusi-

4 dienraščių korespondentai jos, Francijos ir Anglijos,
utraukė vaka- randasi išvien su štabu. Jie ' 

mušė iš Suvalkų kelias tele-, 
gramas. Nieko svarbaus jo
se nėra. Vis dar kalbama a- *

IŠTISA MŪŠIŲ EILe.
“New York Times” specia

lis korespondentas .praneša 
iš Vilniaus:

Vokietija s
rų Lenkijoj didžiausias spė
kas: šešiolika Kariumenes

Franci j a 
teris ’praneša,

i Dai dan JIų fortai
aikmla.
a i. r; i, Fra nei jos ir Anglį
laivyną
prie Konstantinopolio. įciiių, kurios, kaip juros ban-1

u?.d bris tai-1 gos,, niaukia viena pa
tą. IViusiai eina kokiose de-.
vyniose vietose.

Apie svarbesnius mūšius
yra sekanti pranešimai:

Iš Berlyno atėjo žiną, jog
vokiečiai užėmė Pšasnyš, ku- Stalupėnų beliko tik griuvo-1 Dūmos

laivyno minis-
kad keturi

galutinai ka_.. _______ __________
korpusų (dauginus pusės 

mo kareivių). Vokie- 
povaiiai artina-įčių kariu menė-sustatyta į 12

KAUKAZĖ.
Apie mūšius tarpe turkų 

ir rusų atėjo dvi žinios, ku
rios viena kitai prieštarau-

tiško Susivienyjimo politi- valgomų daiktų. .
kieriąi guldo galvą už carą ^et užtai jvairių medegų 
ir nori sutverti lenkiškus įvežimas žymiai nupuolė; 
pulkus rusų kariumenėje. .ypatingai vatos išvežimas

Pas lietuvius visgi iki pa- sumažėjo.
našių skundų dalykai neda- 
eina.

Si
Turkai prune 
kiaiakų laivai pažeisti.

Anglijos užsieninių daly
kų ministeris pranešė, jog 
Anglija nepriešinga,kad Ru
sijai būtų atviras kelias per 
Dardanelhis. Taigi, Rusijai 
klius ir Konstantinopolis, 
jeigu tik, žinoma, jį paims.

Vėliausios žinios ! ’ 
jog 10 anglų ir francūzų ka-į 
rėš laivų įėjo j Dardanelhis skelbia, jog vokiečiai buvo 
ir nuplaukė 14 mylių linkui privertsi pasitrauktiPšasny- 
Konstantinopollo. Laivynas šo apygardose (šiaurės Len- 
sunaikino fortą Intepe. Tai
gi, francūzai ir anglai jau 
netoli Turkijos sostines. A- 
pie rusų veikimą nėra žinių.

Dienraštis “Matin” sako,

1 Irįs tai-'gos. niaukia viena paskui ki- PRANEŠIMAS Iš 
....... -- i-.-i-’ -i- Specialis “The C1 

respondentas pram, 
žės, jog jisai apkeliavęs visą i 
Prūsu Lietuva, 
pūstyjimas

RUSIJOS SOCIJALISTŲ 
TEISMAS.

iš-1 Petrograde 25 d. vasario 
neapsakomas, prasidėjo teismas penkių 

i socijaldemokratų.
Pereitą rudenį valdžios šni
pai suėmė juos susirinkime, 
šalę Petrogrado. Be atsto
vų tame susirinkime užtikta 
dar keli šiaip jau žmonės, 

į Darant kratą, rasta atsišau- 
žmo- ,kimas prieš karę.

Rusai prareša, kad jų ka- 
riumenci sekasi Trans- Cho
rui; apygardoje.

Iš Konstantinopolio pra- 
noeq, Ved rusai t’nm sumuš
ti netoli Batumo ir turėjo 
bėgti. O

mums reikia—pasakė Ams- mu^radikališkiems laikn 
terdam, N. Y., aldermanas 
Heiflinger.

Amsterdame yra Carnegie 
knygynas.' Miestas jo tiž
iaikymui ligišiol skirdavęs 
$3,000. Dabar gi jau neno
rįs mokėti. Na, tai gudra-

TAFTAS — KANDIDATAS 
Į PREZIDENTUS?

Dalis republikonų plačiai 
šneka apie Taftą, kaipo anie 
kandidatą į prezidentus 1916 
metais. Kongrese Taftas 
turi daugiau pasekėjų, kaip 
prieš tris metus.

BULIŲ MŪŠIAI.
Kubos ispanai^ nepaprastai 

mėgsta žiūti į' vadinamus 
buliu mūšius. Kubos sena- 
ta.n įneštas billius legalizuo
ti bulių mūšius. Jau susi-

I

KIEK LešAVO COLORA
DO STREIKAS?

Board of direktoriai Roc- 
kefellerio fondo pranešė,kad 
Colorado streikas lėšavo 
Rockefelleriui daugiau, ne
gu $1,250,000.

BILLIUS PRIEŠ ATEI
VIUS ŽUVO.

Nauiai įneštas billius Ari
zonos legislatūron prieš at
eivius tapo sumuštas.

SERBIJOJ.
“Morning Post” korespon

dentas praneša, kad Belgra
das labai nukentėjęs nuo 
bombardavimo. Vidurmies- 
ty sugriauta teatras, keli 
bankai, karės ministerijos 
rūmai, militariška akademi
ja ir daugybė privatinių na
mų. Karaliaus palocius žy
miai pagadintas.

Prekyba sustojo. Maistas 
i baisiai pabrango. Pacta vėl 

ta- i. x i u- ’pradėjo veikti.j Durnos atstovus kaltina 1 J 
žvėriškumus, prigulėjime prie socijalde-: 
—-y susirin- mokratų partijos.

_______ ____ 1 • mergi
nos. Jos liudijo, kaip jas iš
gėdino rusai kareiviai. Vie
na jauna mergina paliūdyjo, stačiai nepaprastf pagal į- 
jog ją išgėdino 13 rusų ka-įnirtimą abiejų kariaujančių 

pusių. Karės vedimas tok
sai, tarytum, norima paimti 
tvirtoves.

Pradėjus nuo 18 d. vasa
rio 200,000 žmonių kariauja 
Karpatuose.. Mūšiai labai 
tankiai prieina ligi to, kad 
vieni kitiems griebiasi už

Rusai sudegino aštuo
nis tūkstančius namų. Žmo
nės liko be pastogės ir mais
to. Korespondentas aplan
kęs ir daugiau įmestelių bei 
sodžių ir visur rado tik griu
vėsius ir vaitojančius 
nes. j Teismas eina prie atdarų

Pilkalnyje (dvi mylios nuo durų. Kuo jisai pasibaigs, 
rusų rubežiaus) korespon- nėra žinios.
dentas girdėjo baisių istori- j 
iu apie rusų ........ -
Miesto salėje buvo 
kusios 27 moterįs ir

UŽSIENIO TURI GRĮŽTI.
Londonas. — Rusijos ge

nerališkas konsulas paskel-’reivių. 
bė, kad visi Rusijos rezer
vistai, gyveną užsieniuose, 
kuogreiciausia turi grįžti 
'namo ir stoti kariumenes ei- 
lėsna.

Tie, kurie nesugrįžš iki 
kovo mėnesio, vėliaus bus 
baudžiami.

GARDINAS SVARBI 
TVIRTOVE.

Nuo pereitų metų rudens 
rusai dėjo visas spėkas, kad 
sudrutinusGardino tvirtovę, 
kuri lošia labai svarbią rolę. 
Sako, kad Gardinas dabar 
taip jau drūta tvirtovė, kaip 
ir Varšava.

Gardinas turi saugoti 
gelžkelio liniją, kuri jungia 
Vilnių su Varšava. Vokie
čiai nori tą gelžkelį išardy
ti, kad rusai nebegalėtų 
siųsti kariumenes Lenkijon.

Atskiri vokiečių būriai bu
vo jau perėję per Nemuną. 
Kareiviai turėję daug dina
mito. Matomai jiems buvo 
pavesta išardyti gelžkelis. 
Tačiaus rusai tuos būrius iš
blaškė, daugelį paimdami ne
laisvėn.

Tarpe Gardino ir Augus
tavo eina milžiniški mūšiai, mūšiai. Tūli sodžiai pereina

ŽINIŲ Iš LIETUVOS KAIP 
IRNeRA.

Laiškų iš Lietuvos vėl ma 
žiau beateina. Pereitą sa
vaitę nebeatėjo jokio laik
raščio.

Telegramose pirsus agen
tūrų apie Lietuvą labai ma
žai minima.

Rusų generalis štabas 
skelbia: “Vokiečių infanteri- 
ja perėjo per Nemuną ties 
Svientojarsku. Rusai nuvi
jo vokiečius atgal.

Netoli Gardino fortų eina

Nekurtos iš mergi
nų liudininkių buvo tik 14 
metų. Netik kazokai,-bet ir 
šiaip jau kareiviai, elgėsi 
žvėriškai.

Taip praneša “The Globe” 
korespondentas. Dabar ga
lima laukti, kad vokiečiai ka
reiviai tuo pačiu atsimokės 
Didžiojoj Lietuvoj.

Karaliaučiaus oberp rezi
dentas pranešė, jog gyvento- 

L^’jai galį sugrįžti į Gumbinės, 
; Geldapės ir Šilokarčiamos 
apygardas.

ITAL1JĄ TAMPO Į VISAS 
PUSES.

Miestely Ventimiglia kilo 
riaušės, Dalis gyventojų įn 
taisė demonstraciją už karę, 
dalis gi prieš karę. Demon 
strantai susikirto. Viena y 
pata užmušta, o daugybė su

MŪŠIAI GALICIJOJE.
Pirmas didelis mūšys Ga

licijoje, nuo laiko kaip aūst- 
rai pradėjo eiti į šiaurę, no
rėdami atgauti Lvovą, pra
sidėjo ties Stanislavovu.

Kaip tasai mūšys klojasi, 
nėra žinių nei iš rusų, nei iš 
austrų pusės. Austrai su
traukė ties Stanislavovu

NEVALIA PLOTI RAN
KOM BAŽNYČIOSE.

Paryžiaus kardinolas 
draudžia tikintiemsiems 
ploti rankomis bažnyčiose. 
Mat, dabar įėjo madon aplo
dismentais sveikinti kuni
gus, kurie pasako patriotiš
kus pamokslus.

Kardinolas sako, kad plo
ti rankomis galima teatruo
se, bet ne bažnyčiose.

Demonstraciją prieš karę 
įtaisė socijalistai.

Šiomis dienomis buvo atė
jusios neramios žinios, būk 
jau Italija tikrai prisidės 
prie karės.

Austrijos valdiškas laik* 
rastis pirmą sykį prabiltų 
jog Italijai už neutralitetą 
bus atlyginta. Reiškia, kad 
Italija ir nekariaudama, ką 
nors pelnys.

KIEK ŽUVO LAIVŲ?
Laike vienos savaitės,kaip 

Vokietija apskelbė Anglijos 
pajūrio blokadą, žuvo: 3 
Anglijos laivai, 1 francūzų 
transportas ir 6 neutrališkų 
šalių laivai. Žuvo nuo minų 
ar nuo poięandeninių laivelių 
užpuolimo.
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
rė r sausio menesi 

vos Šeįpimo Fondan įplaul
suvirs

Lietu- doje nemažą skardą. Ypač 
jisai patiko dešiniajai spau
dai, kuri griebėsi toliau vys-

jos negali būti baudžiamos 
pagal Sherman o prieštrusti- 
nį įstatymą. Tasai įstaty-

Įplaukos tautininkų fon- tyti Struvės straipsnio pa- 
dan visiškai menkos. ” Pa- matan padėtąsias mintis, 
starosios savr- i lės įplaukos , Stray# pasakė, jpg valdąn- 

■ rcika-
įplaukos j , Stray

Rockefellerio Fondacijarp f? A TD A I A f ginkite užsiitiinti apie mo- 
* CrV 1 IV/ALr /A l. kyklą, apie pradžią rengi

mosi dėl ėmimo rolės, užsi
minki! apie lavinimosi vaka- 

tuomet tai jūs išvysite 
kad mūsiškiai teatralai iš vi- Visybę ir pasirodys,. kad iš 
sos širdies myli teatrą, kad didelio būrio teatrui pasi- 
siela ir kūnu jam yra atsida
vę ir kad su lietuvių teatru

(Iš “Veidrodžio”)

Žiūrint iš toliaus, išrodo rus

šventusių keli tiktai, o gal 
nei vienas, neturės laiko, nė

Mūsų skaitytojai jau žino, stovi virš kontrolės ir virš 
kad prieš kelias savaites in- valdžios.
dustrialė Suvienytų Valstijų | Kodėl Rockefelleris įstei- 
komisija (United States gė tų savo fondų? Pirmi-
Commision on industrial re- ninkas industrialės komisi- 
lations) tyrinėjo Rockefelle- Jos F. P. Walsh štai ką pa- 

i: “Ponas Rockefelleris
Daugiau-(yra labai protingas žmogus. .

J z lull būti, patsai protingiau
sias mūsų šaly. Bet kuomet 

felerio fondacijos (fondo), j jisai stojo prieš komisiją, jo- 
vartejančios milijonus dole- jo 
rių; J

Kaip apskaito “The jo 
World”, Rockefelleris kasikėj- .------ y-7—»
minuta pereitu metu duoda-(nesirūpina duoti darbinin- 
vo Aiavo fondacijai $5.95. kams geresnį atlyginimą už 
(Sako, Rockefelleris per!darbą, bet meto milijonus 
minuta gauna ^59.00). Ta-1ant labdarystės?” 
sai pats “World” sak^ kad Tame tai ir dalukas. DaV- 
fondacija pereitais metiVS 
kas minuta turėjo įeigų $10- 
IG. Panaši įstaiga, kuriai 
pinigų netrūksta, gali išplės
ti kuoplačiaudią veikimą. 
Taip faktiškai ij^yra.

Kokiems galams Rockefel
lerio fondacija išleidžia pini- 
gusf Pereitų metų atskai
ta parodo.

besi jaus aktorių, ir teat
rališkoji daile, reikalaujanti 
mokslo, kaip ir kiekviena ki
ta dailės šaka, liks jiems ne
graži. Užtai nekiekvienas 
tą mokslą pasiekia, nekiek- 
viemuri užtenką energijos ir 
pasišventimo, kad jį užbaig-

mas turi nuli taiKomas lik 
prieš trustus, o ne prieš far
mer! ų ir darbininkų organi- 

, Tokia buvusi kon- 
nuomonė ir davbiiiin- JaUg Raibama ir daug bėgio-

C10S10S
i Jas yra pamatu vafetybinio greso :

mt*. tataučių reikalus’reiki a riš-1 dėl tai ir buvo prašyta, kad’’, 
ti atsižvelgiant į rusų)tautos Fongresas_ gautų pmigų ir ; 

(reikalus. ;
Prisegsim, jog rusų tauta, Tam tikra kongreso komisi-

Rusijos socijaldemokratai gyvenimo tyarkyip^si. 
pradėjo leisti Paryžiuj a.... 
rą dienraštį “N ase Slavo” 
Pirmą dienraštį, reikalau 
jant Rusijos ambasadoriui 
cenzūra buvo uždariusi.

Francija gali prilygti Ru 
sijai stengimosi užgniaužt 
laisvą kritiką.

ištikro kas tai daroma.
Taip išrodo žiūrint iš to- 

Iliaus, bet prisižiūrėjus ar
čiau pasirodo, kad tiktai—

rį, Carnegie, Morganą ir ki-'sakė 
tus milijonierius, -------- 
šia atydos buvo atkreipta i G 
ant taip vadinamos Rocke-(s‘

į a pie kokį mūrą, kabinėjama-
, • . T s. , _ - - [si ant sienų, mėginama, kai- 

at.ygintų Loewe and Comp. gurjų užlipti net ant Stogo,
i kalbose buvo vienas 

punktas, kurio jisai negalė
jo išrišti. Rockefelleris ne* 
galėjo atsakyti, kodėl jisai

sakyti, kad būti aktorių, 
daktaru, arba kuo kitu visai 
nėra tai sunku.

o durių, tikrųjų durių į teat- 
, rą nieks taip ir nemato, ar
ba nenori matyti.

Visa svarba ir visa žinia 
apie teatrą suprantama ta -, 
nie, kad gauti arba paimti P]‘:l 
rolę, kuodidžiausią, kuo 
svarbiausią, kuoilgiausią ir 

■ i ei e u ūpas patarnaus, iš- į

1 liko rusai. Mažarusiams (u-, kams, Tegul iuos veja iš na- 
jkrainams) ir baltąrūsiams'mų, tegul atima paskutinį 
Į p. Struvė nepripažįsta teisės skatiką. Kongreso, džentle- 

‘ liai - individu manai, kaip Pilotai, nuplo
vei ikorusų j u- ve rankas.

AiUorikos Darbo Federa
cijos p rezidentas sako, kad

dies būtybės.
roję turi susilieti Ukrainai ir 
baltgudžiai.

Mažosios tautelės turi ten- 
kinties tuo, kas nupuls nuo(mas no komisijoj, 
gaspadoriaujančios tautos -1 '
stalo.

Tai kam monyt akis ir pa
sakoti apie tautų paliuosavi- 
hną, kuomet ir ant toliaus 

atsakyma: “Labai sujudin- jminoma palikti,senoji pcliĮĮ- 
tas. Širdingai dėkavnin ša, :^a-— slėgimas ir persoKioji- 
k’ų Blaivybės dr-jos 
riams 
mus”.

Sulyg “Šaltinio” praneši
mo, Šakių (Suv. gub.) Blai
vybės draugijos skyrius mu
šęs telegramą didžiam kuni-

gkl mokslas; tuomet
Įdeda praktika, ir mums 

s visada bus lengva atskirti 
(sena daktaru nuo ka-tik U k t-

vičiui jo vardo dienoje, siųs-i 
damas širdingus pageidavi
mus greito nuveikime kry
žiokų. '

Kun. Tautkevičius gavo 
si.jWA.

Širdingai (lekavo j u Ša-
na- 

už išreikštus jaus-
: mas ?!

Struvės nuomonė yra nuo
monė netik atžagareivių, 
bet ir dalies pirmeivių.

Patriotai pradeda siusti. 
Jie išleido įsakymą prieš; 
raudonos vėliavos vartojimai 
parodose Pennsylvanijos iri 
Massachusetts valstijose, i 
Dabar panašus billius įneš- gerą pradžią kooper 
tas Ohio legislaturon.

Jie įvedė kazokiją (state t; 
constabulary) Pennsylvani- p'

1OCIJALLSTŲ KOLIO-

Specialia “The Call” ko- 
sponffentas praneša apie 

ratyvės 
j socijalistų kolionijos, įkur-

Jie atsisako remti bedar
bius. užtat visokiais būdais 
(ypač per teismus) kėsinasi 
ant unijų*

Reakcija kįla. ,

SOCI-KRIKŠČIONIŠKŲ RO
JALISTU KONVEN

CIJA.
Šventoji Baltimore didžiai 

nustebo, išvydus savo mies
te visą būrį krikščioniškų so
či j alistų, kurie Čia sulėkė de- 
vintan suvažiavimam

Suvažiavo gana daug pas-

'dabar reikia pakelti klausi-1 mokti žodžius — išmokti po-!aktorių nuo aktoriaus a- 
b bet kon- teriauti ant atminties. Bet-tėjusio iš mokyklos. Obesi- 

greso posėdyje. tas reikalingas upas taip ii-/‘ivinimc praktikoje, žinant
.............  • - ' - - . ani.lt0 abėcėlę, nėra galo, 

todėl gal nenustebins musBet ar ten yra darbininkų gai tetarnauja, kol užsibai- 
užtarėjų? Juk dar tik prieš'gia karė dalinimo rolių. Ra
kelias savaites kongreso vy- le iškovota žmogumi pagirtu tokie išsitarimai:

atydos neat-, per laikarščius vieną ar dau-

O besi-

b minkai tegul badauja, o 
Rockefelleris, ačiū milijonų

rai mažiausios :
kreipė ant bedarbių peticijų, giaus kartų ir jau žadama, 

Kongrese sėdi darbo prie- jau išanksto vaidinamą re-
šai ir jie tolei tenais bosaus, zkilojama pavykusiu 
kol darbininkai už juos bal
suos.

“Deši'mt motų mokinausi 
būti senuku ir vis dar ne
moku” — pasakė Tamari
nas, karalius senųjų rolių.

“Penkis metus gyvenau du 
nohvĮifn’s i r tuomet tiktai da-

nuomonės nustatytoju ir ka
ralium. Kol jo vardas Vi
suomenės akyse augštaiffcto-' 
ves, tol jo galybei negręs jo- . 
kio pavojaus. i

Nepaprastas turtų šūplaU-

Pažiuri;v’vr~ '■’’•■'b 
senuosius aktorių 
kur viename mieste, jų yra! 
visur, ar tebeyra pas juos! 
šventasis aktoriaus upas. Jie mano kojos pramoko kalbė 
tiktai daugiau pripratę priėji”-- tarė Oldridge, šekspi

ne tik t žinojau,kam aš turiu nykštį 
- išsitarė Hembert’as.

ta parodo, kad vienoms tik i vienas rankas pada- 
Amcrikos misijoms išleista i'o spėką, kuri neišsitenka 
arti pusės milijono dolerio, legališkumo rubežiuose. Sa- 
Wellesley college’iui išleista vininkai neapskaiiliuojamu 
$750,000. Kokiai tai Ameri- . . 1 J 
Ros akademijai Ryme išleis-1 turtų prieina prie to rube- 

žiaus, kuomet jie peržengia 
ne tik doros, bet ir krimina- 

■ liškus įstatymus. Jie yra pU' 
- vėjingi organizuotai draugi
ajai.

KOVA TARPE FINŲ.
Mūsų patriotai,ypač širvy- 

uimo plauko, mėgsta paša.- vuiuiax — t-nc v/iui iuj’/-,
koti apie finų susipratimą šviesos, jų kojos ir lupos nejrinių veikalų artistas.
ir apšvietą. Jie stato finus;dreba pasikėlus uždangai,! Praktikai, tokiu būdu 
pavyzdžiu dėl lietuvių. Fi-(scena—jiems paprasta jau nėra pahi/bet; turi būtfpra- 

vieta ir todėl senųjų elgiiiiti- (iži.L c)au(>. Rartn'injW 
sis tankiausiai panašus j mjnėĮa “Veidrodyje”', kai 
“buvimą kaip namie .

Ar tai gerai?... .......... .. ......................... _ _
Ne. Nežiūrint .kaip ilgai pcriUs negali užganėdinti te- 

aktorius lošia, nežiūrint ke-(žltro reikalavimų, taip kad ir 
liasdesimts kartų jam teko 1 geriausias išsimokinimas 
būti ant scenos, jis kiekvieną žodžių nec|uos pageidauja- 

mų pasekmių.
Gal būti pasakys kas, kad 

tam tikslui daroma repetici
jos. Repeticijos yra moki- 
nimosi imamo veikalo, tai- 
kymos žinios prie veikalo ir 
aplinkybių, bet ne mokini
mas1’ amato. Repeticijos yra 
tai galutinas rengimąsi prie 
operacijos.

prieš melus laiko An tilo- nai, girdi, gyveną vienybėje

Kolionistai — patįs vieni so- Š 
cijalistai. Vyriausias vado- bes 
vas — Job Harriman iš Los ]

Kolionija įgijusi 30,000 
akrų žemės. Užsiėmimai: 
žemdirbyste, gyvulių augi
nimas, vištų auginimas ir 
medaus pramonė. Šiais me
tais kolionijos veikimo sry
tis manoma paplatinti. Ma
noma atkreipti daugiau aty- 
des ant vaisių auginimo ir 
įsteigti krutančių paveikslų 
dirbtuvę.

Narių skaičius aprube- 
žiuotas 1,000 familijų. Be-

'/rinėjlmams Ciiiinjoj išleis- J 
1 $39,270. Fondacija per/ 

ius tyrinėjimus pietų 
mrikoj ir Azijoj.
Kaip visuomenė turi 

liti i panašius fondus?

įgentus atlieka viso A / 1

u
H

u'i suprasti tą teisybę, kurią 
socijalistai jau seniai skel
bia. Brooklvno Dėdė.

nes jie kultūringi.
Štai, tariamosios “vieny-
T pavyzdys: Hougton 

pav., Michigano valst., gyve
na labai daug finų. Tenais 
pusėtinai smagiai yra iške
rojęs socijalistiškafe judėji
mas. Socijalistų organizaci
jos stiprios.

Finams patriotams tai 
peilis po kaklu. Jie dabar 
susitelkė draugovčn, kuri 
panaši į tas vadinamų pilie
čių organizacijas, kurios sa
vo laiku pagarsėjo Paterso- 
ne, Lawrence, Calumete ir 
kitur. Finus patriotus šel
pia mainų kompanijos. Iš
vien su kompanijoms jie su
darė pienus išvyt “raudo
nuosius” iš Hougtono pavie-

Savo darbą pradėjo la- 
sm arki ai.

sušaukė didelį

s reikalauja atvaizdi- 
taigi ir geriausias ora-

toriui o kas i baisiausia, tai^e r“8 apHkaci'
jų buvo ir Bouck White, ku- JŲ 'n^yi a paduotas.
ris šešis menesius sėdėjo ka- blKo^on,Jil lu-r! saX° moky
— ■’ klą. Namai budavojama sti-; to.

I prus su visais sanitariškais j bai smarkiai. Calumete jie 
i patogumais. Ligišiol dar'sušaukė didelį mitingą, su- 
nevisiems kolionistams pa- rašė tam tikras rezoliucijas

Įėjime už “išniekinimą” Ro-
Gaila, kad apie krikšėio-i>’ ;t^uma,s- 

niškų socijalistų konvenciją 
labai mažai tėi’a žinių. Vie
nok, nežinant ir to, kas ten 
kalbėta ir nutarta, galima 
padaryti išvedimas, jog soci-l 
jalizmo idėja, beaugdama gi-, 
lumon ir plotin, užgriebia 
vis didesnes srytis.

budavoti namai. Kolionija 
turi savo knygyną, orkestrą, 
du basse ball “teamus” ir 11.

Kolionijos reikalus tvarko 
penki departamentai, kiek
vienas iš Jų turi direktorių 'sįojį komisija, vienbalsiai iš- 
I^rektorius savo valia nega-j rinkta mitinge finų darbi- 
h atstatyt darbininką. Du :ninkų, pranešame, jog mi- 
trecdahu darbininkų gali tingas išreiškė norą ir reika- 

... . , lavima, kad tamista apleis-
tepranesa korės- Įum varį0 kasyklų distrik- 

apie kolionijos kadangi tamstos buvimas

ir plačiai jas pagarsino. Pra
ėjus tūlam laikui, aštuoni fi
nai socijalistai gavo sekan
čius laiškelius:

“Męs, žemiau pasirašiu-

kartą turi jaustiesi ant sce
nos esąs, kiekvieną kartą jis 
turi rodyti dailę — juomi 
šiam veikalui sutvertą dailę, 
bet kuomet jis virsta į kas
dieninį, kuomet jis “namie”, 
tuometįjis nustoja būti žin
geidžių, nustoja būti daili
ninku,likdamas tiktai tuomi, 
kuomi jis ištikro yra.

Apie jaunuosius aktorius 
galima tiktai tiek pasakyti, 
kad pas mus jų visai nėra. 
Viena, kad visi eina prie see-' 
nos nei kiek neprisirengę, o ' 
antra, jie užkarto rokuoja- 
mi aktoriais. Ot tas tai ir 
yra, kad mūsų aktoriai greit 
“susigyvena” : 
jiems greitai atbosta.

Koks tai amatas nebūtų, 
(visados pradedama mokintis 
(nuo pradžios ir tokiu budu 
'galutinai pažinus jį, jis da
irosi žingeidžių, pritrau-
- . vy. v • V ♦

li atstatyt darbininką.

AMERIKOS NEPAISO, (prašalinti formaną.
Europos valstybės, kaip1 7 g / 

kariaujančios, taip ir neką- |*pondentas ; 
niaujančios, nepaiso Suvie- j gyvenimą. Jisai sako, kad 
nytu Valstijų. | jai sekas?

“MilwaukeeLeader” sako:; Socijalistų Partijos sky-
“Šiandien Suv. Valstijos rius Omaha, Nebr. padarė 

nelabai mylimos Europoje. įnešimą, kad S. P. įgytų 10- 
Kayininkai. ir neutraliskieji ooo akrų žemės, pastatytų 
išvien tvirtina, kad męs ne- ant jos partijos rūmą (head- 
turime, kitokių idealų, kaip quarters) ir įsteigtų socija-

1 listišką miestą...
Tik vargiai dauguma na

rių parems tą sumanymą.

tik doleris.
“Męs pasilikome kurčiais, 

kuomet prie mūsų šaukėsi 
užprotestuoti varde žmoniš
kumo prieš karės barbariz
mą, bet kaip tik mūsų preky
ba tapo sutrukdyta, kaip tik 
žibalo trusto laivas tapo su
imtas... taip męs sušukome 
ir pradėjome grąsinti”..

Suvienytoms Valstijoms,

KEPURNINKŲ BYLA 
KONGRESE.

'JCaip žinoma, kepurninkų 
unijos skyrius Danbury, 
Conn., turi užmokėti atlygi- 
nimo “nuostolių” firmai Lo- 

kaip ir kitoms šalims, nerūpi ewe and Comp. $290,000 už
žmoniškumo reikalai. Biz
nis — tai kas kita!
I '

NACIONALIZMAS
RUSIJOJ. ’

Neabejotina, jog Rusijoj 
kįla nacionalizmas. Jeigu ši 
karė Rusijai bus pasekmin
ga, tai pavergtosios tautos 
turės savo priešu ne sudri
busį anų metų nacionalizmą, 
bet karingą, moderniškąjį 
nacionalizmą.

Rusų tauta — virš visoko ! 
Straipsnį panašiu leitmoti- 
vu pagamino rusų naciona
listu vadas P. B. Struve;

Vilniškė klerikališkoji 
“Viltis” Sako, kad tasai 
Mraipsnis sukėlė rusų spau

peržengimą taip vadinamų 
prieštrustinių teisių. Vy
riausias teismas pripažino, 
kad kepurninkai, paskelbda
mi boikotą anai firmai, nu
sižengė prieš įstatymus ir 
bausmę turi sūmokėti iš sa
vo kišenių.

Teismas tęsėsi dešimtis 
metų. Kaltinamieji unijis- 
tai paseno, nekurie iš jų nu
mirė. Ir štai, nuo tų senelių 
rengiasi atimti paskutinius 
sutaupymus bankuose, išva
ryti juos iš po savos pasto
gės.

Unijistai kreipėsi kongre
sam Juk kongersas pernai 
priėmė įstatymą, sulyg ku
rio darbininkų organizaci-

lavimą, kad tamista apleis-

cionais yra kenksmingas 
materiališkai finų darbinin
kų gerovei”.

Kaip kirviu nukirsta. Tai 
jau viduramžio kovos prie
monėmis kvepia. Šnekos a- 
pie susitaikymą, kompromi
są negali būti.

Mūsų. tautiškoji partija ir 
varlinamoji “tautos” taryba 
turėtų pasiųsti savo delega
tus pasimokinti pas patrio
tiškus finus, kaip kovoti su 
socijalistais.

Gal susigadys.

RUSIJA BAUS SAVO PA
VALDINIUS NEDA

LYVAUJANČIUS
KARĖJE.

“Keleiviui” praneša iš Lie
tuvos:

“Šiomis dienomis išėjo ka
rės ministerio įsakymas: 
tie, kurie parvyks iš užsie
nio, neturintieji 34 metų am
žiaus ir turėję tarnaut ka- 
riumenėje, bus baudžiami po 
sugrįžimo nuo 8 mėnesių iki 
1 metų ir4 mėnesių kalėji
mu; tie, kurie parvyks turė
dami daugiau kaip 35 metus 
amžiaus ir neatlikę savo tar
navimo, bus baudžiami kalė
jimu nuo lį metų iki 2 su pu
se metų ir nustosimu visų 
teisių”.

Delei Kaičia banko 
subankrutvjimo. 

• v

'kiančiu, malonu ir gražiu.
Nuolatos rašymai, skundi- 

su scena,°ir ji masi, tūkstančiai veikalų ne- 
Teat- sutvers ir neištobulins lietu- 

ras dėl mūsų akforių yra tūo vių 
pačiu, ką žaislas kūdikio žmogus nebus meisteriu, kol 
rankose; kol naujas, kol ži
ba — gerai, apsiprato, apsi 
trynė — meta į šalį.

Čia pavelysiu sau prikerg
ti tokį palyginimėlį.

Daktaras. Kaip tai gera 
būti daktaru. Kiek tai gar
bės. Ir štai jums, šmakšt at
kiša daktarišką diplomą. 
Jūs, kaip tas kūdikis prie 
naujo žaislo, pulsite, dre
bančiomis rankomis stversi- 
tes už diplomo ir jūsų 
džiaugsmui, rodosi, nebus

teatro, kol tvėrėjas —

jis tą teatrą nesutvers. O 
kad būti meisteriu, tai pir
mų - pirmiausiai reik mokin- 
ties. Neužtenka paklausyti, 
kas ir ką papasakojo, nega
na perskaityti kritiką, * bet 
reik dirbti, veikti, krutėti...

Tegul tik atsiranda žmo
nes, atsiras tam pašvęsta li
teratūra, tegul tik atsiranda 
pas:tuos žmbnės geri norai, 
pražydės lietuvių teatras.

L. B—ius.

pirmininkas industrialės koj 
misijos. Jisai pasako, kad 
New Yorko tyrinėjimai pri
vedė, jog Rockefellerio fon
das yra spėka, kuri gali virs
ti daug stipresne, negu val
džia, jyeTKiiria jis" (fondas) 
egzjįfuoja. Rockefellerio 
-fondacija neturi ant savęs 
jokios kontrolės. Spėka, ku
rią tas fondas gali vartoti, 
praktiškai neaprubežiuota. 
Panaudodamas savo kapita
lą, Rockefelleris gali pa-j so to dar niekeno nekontro- 
kreipti dalyką jam vienam 
geisti non pusėn. Fondas vei
kia taip, kai]) jam liepia 
veikti Rockefelleris; Rocke
fellerio valia viską nustel
bia. Fondo tyrinėtojai ir a- 
gentai be Rockefellerio va
lios negali žengti žingsnio.

Daugely atsitikimų Ro
ckefelleris konkuruoja su fe
derate valdžia. Padėkime,

Chlcagoj subankrūtyjo* 
lietuviškas P. Kaičio banke
lis. Kasgi čia tokio ypatin
go? Ogi tų privatiškų ban
kų bankrūtija devynios ga
lybės, ypač New Yorke ir 
Chicagoj. Bankrūtija jie to
dėl, kad yra maži ir prie vi-

Tai rolė...
Bet jąs pereinate per gat

vę, pereinate prie ligonio, 
paraustate ir jau nebenorite 
būti daktaru; reiškia, žaislas 
paseno.

Lengva daktarui daryti o- 
peracija, gerai už tai apmo
kamą, bet čia tai ir reikia at
minti tą kelią, tą sunkų ta
ką, kuriuo daėjo lig operaci
jos.

Kiek tai rašoma ir kalba
ma apie mūsų teatrą, bet 
kiek yra tokių, ką tėmija tai, 
ką seka mūsų teatrą ir ką? 
patarimais naudojasi? Ar
ba visai nėra, arba ant pirš
tų suskaitomi. Juk prie to, 
kad imti rolę, kad jau eiti 
ant scenos kaipo atvaizdin- 
tojui, kad eiti prie tos labai 
sunkios operacijos, reik bent 
kiek prisirengti, reik nors 
abėcėlę teatro žinoti, o tas 
juk nėra taip sunku.

Esate jūs ant padalinimo 
rolių.- kiekvienas nori ro
lės, kiekvienas nori lošti, 
kiekvienas nori didesnės ro
lės, visi aktoriai, visi žino
vai, visi turit dorą, laiką ir 
pasišventimą. Beįt, pamė- 

• .. , . ... 'i . •

Naujos knygos.
Komunistų Manifestas. 

Sulietuvino J. B. S. Išleido 
Lietuvių Soc. Sąjunga.

“Lietuvinti” kokį nors vei
kalą — reiškia suteikti “lie- 
tuvintojui” nepaprastai pla
čias teises išguldinėjime au
toriaus nuomonių. Užtat 
kas kita lietuvinti kokį nors 
menką veikalėlį ir kas kita 
“lietuvinti” K. Markso ir P. 
Engelso “Komunistų Mani
festą”. Tą veikalą reikia 
versti, bet ne “lietuvinti”. 
Geras vertimas gali užlaiky
ti visas originalo ypatybes, 
visą jo koloritą. O mums to 
kaip tik ir reikia.

Lietuvinimas gi tokio vei
kalo suteikia lietuvintojui 
perplačias teises jo ypatiš- 
kai nuožiūrai ir literatiškam 
skoniui.

Veidrodis, (N. 1, už sausį, 
šių metų). Turinys gana ge
ras, įdomus. Viena straipsnį 
(Teatralai) perspauzdiname 
šiame “Laisvės” N-ry. .

Negerai tik, kad “Veidro
dis” ganą nereguliariškai iš- 
eidinėja.

rineti santikius tarpe dar 
bo ir kapitalo ir paskyrė tam 
tikslui apie pusę milijone 
dolerių. Rockefellerio fon
das nutarė praduti savo ty
rinėjimus toj pačioj srytyje 
ir, jeigu nori, gali paskirti 
net penkis milijonus. Tekiu 
būdu atskira ypata, panau
dodama savo begalinę pini- 
gišką galę, gali užbėgti už 
akių federalei valdžiai. Ro
ckefellerio fondacija, pa
skirdama komisiją darbo ir 
kapitalo santikiams tyrinė
ti, pastatė tos komisijos pir
mininku žinomą darbininkų 
priešą. Ji, ta komisija, tu
rėjo savo tikslu apginti bo
sus ir visur jos veikimas su
silaukė karščiausių protes
tų iš darbininkų pusės.

Laike tyrinėjimo Frank 
P. Walsh paklausė Rockefel
lerio, ar pinigai iš jo fondo 
galėtų būti suvartoti įsteigi
mui streiklaužių agentūros? 
Rockefelleris atsakė — taip!

Taigi Rockefellerio fonda- 
cijos veikimo srytis yra ne- 
aprubežiuota. Ji gali daryti, 
ką ji nori. Išleisdama mili
jonus įvairiems galams, iš
leisdama dešimtis tūkstan
čių dolerių pasiskelbimams, 
Rockefellerio fondacija gali 
pakreipti visuomenės nuo
monę ton pusėn, kurion jai 
tai reikalinga. Išleisdama 
šimtus tūkstančių moky
kloms, Rockefellerio fonda
cija augina jauną kartą jai 
patinkamoje dvasioje.

Taigi Rockefellerio fonda
cija; vienos ypatos vedama,

liuojami.
Bankrutijo ligišiol, ban- 

krutys ir toliaus. Socijalis
tų spauda jau seniau į.tai 
nurodė.

Bet... P. Kaitis buvo soci- 
jalistas. Kaip gi čia tokią 
progą praleidus! Ir “Drau
gas” rašo ilgą litaniją apie 
P. Kaičio banką ir jo kostu- 
.nerius. Rašo su didžiausiu 
pasityčiojimu. Jam patinka 
.okie dalykai.

Jam nerūpi net dalykas iš
arti, bile tik pasigavo socija- 
istą. Bet dalykai pradeda 
aiškėti. Chicagos laikraš
čiai (žinoma, ne tokie, kaip 
•Draugas”) praneša, kad 
jeigu dar visi bankrutijimai 
būtų tokie, kaip šitas, tai 
žmonės nedaug tenukentėtų.

Paaiškėjo, jog banke buvo 
sudėta ne $15,000, bet apie 
>5,000. Pinigai depozitorių, 
veikiausia, neprapuls.

Apie depozitorių ūpą 
“Naujienos” rašo: / '

“Depozitoriai tuo tarpu 
da nesikreipė prie valdžios 
pagelbos. Daugelis jų ma- 

i no, kad gal bus galima be to 
iir visai apsieiti. Kaikurie 
depozitoriai mano, kad P. 
Kaičio kreditoriams butij 
naudingiau paimti likvidavi
mo darbą į savo rankas, ne
gu pavedus tatai valdžiai; 
išpalengvo darant P. Kai
čio krautuvės “stock’o” iš
pardavimą, pavyktų, girdi, 
išimti iš jo didesnę sumą pi
nigų.

Kiti vėl depozitoriai svar
sto, ar nevertėtų visą P. 
Kaičio biznį paimti tam tik
rai korporacijai, susitvėru
siai iš depozitorių. Jų indė- 
tieji pinigai būtų paskaityti 
į šėrus ' ir jie kaipo savinin
kai vestų biznį toliau. Sar 
ko, prie sumanaus vedimo^ 
biznis galėtų gyvuoti”.

“Draugo” pučiamoji pūs
lė, turbūt, truks.

Nelaimingas tasai Vabal
ninku giesmininkas, ponas 
Kemėšis!

■I.
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M. E. Sidorovas.
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užtaką. Bet kątik 
am gaivą, kažkokis 

daiktas švilp
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Jeigu baronas Budbergas nebūtų buvęs 
vyras, jeigu jisai nebūtų žinojęs ką atsakyti, 
tai čia būtų dalgis ant akmens užėjęs. Bet 
Budbergas toj sekundoj susiprato ką atsa-

—Aš apie tai žinau, aš jį paimsiu į Cita
delės kalėjimą, o iš tenais jau jį išgabens į 
karės teismą... Tik skubinkies, tamsta!

Sutin-

LAIVAKORTES 
n

Į Lietuvą-Rusiią
ir iš ten Į Ameriką.

Laivai eina per Archangelską ir 
pei Finliandiją.

Pasportus parūpiname.
Kreipkitės žodžiu ar laišku

V AL

— Na, kaip sau norite. Gerai 
ka Maculevičius.

Paprastame laike ir Rusijoj negalima 
taip padaryti, kad vieno paliepimo neatšau
kus, jau būtų galima antrą išleisti. Bet tuo
met nebuvo ataušęs dar revoliucijos ūpas ir 
esant karės stoviui, žandarai buvo pilnaval- 
džiai ponai. Kaip jie sakė, taip ir buvo. To
dėl tai viršininko pagelbininkas taip greitai 
ir paklausė žandarų viršininko Budbergo.

Minuta slinko po minutai; o gyvenime 
retai kas pergyveno tokių minutų. Kapinių 
tyla viešpatavo aplinkui. Iš už geležinių du
rų neatlėkė jokio garso. Budbergas atsisto
jo ir pradėjo vaikščiot po kambarį. Betgi

pavilioną 
Citadelės 

yra garsi kankinimo vieta. Te- 
tįs s v a i' b i a u s i k a 1 i n i a i).

ant konverto buvo sustatytas

iuvo juoku! 
v o juokų. Ai 
temė — ne vieta 
apleistam velniui, 

menkiausi 
vakacij os džiaugsmo. 
grįžš ątgal Į pragarą, 
buvo tylu ir link 
J įsai

būt išleistas, ir anų olas ne
turėjo įsakymo, kad neleisti 
jam sugrįžti tada, kada jisai 
pats panorės. Todėl aniuo- 
las pasitraukė iš kelio ir šė
tonas, užilsęs ir svyruoda
mas, su džiaugsmingu atdu- 
siu puolė ant savo senos pa
žįstamos sofkos. Čia jis ra
do galop patogumą ir apsau- 

Aniuolas gi vis nerima
vę dėlei taip greito velnio su
grįžimo ir pasiyžo grįžti į 
dangti ir pasiteirauti,k? 
ryt toliau su tuo velniu

buvo keli d raugai,, kurie 
Juk jie patįs ir buvo- 
bet iš sumanytojų 

kadangi kalėjk 
— bausmių jie 

kuriuos męs atva
nosimi, nieko nežinojo apie ple- 

jų sumanytojai pra
tę kuomet juos ga
ji kaliniai, nežinoda- 

sve veža,galėjo pa
ša udy m ui. Tokia- 
pasipriešinti arba 

mėginti bėgti ir dalykas galėjo pairti.
Kada kalėjimo sargai išbudino kalinius, 

tai šie lyg kad prijautė, kad juos vežš ant 
mirties, išgabenant iš kalėjimo dešimtį 
kankinių, reikia atlikti daug darbo. Reikia 
nuo kiekvieno paimti svarbesnius daiktus, 
atiduoti juos tam tikriems prižiūrėtojams ir 
atlikti daugybę kitų, kalėjime privalomų da
lykų. Reikia pažymėti bent keliose knygo
se, kuomet jie tapo išgabenti.

Gana ilgai dūravo, kol kaliniai buvo pa
ruošti kelionėn. Tuom pačiu laiku buvo ruo
šiama geležinė karieta ir arkliai.

Apie dvasinius kalinių pergyvenimus 
neberašysiu. Lengva suprasti, koks nusi
minimas turėjo juos apimti.

Ir štai, jie jau kalėjimo kanceliarijoje.
Turiu patėmyt, kad vedant kalinius 

kanceliarijon, Budbergas pašaukė mane, tai 
yra policistų staršą. Beeinant kanceliari
jon, sutikau patį rotmistrą. Susikeitėme- 
keliais žodžiais. Viskas iki šiolei ėjo gerai.. 
Rotmistras pasakė, jog kalinius gabena 
kanceliarijon.. Dar truputį laiko ir būsime 
už vartų. Rotmistras vėl nuėjo kanceliari
jon,-o aš sugrįžau prie pąlicistų. Jie tuo
jaus sustojo eilėn, nuo gonkų iki karietai ir 
buvo nuogom šoblėm. Aš pareikalavau ka
rietos raktus ir įlipau ją apžiūrėti, kad, kar
tais, nebūtų išlaužta skylė dėl pabėgimo...

Grįžkime dar valandėlei į kanceliariją, 
kur kaliniai jau buvo atvesti. Mažoje kan
celiarijoje pasidarė visiškai ankšta.

Baronas Budbergas uoliai sekė kiek
vieną kalinių pasikrutinimą ir tik laukė tos 
minutes, kada pasibaigs prisiruošimas.

Jisai pasisveikino su dožu mojančiu 
f atliekančių savo tarnybos priedermes) vir
šininko pagelbininku, kurio pavarde buvo 
Maculevičius. Jam tuojau buvo įteiktas pa
klotas, adresuotas viršininko vardu, su ant- 
spauda kanceliarijos Varšuvos oberpolic- 
meisterio. Ten buvo paantrinta paliepimas 
perduoti kalinius baronui Budbergui ir jie 
turėjo būti nugabenti į dešimt 

šimtas!

“Ach, nutilk!” prastenėjo 
nelabasis. “Leisk mane į 
pragarą! Pasitrauk iš kelio! 
Dabar ne laikas klausimus

(Tąsa).
JisaK vėl pradėjo raustis 

ir n epo i ik o išlindo ant že
mės paviršiaus biskį že- 
miaus minėtos vidtos, ten 
kur didelė upė įsilieja į Per
siškąją 
iškišus j 
keistas, did 
damas pralėkė visai arti to
kiu neįmanomu greitumu ir 
spėka, jog nuo to greitumo: 
pasidaręs vėjas įlaužė vieną: 
jo ragą ir be niažko nenune-1 
še nuo pečių jo piktybių pil-1 
ną galvą.

Akimirksny, spraunus ne
labasis pašoko už artimaį. 
gulinčio didelio akmenio ir 
skubiai apsižvalgė.

Toli ant užtakos vandenio 
paviršiaus matėsi du milži
nišku pluduriuojančiu kūnu, 
apsuptu tirštais dūmais ir 
ant abiejų viršaus plevėsavo 
raudonos kryžiavęs vėlia
vos. Jųdviejų šonai nuolat 
spjaudė raudona liepsna ir 
tą spjaudymą sekė tekis bai
sus trenksmas, jog jo stačios 
ausįs veik visai apkurto. Ji
sai pamanė, kad gal tas, ką 
jis prarado savo vipšm’tvp n j 
je, dabar atsirado ant žemės. 
Greit jisai pastebėjo, jog ug
ningos srlovos yra i ką tai! 
taikomos ir, apsigim ęs, pa-j 
matė pakrašty didele mirvo 
ir akmenio krūvą, kuri griu-: 
vo skeveldromis matomai: 
nuo minėtų ugningų sriovių ' 
veikmės. Raudona vėliava’ 
su pusmėnuliu vidury vis 
dar plevėsavo viršuj tos 
griuvėsių krūvos, ir jisai

ti: “kodėl mus išveža dabar,pačiam vidur
nakty? Kur jie mus gabens?”

Ypač nusiminęs buvo vienas iš jųjų, 
patsai jaunesnysis.

Baronas Budbergas įsmeigė savo akis 
i vieną iš areštantų ir, kada jų akįs susitiko, 
tai vienas kitą pažino. Kalinys tuojaus su
prato, kame dalykas ir nudžiugo. Bet tai 
buvo negerai. Bile kas iš sargų galėjo tai 
patėmyti. Todėl baronas Budbergas tuo
jaus susiraukė, nusikreipė į kitą pusę ir 
smarkiai subarė vyresnį sargą, kad taip il
gai triusinėjasi. Tasai žmogus taip išsigan
do to pabarimo, *kad nebežinojo ką darytu 
Rūpinosi ir skubino iš paskutinųjų. Kiti 
sargai taip-pat tik tėmyjo, kad negavus 
barti nuo “načalstvos”.

Staigiai kalėjimo viršininko padėjikas. 
pasiūlė baronui Budbergui:

— Ar nenorėtum, tamsta, kad aš prie 
jūsų policistų pridėčiau dar kelis savo sar- 
,gus? Tuomet apsaugojimas bus tikresnis. 
Aš galiu duoti raitą sargybą.

Budbergas atsakė:
— Ne, nereikia. Mano vyrai — 

lodey”. Aš jais pilnai galiu užsitiketi 
bar tamsta peržiūrėk dar vieną kartą areš- 
tantus mano akyvaizdoje 
kalbą rotmistras.

Maculevičius pradėjo paeiliui šaukti 
areštantus.

Kada kaliniai buvo patikrinti, Budber
gas pakvitavo ant rašto, priėmęs juos. Pa
dėjęs savo parašą, piktai nutrenkė plunks
nakotį į šalį ir padarė patėmyjimą, kad 
plunksna-yra netikusi.

(Toliau bus).

nių, sukriušintą ir sumanky
tu taip, jog sunku buvo ir ti
kėt, kad tai žmonės. Tuo
met jam paaiškėjo, jog jisai 
bemaž neliko užmuštu vienu 
tų daiktų, kuriuos žmonės 
ant vandenio mėtė į fortą. 
Jisai pažvelgė aplinkui, bet 
niekur nieko daugiau nesi
matė, tiktai smiltėtas, sau
sas ii- neviliojantis tyras.

“Dalykai biskį persimaino 
nuo mano paskutinio čionai 
buvimo”, pratarė velnias. 
“Tai buvo nemažas man pa 
vėjus, — laimė, kad gyvasis 
likau. Matoma, kad . šioj 
apieiifikėj man nėra ką veik
ti. Jeigu aš čia stovėsiu, tai

lengvo ir skaudžiai irdamos 
su sužeistu sparnu. Ir vėl 
jis mate, daug didesnėj mie- 
roj, tą patį, ką ir Persiškoj 
užtakoj: milžiniškus laivus 
spjaudančius ugnį ant pa
kraščių ir ant vienas kito, 
žudančius daugybes vyrų, 
moterų ir vaikų, deginančių 
miestus ir skandinančių vie
kas kitą. Jisai šen ir ten'gą 
slapstėsi, tėmyjo ir klausėsi. 
Visur rodosi, tas pats. N Ne
buvo ant žemes ramios viete
les, kur garbės vertas, tei
singai protaujantis, konser- 
vaty viskas velnias galėtų 

kščioti. Ką jau ir 
apie žmoinų rijimų, 
stebuklas, kad žmo- 
paties nesu draskė į 

kąsnelių ir r'*.......
jo tūkstantį sykių nuo to lai- 

kaip jisai išlindo ant 
bet sekan-: prakeiktos planetos pavir- 
vienas to- i šiauš. Jisai, velnias! Jisai 
kaip kad ' bu vo praei ties palaiku! Jis budino bjauru 

Bet jam nebu- 
ku buvo, 

bėdinam, 
Jisai ne
iš savo 

sai

Dabar pakalbėsiu apie pačius kalinius: 
Pačiame kalėjime 
žinojo apie išvogimą, 
sumanytojai išvogimo 
mes neliuosavome nei vieno 
me jiems nebuvo pavojaus 
laukė nedideliu 
ž lavom e iš 
na. Tiktai vienam 

kad nesi prie;
, galiom;
s draugai į 1 
jie vežami s 
me jie galėji

Joshua Wanhope.

PRAGARE GERIAUSIA
ant veido nebuvo maty ties jokių sujudimo 
ženklų.

Maculevičius nedrąsiai prakalbėjo:
— Kad tamsta žinotum, pone rotmis

trai, kokia tai sunkenybė tarnauti prie to
kios tvarkos. Kalėjimai kimšte prikimšti. 
Areštantų prigrūsta dvigubai tiek, kiek ga
lėtų sutilpti. Iš tos priežasties kįla n@užši- 
ganėdinimai... Mūsų vyriausybė reikalauja 
uolaus pildymo priedermių.

Taip šnekėdamas, Maculevičius norėjo 
nusiskųsti ir sykiu prisimeilint žandarų afi- 
cieriui, kad tasai, reikale, neužmirštų ir už. 
ji žodelį ištart.

Staigiai atsivėrė sunkios, geležinės du
rį-; ir kalėjimo starša sušuko: “toje minuto- 
je bus atvesti areštuotai. Viskas jau pri
ruošta”.

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

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

mas New Yorko didžiųjų bankų, su keturiais šimtais septyniasdešimts dviem 
milijonais dolerių kapitalo ir tūkstančiu devyniais šimtais 
nų indėlių.

Ne kiekvienas bankks galLtapti nariu šio susivienyjimo
Tarp daugybės Valstijinio Banko dėjikų randasi:

VALDŽIA MIESTO NEW YORKO................ $Š5,000.000 >
VALDŽIA NEW YORKO VALSTIJOS...................10Q,000.00
PAČTOS TAUPOMOJI KASA................................ 197,500.00

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

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

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

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

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

Valstijinis Bankas kasdien atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro apart 
švenčių ir nedėldienių. Iš svetimų miestų tuojaus duodame atsakymą.

VALSTIJINIS BANKAS WILLIAMSBURGH BRANCH
Graham Avenue & Varet St, Brooklyn, N. Y.

Laikas ėjo. Pragaras nuo
lat tobulinosi. Šėtono suirę 
nervai pradėjo atsigauti ir, 
nors tai labai išrodė keista, 

nepranjo įvairus garsai nuo žemės pa
viršiaus vis silpnėjo ir galop 
visai nutilo. Du, o gal tris 
metai praėjo, kuomet vieną 
sykį žmonijos priešą, vėl pa

ts trepsėjimas 
anapus išgriautosios sienos, 

jog; Girdėjosi kaip ir nesuskaito
mos daugybės kojų trepsėji
mas. Reikia paminėti, jog 
siena taip jr buvo išgriauta, 
kaip ją aniuolas paliko, nes 
nebuvo viršuje išduota pa- 

sma - ramu, lienuno, kad vėlei šėtoną už- 
upralo esąs, taip sa-pyti. Tie, kurie buvo 
videšimtejo amžiaus 'siunčiami į šėtono karalystę, 

vai tojo paprastąjį 
kaip ir seniaus, todėl kokis- 
nors triukšmas anapus sie
nos turėjo reikšti ką-tai ne
paprastu ir šėtonas pasiryžo 
kuogreičiausiai ištirti, kas 
ten darosi. Skubiai pašan- 

.1! kęs. iš pragaro vidurio pagel- 
1 , bą, jisai išlipo per griuvėsius 

ant sienos viršaus ir pažvel
gęs laukan pamate prisiar

tinant neišmieruojamą dau- 
Įgybę. suerzintų žmonių.

(Toliau bus). 
Verte J. Stropus.

v arsavos 
paviliona 
nais sodinama p 

Adres
rašomąja mašina

Budbergas paklausė:
— Ar jau kaliniai paruošti išvežimui?
— Meldžiu atleisti man, — nuolankiai 

atsakė dežurnas, — tamstai reikės valandė
lę sugaišti. Dar ne visos popieros yra pri
ruoštos.

Čia. tariamasis žandarų aficieris smar
kiai supyko. Jisai smarkiai subarė Macule
vičių. 'basai žmogelis nutirpo iš baimės. 

ui va' Juk “načalstva” bara, tai ne je
—• Tai skubinkie, tamsta, 

niau prašneko Budbergas.
Maculevičius tuojaus išd. 

paliepimą, kad atvesti] areštai
Kągi išvikrųj į ‘‘jaute tuomet baronas: 

Budberg? Jisai buvo, kaip ant žarijų, nors 
ir išrodė šaltu, abejutiška. Neramios min
tis švaistėsi jo galvoj. Kad tik nepaslvėli- 
nus, kad tik greičiau išgavus draugus, kad 
tik greičiau atsidūrus už vartų! O kas bū

ti pribūtų tikrieji žandarai? Tuomet 
sus suima (arba kįla mūšys), o drau

gus išgabentų ne liuosybėn, bet tikron Ci
tadelėm

Viskas kybojo, kaip ant plauko. Užtat 
juo labiau reikėjo budrumo ir sumanumo. 
O jau Budbergas mokėjo užsilaikyti.

Maculevičius gi rašė ir rašė, net akių 
nepakeldamas. Mat, jisai turėjo paruošti 
kiekvienam išvežamam kaliniui valdišką po- 
pierą su visais oficiališkumaisir,perduodant 
kalinius žandarų rotmistrui, reikėjo įteikti 
ir tas visas popieras.

Taip jau visuomet daroma kalėjimuose, 
kuomet tas ar kitas kalinys pavedamas ki
tai valdžiai.

Maculevičiui taip pasinėrus darbe, ba
ronas Budbergas ramiai sau užsirūkę. Pas
kui, labai rūpestingai, apsidairė aplinkui, 
įsitėmydamas, kur randasi durįs, miesto te
lefonas, vidurinė, signalizacija ir skambu
čiai.

Baronas Budbergas uoliai tėmyjo Ma
culevičiaus veido išvaizda. c

Kada Maculevičius paėmė į savo rankas 
pakieta, kurį jam atvežė būk tai nuo polic
meisterio, jisai jį pavartė rankose ir atida
rė. Tuomet Budbergas, tarytu^ ėdė jo iš
vaizdą. Tariamam žandarų aficieriui misli- 
josi: o gal tenais įsiskverbė kokia klaidelė. 
Tuomet gali viskas pairti. O pradžia tekia 
pasekminga...

,Perskaitęs popierą, Maculevičius pada
rė pastebėjimą:

— Man keista, kad policmeisteris liepia 
pavesti tamitsai kalinį N., tuo tarpu aš turiu 
kitą paliepimą, kurį dar tik šiandien gavau, 
kad minėtą kalinį reikia išsiųsti karės teis
man, nes ten bus jo byla... Hm, kas čia da-

galiu nukentėti. Reikia pa- 
mislvti. Man pasakojo, jog 
tie Edeno (rojaus) gyvento
jai nusidangino Į vakarus. 
Aš irgi trauksiu į vakarus. 
Dabar aš žinau, ką reiškė tie 
kv tųs garsai - griausmai, 
kuriuos aš taip tankiai apa
čioj būdamas girdėjau”.

Išplėtęs savo baisius spar
nus, jisai pasikėlė ir nušar- 
pavo vakarų linkui. Vienok, 
kol jis nepasiekė Europos 
vidurį, žemė išrodė tokia- 
pat, slesna, nevaisinga ir re
tai - kur apgyventa. Todėl 
šėtonas vis lėkė tolyn, kol 
nepasiekė tą vietą, kur Vo
kietijos rubežius susitinka 
su Lenkijos rubežiumi.

“Aš nusileisiu čia ir apsi
žvalgysiu”, jisai nusprendė. 
Bet nespėjo jisai nusileisti 
kokį tūkstantį pėdų, kaip ū- 
mai pajautė kairiame spar
ne aštrų, skausmingą žnyb
telėjimą. Šį sykį į jį metė ką- 
tokio iš apačios ir matomai 
vieną kartą užgavo. Aty- 
džiaus pažiūrėjus žemyn, ji
sai pamatė visą šalį per 10- 
000 ketvirtainių mylių pri
pildytą ginkluotais žmonė
mis, kurie su didžiausiu įnir
timu vieni kitus žudė. Visur 
matėsi ugnis, dūmai, lieps
nos ir negyvų kūnų daugy
bės. Aišku buvo, jog jei tik 
jis prisiartins kiek arčiau, 
tai jie sušaudys jį į šipuliu
kus—-taip sakant, patį vėl- Į 
nią iš jo išmuš. Todėl jisai 
traukė tolyn vakaruosna,; 
nors jo sužeistasis sparnas, 
bjauriai skaudėjo, bet galop 
jis buvo priverstas nusileisti 
ir, ant laimės, nusileidimo 
vietoj išrodė, bent toj valan
doj, gana ramu, nors jisai; 
patėmrio, joq visoj šaly bu- ! 
vo kryžkryžiais prikasta gi- 
lųrperfr—ti

Į Lietuvių Skyriau# Vedeyac.
IMIMIW .........................    .

Šiaip - taip jisai betgi nu
sileido ir, susigriebęs greito
sios sužeistiems velniams 
pagalbos įrankius, pradėjo 
lcj)yjti savo suplyšusį lėkime 
aparatą. Bet mespejo jisai 
dar gerai išplėsti bandažo, 
kaip iš artimiausios duobės 
išlindo sudžiuvus?purvina ir 
kruvina žmogystė ir sušuko 
jam, “Ei, tu, nigeri! Grei
čiau s’ėpkis! Jauk Johnso- 
n’as (Jauk Johnson’u fran- 
cūzai praminė didžiausiųjų i 
vokiški] kaimelių bombas.išimt 
Vert.) ateina!”

Velnias visiškai nesuprato ko 
Y) persergėjimo, 
čiame momente 
kių - pat daiktų, 
pralėkė pro jį Persiškos už
takos pakrašty, tiktai daug 
didesnis, nupuolė veik prie 
pat jo kanopų ir su tokia bai
sia spėka, jog jo sprogimas turėjo 
iškasė 42 pūdų gilumo, 78 pė- j 
dų ilgumo ir 132 pėdui platu-! 
mo duobę. Dūmams išsis-j 
klaidžius, šėtonas, kurį spro
gimas išmetė ant šimto pe- 
d i Į orą, pasijuto ant pat 
kranto baisios, dūmų pilnos, 
skyles. Jam pasirodė, būk 
j;s slysta žemyn tiesiog į 
pragarą ir keletą sekundų ji- 
•>-‘,i stovėjo lyg suparalyzuo- 
!'is nuo išgąsčio, plačiai iš
verstomis akimis, ir pasi
šiaušusiais nuo baimės se
na s. Paskiau, surikęs ne- 

-•ivn balsu ir vilkdamas už-, 
nakaly savo ištiestą žaibuo
jančią vuodegą ir sužeistąjį 
sparną, jisai, lyg kokia juos
ta, metusi per lauką ir, dar. 
nvtsiĮieikejęs, nugriuvo, i 
kaip ilgas, į vieną didelių 
merkasų, kuriuos jis dar pir
mūnu buvo pastebėjęs.

Bet nelaimingasis kipšas! 
ir čia negavo nei minutes at
vangos. Nuo perkaso dug
no urnai pakilo gauja nuož-j 
mių, suskretusių, krauju ap
taškytų žmogysčių, kurios 
nuožmiai rėkdamos, “Him
mel sacrament! Donnerund 
blitzen! Raus mit den ver- 
lamte Turco!” puolė ant jo 
su nesvietišku žiaurumu. 
Urimirksny velnias gavo 
baisų smūgį į galvą su šau- 
.uvo kulbe, kas nulaužė jo i 
p skutinį ragą, ir du skau- 
Ižiu durtuvo dūriu į užpaka

lį. Gauja jau rengėsi jį pri
baigti, liet velnias patepto: 
žaibo greitumu iššoko iš per-1 
kaso ir, vejamas tarškan
čiais garsais, iš kurių jam i 
lar kliuvo nemažai skaudi-: 
nančių Įgilimų, nuogandžiai 
ūkdamas ir iki augčiausiam 

laipsniui pergąsdintas, vėlei; klausti 
nulėkė tolyn.

Jisai lėkė virš jūros

.. SIUNČIAME PINIGUS. NU- 
EINA GERAI. įmanu* pūn.ą at
sakomybę*. Pristatome kvitą su 
parašu apturėjusio. PRIIMA
ME PINIGUS TAUPIN1MUI.

Anlu.ulas saugojo palei iš- 
gi rautąją sieną, per kurią 
jisai išleido šėtoną. Jam 
buvo gana Stebėtina, jog nei 
vienas pragaro gyventojų 
nebaudė issprukt laukan. 
Kartais aniuolas žingeidavo/ 
kokius šposus nelabasis ten 
viršuj krečia, kaip jis ten 
linksminasi, ir ar daug jau 
žmonių jisai surijo. Taip 
jam besvajojant praėjo die
na ir kita, bet trečią dieną jį 
taipgi pergązdino baisus 
trenksmas viršuje, o sekan
čiame momente velnias įkišo 
savo bjauriai sumuštą galvą 
pro sugriautąją sieną, ir 
sunkiai ir skausmingai įslin
ko į vidų.

“Kas tai! Tu. sugrįžai, ir 
taip greit!” sušuko nustebęs 
aniimlas. Baskui, patėmijęs 
sugrįžusio valkatos išvaizdą, 
j’sai suriko: “Del Miko mei
les, kas tau nutiko ant že-

senovinio p a R1 y 111.1 s i o 
; su tuo skirtumu, kad 
urėjn tėvo, pats būda

mas męlagysčių tėvu. Bet 
jis turėjo gana laiko patė
myti, jog šitame (melagys
čių) departamente žmonija 
taip-pat j.'.ilijoną sykių

t



* ’’Wt Berenstamm.

Apgynimų karštyje
(Vertė švenčioniškis).

(Tąsa).
— Taip, pas ją viską atrado, bet tokią 

mergaitę jūs nenuteisite!...
’ Teisėjai mergaitę išteisino...

II.
Augštas, storas, stiprus žmogus, nedi

dele galva, veidas panašus į Mefistofelio. 
Visuomet šypsosi. Jis pakliuvo į advokatų 
tarpą visai netikėtai. Pabaigęs juridišką 
fakultetą, keliolika metų išb ivo teisėj^.

pat nerviškumu, su tokiu pat drebėjimu ir 
gfslų tampymosi, su kokiu aš laikau šią pra
kalbą!.... K

Kada jis pabaigė šiuos trumpus žo
džius, iš jo krūtinės išlupta nuvai ginta šir
dis, gulėjo priešais teisėjus... Visi tą supra
to ir visi tą jautė...

Jį vėl pradėjo drugys krėsti... Didelis, 
stiprus žmogus vienas vidury svetainės...

Saloj tylu. Niki vienas neišdrįso pasi
judinti, nei vienas neišdrįso galvą pakelti. 
Tik dabar visų širdis sujudo, visi pradėjo 
gėdintis apie tai kalbėti, kas ten dėjosi...

Pirmininkas ilgai tylėjo. i
— Sekantis apgynėjas turi balsą, — ne

drąsiai pakeldamas galvą pratarė...

Moten’s ir Kare.

. singas žmogus. Pertai nusprendėm už
kviesti ant vieno didelio politiško proceso.

ko iškelti į aikštę daugybę tokių dalykų, 
apie kuriuos apkaltinimo akte visai nemi
nėta... Audėjų neapsakomai sunkios darbo 
sąlygos, mokestis visai maža. Darbo diena 
baisiai ilga... Toliaus taip gyventi jau ne
galima buvo... Darbininkai badauto - bada
vo... Ir tik retkarčiais tarp savęs pasikalbė
davo, kad taip gyventi negalima.

Į dirbtuvę, po priedanga darbininkui, 
buvo Atsiųsta du provokatorių. Vienas iš 
jų viešai darydavo visokias niekšystes, tur
būt manydamas, kad tame ir yra provokato
riaus galybė. Kada vienas iš darbininkų 
pradėjo rinkti aukų statymui bažnyčios, tai 
tas provokatorius ištraukė iš jo aukų rinki 
mo blanką su panelės švenčiausios paveikslu 
ir pradėjo mindžioti. Darbininkai pasipik
tino ir pareikalavo, kad jį iš dirbtuvės pra
šalintų. Prašalino, bet po kelių dienų vėl 
priėmė. Antras unolatos kurstė prie strei
ko. Kada darbininkai išėjo streikan, tai 
“organizatorius” pasiliko bedirbąs. 
Tuomet priėjo prie jo keli darbininkai ir 
pradėjo gėdinti, kad jis taip elgiasi. Jis iš 

.sitraukė kinžalą ir vieną darbininką sunkiai 
sužeidė, c kitam žarnas išleido. Teismas tą 
provokatorių išteisino.

Darbininkai susirinko prie dirbtuvės... 
Atvažiavo dirbtuvių inspektorius ir liepė iš 
rinkti iš savo tarpo keturis “sumanesnius” 
darbininkus, su kuriais jis turi pasikalbėti. 
Išrinko ir pasiuntė. Tuom tarpu tarp dar- 
hinū kų pasigirdo balsai: “Saugokitės, sau
gokitės, paveikslus ima!” Per dirbtuvės 
langą šnipai norėjo nuo darbininkų paveik
slus nuimti. Darbininkai leidosi bėgti; pra
dėjo juos areštuoti. Paskui labai sumušė... 
Buvo ir daugiau visokių provokatoriškų 
darbelių... Visi apgynėjai nei varosi ir pik- 

. tinesi...
Apgynėjų buvo labai daug ir prisiėjo 

būti vidury teismo svetainės. Kuriam rei
kėdavo kalbėti, tai tas mįeidavo prie teismo 
kafedros. Išėjo ir jis. Didelis, stiprus, ga
lingas. Bet šį sykį jo veidas išbalo, ant kal
tos išsitempė mėlyna gįsla, šypsą visai iš-

— Jūs turit halsą, — tarė teismo pir 
mininkas.

ir nu-
tilo.

Męs visi laukėm
— vėl ramiai alka

tojo pirmininkas.
Jis vėl išsižiojo, sumosavo rankomis, 

tartum norėdamas išsipainioti iš spąstų ir 
nutilo...

— Ponas apgynėjas, męs laukiame!...
Iš jo lūpų išsiveržė koks tai nesupranta

mas, baisus dejavimas, vaitojimas, jo visas 
kūnas pradėjo drebėti, tampytis. Ta visa 
scena pasidarė tokia baisi, taip skaudi,- kad 
daugelis nusisuko į šalį... Visi laukė...

O jis stovėjo prieš teisėjus toks didelis, 
toks stiprus ir drebėjo, tartum drugio kre
čiamas... Visos jo gįslos pradėjo tampytis...

— Ponas apgynėjas, — sušuko pirmi
ninkas, taip negalima! — Nesinervuokite 

. tamsta, aš meldžiu! Taip negalima ner
vuotis!...

Tuom tarpu vienas mūsų draugas pri 
bėgo prie jo, paėmė stiklą šalto vandens ir

Jis palengva ir labai lėtai pradėjo ma
žais gurkšneliais ryti vandenį. Išgėręs stik
lą vandens, valandėlę pastovėjo ir, tartum 
atidengdamas savo širdį, pratarė:

— Ponas pirmininke! Jūs galite man 
uždrausti kalbėti, galite uždrausti paliesti 
vieną ar kitą dalyką... Ant to jūs turite 
jstatymišką teisę... Bet pasakyti man: “ne
sinervuokite!”— jūs negalite ir neturite 
teises! — Taip, aš nervuojuos! Aš noriu

Aš noriu savo nerviškumu, sa- 
ir jus užkrėsti! Aš noriu, kad

MOTERIMS
NAUJIENOS V

Motinų neapgausite!
Jeigu dalis mūsų draugių 

apsva i go p a t r i o t i z m o ga
ji ais, jeigu daugelis mūsų 
įbrolių davėsi save apkvailin
ti, tikėdami, būk karės tiks
las — tai paliuosavimas pa
vergtųjų tautų, — tai męs 
nesiduosime apgauti, nesi- 
duosime apkvailinti. Męs 
gerai žinom, kad dėl prole
tary ąto žmonija dalinama 
ne pagal tautas, bet pagal 

męs

darbininkės daugiau nieko 
nelaimes, kaip tik naujus re
težius. Pakol pasaulį val
dys kapitalistiška valdžia, 
pakol žmonija valdys kar
das, pa tol moteris darbinin
kės nieko nelaimes.

terų draugija reikalaus vi
siško teisių sulyginimo.

III.
Vieni jam pavydi, kiti neapkenčia. Bet 

jo vardas yra visiems žinomas. Jeigu ko
kiame teisme jis dalyvauja, tai vien tik dėl i 
to tas teismas skaitomas labai svarbus. Jis 
žydas. Per ilgus metus buvo persekiojamas! 
ir turėjo būti prisiekusiojo advokato pągelbi-įklesas; męs gerai _ žJnum. 
ninku, nes valdžia neišdavė advokato teisių. turime vieną didžiausi 
Seni jo “patronai” eidavo pas savo pagelbi-.”K Pr].sp^U( ėją - t<b 
mnką tartis. Jau tuomet jis buvo galingu ’paveldčjus privatinės nuo- 
advokatu. I savybės. Męs gerai žinom,

viską i kokia kalba nekalbės sveti - 
tokio'mų ‘šalių darbininkai, jie 

_ bus mums daug artimesni, 
negu mūsų tėvynės uvarpo- 

’ !niai, kunigai, fabrikantai ii' 
ir generolai, vartojanti tą

Kuomet męs pradedam rašyti apeliaciją,' pačią kalbą, kokia i r męs... 
tai surandam du - tris faktus, ant kurių ga- Bereikalingai . buržuazija 
įima pasirėmus parašyti, o jis tame pačiame stengiasi sukelti neapykan- r----- —............. i-*-—;

prieš kariaujančių šalių mo-
. Mūs, mo- 

apgausite! Už nuga.
ru bekariaujančių kareiviu

ininicu įbAuj p. u u i (vy o lu j jio 
ūno. Nėra tokio senatoriaus, nėra 
profesoriaus, kuris galėtų daugiau už ii ž 
noti. Jis kaip bematant pagauna faktu;

dalyke suranda dvidešimts! Ir paskui męs tų^arpe .moteių pi olėtaiių 
oatįs stebimos, kad negalėjom patemft- įeris _ proietares.
ti juridiško sloniaus, kuris po nosia gulėYtinų, neapgausite 
jo!... Jeigu jis pradeda darodinėti, kad nė-'ru .........
ra prasikaltimo, kad teismas negali teisti, n^ęs matom vaitojančias, de- 
tuomet teisėjai nenorams turi su juomi su- juojančias ir karčias ašaras 
Ūkti v 1 ;liejančius tokias pat mcti-

’. , ... ..................... .... 'nas, kaip ir męs. Męs gerai
Jis buvo saumeihs, grrn ai įsizeizdvo, žinom, kuomet mūsų kariau 

įer tai dauguma jo neapkeiue. Vienok ngjantis sūnus nušauna prie-

K A D A S AK e šDKeJA 5 
DORA DUNKAN?

Viena iš puikiausiu ir
mausiu pasauly šokėjų yra 
Isidora Dunkan. Ji turi savo

Rusijos popai.
Nėra, turbūt, pasauly at- 

ž: įga rei viškesnės įstaigos, 
kaip Rusijos pravoslavų 
“Švenčiausias sinodas”. ‘

štai faktelis iš jo veikimo:
Tūloj vyskupijoj viena 

moteris norėjo persiskirti su 
v v i u. k. u r i s s i r go neš g y< lo-

kad turtuolis ją išžagino, 
per tai jinai ir nušovė.

Tuom laiku Ch. Massey 
pati viešėjo Hartford, Conn, 
pas savo seserį.

Mokytojų unija.
Sufragistė O. Belmont pa

kule klausimą, kad New 
Yorke suorganizuoti moky
tojų uniją. Organizatorė 
sako, kad mokytojų unija tu-

iM'eleris pristatė ir daktarą ;'’^4 išeiti ant streiko tuo
pai iūdyjimus. Vyskupijoj kuomet mckyalų vai- 

Iatsisakė tą klausimą išrisi. Oz^a pakuosuoja nuo vietos 
,Dalyka perkėlė rūgščiam tas mokytojas, kurios tampa 

motinomis. *
Je:gu »mokytujos susior

ganizuotų į uniją ir pana- 
. i- i mgtusi, tuomet mokyklų 
valdžia turėtų išpildyti jų - 
reikalavimus.

jau ji pasirodo su savo mo
kinėm šokti, visuomet ėst., . .mm™ ;.............Jsion rusų bažnyčios istai-punas. Neseniai i ir įosmsi , b ™ ‘ in.r.i.vid-, i-1.-,, i' IP>011 * smodaii. lenais vysk',I-
noiitan Opera House, New 
Yorke. Žmonių buvo baise
nybės. Obuoliui nebuvo vie
tos nukristi . Muzikallška

ia iš Shuberto veikalu. Dun- 
mn Ir mokinus šoko, šoko

smarkiai ginčyties. Ar ne- 
nriešinga bus bažnyčios tei
sėms, jeigu moteris atsiskirs 
nuo vyro sifilitiko? Didžiu
ma nutarė, jog persiskyri-

t kūpąs pasakė, kad sifilis e- 
siganėdinimo. Kada viską

kartų iššaukė savo mylimą 
sekėją.

AnI; pabaigos ji pasakė 
prakalbėlę.

—Ar jums patinka šie šo-

kui daugybė šeimynų pra
dės skirties. Todėl, vėl y už
drausti. Taip ir nutarė.

ęis pubukos baisai: 
taip, ta*p!) Jeigu jums pu-i 
tinka mano šokių mokykla,' 
i a i ar n e g a 1 ė turn e t p a g eibei- 

Padekite man p 
it ra kur galėtų 
0,0C0 - žmonių.

man?
i yti.t:

1 ris

f

Kova su moterų skrybėlėm.
Keistą kovą veda vokiečiai 

Brussely, Belgijos sostinėj. 
Kaip žinoma, veik visa Bul

1 vol
Igai nelabai trokšta 
ą globos.

Kiek moteris uždirba? v
New Yorke buvo sušaukta 

moterų - darbininkių mitin
gas. Kalbėtojai nupiešė var
gingiausi moterų darbiniu-*

ten, narys vals-

misijos, savo kalboj pasakė, 
kad konvetrų išdirbystėj 33- 
000 moterų negauna pilnų 8 
doleriu į savaitę, 27,000 — 
negauna pilnų 7 dek, 19,000 
— negauna pilnų 6 dol., 11- 
000 — negauna pilnų 5 dol., 
ii* 1,500 — negauna pilnų 3

Organizatorė pardavėjų 
■Arę. nurodė, kad didžiau
siose krautuvėse dauguma 

i girną - pardavėju gauna

vių kepures. Tuomi mote
įs norėjo parodyt, kad pri 
aria belgų kareiviams, no-p 
■ntie; is išliaosuct ievyno. I i k (i dcleiįįus į savaitę.

V isi oratoriai ragino mer
ginas organizuotis ir reika
lauti, kad valdžia išleistų 

gvarantuojan-

me laisvam įėjimui dėl tu, 
kurie netari pinigų. 2,000 
-ūdynių būtu su Įžanga po 5 
uentus. Kiti 5.000 sėdynių 
būtų su įžanga po 10c. Da
bar vargo žmonės negali te- 
atran papulti, negali girdėti 
ruikios muzikos. Aš vaikš- k....«
■•jojau no EastSide NewYor- J°g Jiems reikia kanau- cius mmimahską moterims

Kada vienas iš advokatų pradėjo jį plū-.motinos, kaip ir męs, nušau- 
iš paklausiau: Ina sūnų ir tokiai pat moti
— .Įpinti ins nnti’Miik't.n tnicsnifin tni

širdį. Motinų hūdesis vieno 
das! Męs, visų šalių moti
nos, lygiai liūdime, lygiai

sau advokatą pasiskirtumėt?
Jisūuojaus atsakė: ___ _ _____________
—- Po velnių, ką gi kitą pasiskirsi, kaip vaitojame ir dejuojame^ ly 

ne jį!

'.1

ruikios muzikos

1

Visos Brussel i o moteris p ra 
dėjo nešioti tas “kariškas’

Vokiečių generolai sumis- įstatymus
giai ašaras liejamo ir lygiai

Vieną sykį buvo patrauktas teisman protestuojamejirieš žudymą 
žymus rašėjas. 
garbė. Advok 
sėją ginti.

Kada jis stodavo teisman, tai prieš jį štame patriotizmo 
valdžia išstatydavo talentuotą prokurorą, mūsų . akis neaptemdytos 
Tuomet jis pasakydavo: .patriotizmu,; męs dar gerai

n.. A.................. X ! . <T ~ matom!

Ginti ta raščja - didele pa-
, v Ję_ .. įduodame viena kitai ranką 

ų taryba paskyrė jį tą ra-.įr pasiliekame ant visados 
i I draugėmis. Męs neapsvaig-

garais,

vo no tiš
1

e n

i n

but
•i ...

Kam
mudu 
teisme

’.i, — seneliai

/moiu;
isili asKy 
limo, n

ma, lik jam prmmmmm.i 
dalyvavom a u gš č i au s i: • m

Teisme svetaine visai

ir laukė... puota, 
snm Luisu kurias Ir oi

ko (vargingiausia miesto Ith. v _
d^ilis) ir man atėjo galvon priep—. skrybėlės, 
m’utis ikūrti ten liaudies te
atrą. Koks tai pasmagini-

Na ir pradėjo karę mokestį.
. Konfis-| Reikia stebėtis, kain tos 

kuoja jas krautuvėse, atimi- moteris bei merginos gali iš- 
nėja namuose, o 
kaip neišnyksta

gyventi gaudamos po 3 dole
rius į savaitę.

«

;;ite man ikūrti teatra”.
T;ūo sakė šuke i-i, bet var- 

ylai tam puikiamjam operos 
name jai kas nors prijautė.

,;0 metų senelė jleškn darbo
Tula A. Koleman, 70 me-

Įdomus streikas.
Shamokin, Pa. — Šiomis 
e riomis vienoj pančekų 
rbtv.vėj iškilo įdomus

tinimo
: “mu\

si
•ba pi 
orimo

i orką su tikslu gauti 
Pribuvus i New 

atėjo ant 50 gatvėj 
parkrito. Kada ją 

Inuvožė Į nuovadą, t; 
! !>: .pasakojo, kad atėj(

V orka
mismenue nu-

Kada besąs 
vę ir pasakė, 
s numažintos, 
n’ginos paliovė 
viena nesijudi-

11 < 
nu

u s ir a pr, 
iminėms. •

.mgšviauiso karės teismo prokuroro --- taip-. 
ąl apysenis, — liesas generolas, teismo sek-j 
rotorius —■ pasipūtęs civiliškas patarėjas ir 
mudu... Daugiau nieko. Tik sienos, šaltos 
akmenio sienos. Tuom dalyku aš kibai rū
pinausi. Keturi darbininkai laikinio karės 
teismo pasmerkti mirtim Nuo augščiausio 
karės teismo priklauso tų darbininkų liki
mas: arba atnu iayti teismo nuosprendis 
arba keliais plunksnos pabraukimais už 
traukti jau užnei tą

rinkinys visokiu baiso nyki 
Karė — tai iškilme mirties!

Draugės! Ar lūs matei
tuos KaiisKiis uTiimnuis. 
kuriuose išvežė m’imi si nus 
į skerdyklą? Ar jus girdė
jote, kaip motinos dejavo ir 
raudžio, ’kuomet turintieji 
galę ėmė nuo jų sūnus ir ga
beno į tą skerdyklą? Pa
saulis dabar pripildytas vai-

-|Lojimais sužeistųjų ir įnirš- 
i ant darbininkų kaklo tančiųjų kareivių; moterų a- 

I (•■ii'nc' nnnli<iic« iM-’nrlnda nno'ti

Gruodžio menesi, bangų menesi, darbi-J Rusijoi, liej;isi Vokietijoj, 
ninkai sužinojo, kad ant stoties atvežta va- į Francijoį, Anglijoj, Autsri- 
gonas i ...................z » __ _ , . . . ,

išlaužė vagono duris ir išnešiojo tuos gin- j kintoj Belgijoj !... 
klus. Tame bury buvo pastebėta keturi dar- socyjalistės, r ą 
bininkai. Juos paskui areštavo ir pagal 279 
straipsnį nuteisė mirtin.

Kada buvo perskaityta visi dokumentai1 ĮU'Į 
‘r laikinio karės teismo nuosprendis, aš’ 
pamačiau, kad karės teisėjai nei kiek nenu
siminė tuom nuosprendžiu ir kad jie jį už
tvirtins. Kada aš pasakiau prakalbą, tai 
atsistojo augščiausio karės teismo prokuro
ro pagelbininkas ir pasakė:

ginklų. Susirinko daugybė žmonių, | joj, Serbijoj, liejasi sunai- 
. Bet mes.

nenorime tyliai 
vaitoti ir raudoti! Męs rei
kalaujame, kad buržuazinis 
pasaulis už tą viską atsaky-

— 279 straipsnis priešais akis, teismo pįs perga 
nuosnrendis turi būt užtvirtintas...

Jis taipgi. J. buvo ramus ir šaltai kal
bėjo. , '

Pradėjo,, kalbęti mano draugas. Tie 
prokuroro Ž0^iai,^ teisėjų šaltas atsineši-

bininkai?
Buržuazinės motinos turi 

nusiraminimą: . kuomet tau
tiškas ginklas pergalės prie
šą, tuomaf jn sūnai pasida- 

iJes/liaurus, tuomet 
dalis tų gėrv-ir jiems kli

bių, kuriaą^autiškoji armija 
su kardu ir ugnia atėmė nuo 
pavergtųjų žmonių. . Dar
bininkės moteris neturi ir to 
“nusiraminimo”. Męs 'ži-

Mergina, nušovė turtuolį.
Toronto, Canada. — Ši

pietus ir po pietų vėl susėdo 
•prie m miną ir tt., bet dirbti 

rbdaviai atsidu-

pradėjo merginas siųsti iš 
nu-'dirbtuvės, bet jos nei iš vie- 

ulino. Vakare bu-
nūs dienomis
šautas turtuolis Chart ?Jas- i
sey, jūrininkas daugelio au- vo pranešta, kad joms algos 
tomobilių dirbtuvių. Ji nu-' 
šovė 18 metų mergaitė K. j 

Kada mergaitę su-1 
rams įrengti ir įžanga į juos areštavo, tai jinai pasakė, dirbti.

stas. Tiktai 
miestus va i d,v 
mukai, kad s i 
rūpės ne turu; 
itiiĮ reikalai, 
bus pinigu puikiems teat-

ių, bet rankpel- 
tiktai tuomet

bus visiems prieinama.

■ b

1 p

i pasilieka senos.
Ant rytojaus visos mereri-
*5 susirinko ir pradėjo

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS KNYGA

MOTERIŠKE ir MEILE
Lietuvių Moterų Progrcsy 

visko Šusivienyjimo nau
jos kuopos.

Per pasidarbavimą drg.
M. Bepirščiutės ir P. Stu- 
kauskiutės.So. Brooklyn, N.

narių ir galima laukti gerų

L. M. P. S. A. sekr.
K. Petrikicnė.

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

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

KAINA . ‘20c.
Reikalaukit šiuo adresu:

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

) .__________________



/

LAISVE ’W’

Į korespondencijos
| Gėda kliubiečiams, kad 6 
klerikalai juos visus suval
do ! čiarykšte.

ha save “leiberiu” ir pradeda 
Sirvydą akėti, kad jis tyčio- 

bininkų. Mat, šir- 
leiberių” pasityčio-

WATERBURY, CONN.
Neseniai pas mus kalbėjo 

p. J. Šliupas. Nors jisai ir 
buvo pasisakęs pasitrauk
siąs iš plataus veikimo dir
vos, bet matomai, senasis 
instinktas jame labai gajus:
jisai nori tarkuoti ir šmeižti. |n(Į0 p”šone

Štai vyriausi jo išvaužieji- i p‘.ls;0'|'a eile 
mai ir pnvedziojimai.

1) Katrie plėšė Prūsų Lie
tuvą (Suvalkijos Paprūsės 
gyventojai smarkiai plėšė 
Prūsų pasienio gyventojus, 
kuomet rusų kariumenė bu
vo Piusnus), tai tie ir kuni
gą Žebrį užmušė. Tokie 
zmojies neiškovos Lietuvai 
laisvės, neiškovos, neiško
vos... Šliupas net paraudo 
tvirtindamas, kad neiškovos. 
Ką j:sai norėjo tuomi pasa
kyti? Kurgi, rodosi, 
plėšikai ir žmogžudžiai ko
voja už laisvę? Nebent tik 
pono Šliupo vaidentuvėje. 
Sveikai protaujančiam žmo
gui nei į galvą negali ateiti 
mislis, kad plėšikai kur nors 
ir kame nors kovojo už lais-

Kalbėtojas pradeda teisin- 
;; kunigas pašoka kalbėto- 

lorkus kunigui 
ir suflioruoja. 

visokiu klausi
mi}. KalDelojas nerimauja, 
aiškina be jokio nuoseklumo. 
Ant galo vienas klausia: “Ar 
darbiniukni privalo klausyti 
tokių vadovių kurie vienais 
motais tempia darbininkus j 
vieną pusę, o kitais—į kitą?” 

Sirvydas prisipažįsta, kad 
iv jis toks esąs, organizavęs 
Lietuvių Sccijalistų Sąj., 
redagavęs “Kovą”, bet gyve
nimo sąlygos nepaveliję prie 
“Kovos” pasilikti, bet jis tą 
idėją nusinešęs prie “Vieny
bės Lietuvninkų” ir kitų 
laikraščiui ir visa tautiška 
partija balsuojanti už soci- 
jalistus.

Tuomet vienas jam $ako: 
“Tai ir jūs kaktą susimušėt 
bėgdami paskui vokiečių so-

DA YTON, omo.
^4 d. sausio buvo mitingas 

vietos parapijos. Kada pri
ėjo prie parapijinių įplaukų 
ir išlaidų, tai tarp parapijo
nų kilo baisus triukšmas. 
Mat, atskaitose buvo kokie 
tai neaiškumai, rodos, ant 
$100. Kad nuraminus tą 
triukšmą, prisiėjo policiją 
pašaukti. Kada policija pri
buvo, tai triukšmą numalši
no ir tuomi mitingas užsi- 
b;i i o 5.

HARTFORD, CONN.
13 d. vasario vietos L. š. F. 

komitetas parengė balių. 
Laike baliaus buvo leistas 
ant išlaimėjimo laikrodis. 

I Viskas nusisekė labai pui
kiai. Publikos susirinko a- 
pie 250. Pelno liko $50.08, 
kurie bus pasiųsti centrak

iniam L. Š. F.
j A. J. Kasputis.

Tūli sako, kad šliupas, mi
nėdamas plėšikus, turėjo o- 
menyje jo neapkenčiamus 
socljalistus, bet neišdrįso 
pasakyt.
t 2) Daug pasakojo apie re
voliuciją. Socijalistai norį 
iškovot autonomiją, sukę1 
darni revoliuciją. Aš skai
tau visus soeijalistu. laikraš
čius, bet nepatėmijau, kad 
kas nors šiame momente 
kviestų prie revoliucijos.

3) Vyrai lietuviai — sako 
šliupas — tai tešla. Lenkės 
pačios ka nori, tą j r padaro 
iŠ tos tešlos.

Navatna! Juk šliupas vis 
ir vis kalba apie lietuvių did
vyriškumą, karžygiškumą, o 
čia ima paverčia į tėšlą.

4) Kaltino Vokietijos mi
ll turizmą, tarytuųi Rusijoj, 
Francijcj ir Anglijoj nėra 
militarizmo. Reikėtų abiem 
akim žiūrėti, bet ne viena.

5) Lietuviai socijalistai 
negeri, netikę, nes yra tarp- 
tautiečiai. Jie negeri, nes no 
patriotai. O vokiečiai soci
jalistai negeri, kad jie tau
tiečiai, kad jie patriotai. Jie 
turėtų, būti tarp ta u t iečiai.

Kame čia l:rg;ka? O Ju 
piteri, paaiškink tu!

6) Kolic

RUMFORD. ME.
į Susilaukus gavėnios, męs 
pradėjom rūpintis apsivaly
mu; neturėdami. ant vietos 
“prausiko”, užkvietem ‘'iš 
Norwood, Mass., kad kuo- 
greičiausia atvyktų ir mus 
“a pip rau s tų”. Sup ra n t am a, 
už “apiprausimą” jis nuo 
mūsų gaus keliatą šimtų do
lerių.

Ar negeriau bū tų,kad męs 
tuos pinigus sūdė j 
tume Lietuvon s 
ir seserim, kurie 
ir šaltį kenčia?
tuvoj gautų keliatą 
doleriu, kelinta

HAZLETON, PA.
Pastaruoju laiku mūsų 

miestely lankosi kokie tai 
misijonieriai ir rodo iš šven
tųjų gyvenimo krutančius 
paveikslus. Kadangi įžan
ga veltui, tai žmonių prisi
renka labai daug.

Vietos kunigėlis irgi užsi
ima panašiu bizniu. Jisai 
parsikvietė poną Račiūną ir 
bažnyčioj rodo krutančius 
paveikslus, tik jau ne., uždy- 
ką, kaip tie misijonieriai, bet 
25c. ima įžangos. Turbūt už 
tai, kad rodo ne iš šventųjų 
gyvenimo, bet iš Europos 
skerdynių.

P. žemaitis.

šintis? Gali perpykti ir at
imti valgį!

Daugelis visai susilaikė 
nuo demonstracijos, kuri at
sibuvo 12 vasario. Bet štai, 
praslinkus 12 d. vasario,.vi
sai kitaip virto dalykai. Val
gyklą pradėjo atidaryti nuo 
2 valandos ryto ir laikyti at
darą tik iki 2 vai. dieną. 
Vieton sriubos, pradėjo duo
ti kokį tai vandenį; duonos 
pirmiau davė iki sočiai, o da
bar duoda tik po du šmote
liu. Dauguma bedarbiu 
pradėjo vid’irięi liga sirgti. 
Nekuriu iš bedarbių nuėjo į 
“Detroit T urimi” redakci- 

pasak e, j ei gu v ai d žia 
Ii duot i geresnio maisto, 
sol uždaro savo tą val- 
į, nes tuomet žmonės 
sveikesni.

i matot, kaip valdžia 
rūpinasi” bedarbių reika
us ir kaip iuo l t/

Detroito

Tarpais dainavo “Laisvės” tose organizacijose 
choras.

Laike prakalbų parduota 
keliatas serų.

Uranas

1 BALTIMORE, MD. 
Paaiškinimas.

Męs, I. W. W. unijos lietu
vių 2 skyriaus, 192 lokalo, 
pjįosos komitetas, turim pa
siskinti kasi ink tilpusios 
< i jos “Laisves” N J 2, kur pa
sakyta, kad laike Shlosso 

streiko įplaukė 
leista ant strei- 
t i dalyku $7,701.

jie yra nariai. V isi gero no* 
ro nariai ant susirinkimų 

; davė garbės žodį, kad steng- 
sis iš visų pajiegų padaryti 

' chorą skaitlingu, tvirtu ir 
tokiu būdu jisai pakils ant 

'augštesnio laipsnio dailėj, 
’ir taps galingu įrankiu 
| rankose vietinės pažangio
sios visuomenes kovoje su 
'amžinais mūs tautos ir dar- 
jbininkų išnaudotojais ir 
tamsos platintojais klerika
lais ir j ii išperėtais vyčiais.

I O party viskas ambicijas 
prisieis užmiršti, nes visų 
priešas mobilizuoja savo 
spėkas: vyčiai jau dvi kuo
pas sutvėrė, turi chorus, 
rengia vakarus, lošia teat
rus ir savo spaudoj mus^ata- 
kuoja. J. Gaigalas. '

savo. 1 a 
mieste teį
tiek nesat

n nm- 
mūsa

supę, rūteles,, darželius ir t.t. 
Pasakė, kad mūsų tauta tu
rinti būti, kaip armonikas, 
kurį geras muzikantas pa
ėmęs galėtų grąjinti. O da
bar kas esą iš tokio grajini- 
mo, kad vaikai to armonikų 
balsus išlupinoję.

Išgyrė vietos kunigą ir pa
sakė, kad jis esąs didelis de
mokratas ir skiriąsis nuo ki
tų kunigų, kurie išvažiuoda
mi palieka parapijos ižde ne-

dolerių.
Kada priėjo prie socijalis- 

tų, tai jau be pasigailėjimo 
juos tarkavo. Pasakė, kad 
jie galvas susimušę besivy
dami Vokietijos socijab’stus, 
kaio jie žadą darbininkams 
dvieiu valandų darbo dieną 
ir užtektinai rūkymui ciga
rų ir t.t.

“Tšpėręs” soči j abstains
kaili, nradėio amatus niršti.

darbininkus, kad jie kitokio 
žodžio nežino, kaip tik “lei- 
berys”. o lietuves darbinin
ke*—kad jos ž;no tik “plej- 
eą” arba kriaučių šapa.

Pabaigs, kalbėti, pirmi
ninką* klausia, ar neturi kas

nusiųs- 
o broliam 

laba r badą 
Jeigu Lie

si m tu 
desėtku šei-Įsimaišo kunigėlis ir 

leda aiškinti, kad visai 
: eisi n gas u žsi pu cl imas 
žmogaus, jeigu jis persi tik
ino ir permainė savo nuo- 
nonę. Kunigėlis pradeda 
nisakoti, kad visi Lietuvoj 
)ūdarni daugiau nieko neži
loj ę, kaip tik rąžančiu suk- 
:i. e atvažiavę Amerikon, tai 
;isai kitaip pradėję mąstyti.

Po diskus'j į choras sudai
navo porą dainelių. Kada 
'ublika pradėjo skirstytis, 
ui dmigu/aa davatkų likosi 
leužganėdinta, kad kalbėto
ms buvo soeijalistu, o kitos 
-ako: “Ką čia paisyti, kad 

tu, bile tik:e]gjatės, kaįp pirmiau buvot 
j uasižadė j ę ? A r j ūs, kai po 
.Kristaus įpėdinis, elgiatės 
pa'gal Kristaus prisakymus? 
Ar jūs pradėjot savo šventą 
darbą ir atnešėte žmonėms 
ramybę, kaip buvote pasiža
dėję? Ne ir dar ne! Tiesa, 
išpradžių buvot pasirodę 

[“progresyviu” ir dauguma 
[manė, kad būsite kunigu ir 
t pritarsi te darbininkų kiksai.
Bet kui’e panašiai mane, tai 

.labai klydo. Jūs buvot tik 
'patol “progresyviu”, pakol 

to visko ivulno. Pa-

ant šalčio.
Bet deja, tokiais dalykai 

męs visai nesirūpiname!
T. B.

» s nuvo so 
dabar dievas dvasią šventą 
jam įkvėpė! Juk Marija 
Magdalietė buvo didžiausia 
neleistu ve, o dabar švento-

Kaip davatkos pranašau
ja, tai iv Sirvydas gali tapti 
šventuoju.

NGSTOWN, O.
\ Kliubas t<aip nu 
vo, kad visai nepai 
cnstitucijos, bet va 
esą ir gana. Kimbi

tai nu sic 
iš kliubo

ūko streiklaužio 
a išėji) visai atbu 
kiaušiai pasakė 
'mišką darbą atli 
sas jiems

kliubo

(kerbiamasis!
Nors užimdamas klbbono 

vieta sakei, kad esi Kristaus 
įpėdiniu ir kad vardan dievo Į 
ir šventos ramybės pradėsi 
savo darbą. Bet prad 
veikti, visai kitaip išėjo, 
sakykite, ar jūs dabar taip

WORCESTER, MASS.
Pastaruoju laiku lietuvių 

’.bažnyčioj tankiai moterims 
i arba merginoms iškraustė 
kišenius ir pavagia pirngus. 

j Prieš Kalėdas J. Štraiml- 
kiūtei ištraukė iš kišenines 
$35, 7 vasario M. Bendorie- 

!nei ištraukė iš kišeniaus 
$140.00, 21 d. vasario RJ. La- 
zaravičiūtei ištraukė iš kiše- 
uiaus $85.00. Mat, moterįs 
bei merginos nešiojasi kiše
ninį pinigų ir į bažnyčią ei- 

Idamos nepasideda. Turi at- 
! si minti, kad i bažnyčia suei- 
ina visokių žmonių ir ten 
lengviausia kišenius iškrau

Išai šie atsitikimai būm 
lekcija visom moterim be 

ius : merginom, kad su savim pi 
nigų nesinešiotų..

V. L. Grigonis.

13 d. vasario visos vietos 
draugystės parengė balių. 
Pelnus buvo skiriamas L. Š. 
F. Pelno nuo parengto ba
liaus liko $61.00. Pirmiau 
buvo surinkta $23.61 (laike 
rinkimų delegatų—$7.70, iš
duodant delegatams rapor
tus—$4.41 ir nuo delegatų 
siuntimo į Brooklyną— $11 
ir 50c.). Viso $85.61 (išeina 
$34.61—Red.) tapo nusiųsti 
L. Š. F. kas&riui.

Reikia ištarti širdingą a- 
čiu baliaus komitetui, kuris 
nemažai pasidarbavo ir p. P. 
J. Dnujnčiui už suteikimą 
svetainės.

Broliai ir seseris, rūpinki
mės auku rinkimu, kad qa- 
lėtume sušelpti nukentėju
sius Lietuvoj nuo karės. Jūs 
žinot, kad jie dabar kenčia 
šalti ir alki.

na r e,s p o n d e n ta s u ž k 1 a u šia, 
kokiems tikslams tie pinigai 
sunaudota.

Mums rodosi ir kur 
; žino, kad tie ;
šmoketi del provų ve- 
streikieriams nusam- 

ad vo k a 11 į , bon dsm a- 
ir t.t. Dar neseniai 
s turėjo užmokėti ad- 
;i Bronik šimtą suvir

ini (telerių:
Tai tokiems tikslams buvo syl 

maude
o respondentas kl ausė.
Presas Komitetas:

S. F. Klišis.
Juozas Lazausku
J. Žulius.

mo, 
rm u i

• larrisbarg, III. — Kadan
gi tai vienas, tai kitas iš lie
tuvių Mv ž:”oja į angliaka- 

iias (.idi'uo j ieškoti ir pas- 
a tie pinigai, kurių kui negali gauti, tai pranešu, 

kad čia niekas ‘nevažiuotų, 
nes darbo gauti negalima. 
Harrisburge, Dorrisvillėj, 
Ledforde ir visoj apielinkėj 
viešpatauja didžiausios be
darbes. Vasario menesį šioj 
apielinkėj dar 2 kasyklas už
darė. Likusios dirba po 
2 — 3 dienas į savaitę, bet 

negalima gauti ir už 
pinigus, nes vietos darbinin- 
...į š'mtai be darbo. Unijos 
irgi nutarė, kad iš svetur 

Ta ypata nu-[darbininkams pribuvus dar
ko riuos lietuvius }K) neduoti. Jeigu kur pasi

taiko vieta, tai suteikiama 
vietiniam darbininkam. Pa
tartina darbininkams temy
li į darbui skyrių, nes dau
guma atvažiuoja ir tik pra- 
iuldžia paskutinius savo cen
tus. Kazys Vaičiūnas.

WORCESTER, MASS 
Paaiškinimas.

»
Tūla ypata, begyvendama: darbi 

Cambridge, Mass., pasivadi- 
no save John Dėdinas ir pa-i^į 'į 
sakė, kad Worcester, Mass 
turįs brolį 
skriaudė u 
ir nežmia imi

i uriu pasr.gyti, uad as jo
jų giminių neturiu ir nieko 
ežiriau apie tą ypatą, kuri 
uvo pasivadinus John Dedi-

' ROCHESTER, N.. Y.
21 d. vasario lietuvių, len

kų ir rusų I. W. W. unijos 
skyriai surengė “bedarbių” 
prakalbas. Kalbėtojai kal
bėjo rusiškai,lenkiškai ir lie
tuviškai. Lietuviškai kalbė
jo Katauskas. Žmonių pri- 
sįrinko gana daug.

J. P. Stancikas.

WORCESTER, IV 
14 d. vasario

I a i s v a m a n i u k u o pa c J

ge p rak ai b; 
retkarčiais 
maniai ] 
meniško

1ASS.
Lietuvių 

, paren- 
s ir šokink. Nors 
bet visgi laisva- 

pasirodo ant visuo- 
s dirvos. Kaip gir
ti šiais metais žada 
arkiau veikti.

vietos ku-

CAMBRIDG
21 d. vasario 
au gy s t ė j) a re n g e 
š. Kalbėtojom pakvietė 

Reikia 
pastebėti, kad minėta drau
gystė buvo pereitais metais 
parengus prakalbas ir buvo 
pakvietus tą pačią kalbėto
ją. Ramanauskienė atkar
tojo kopiją pereitų metų sa
vo prakalbos. Štai keli saki-
m ai

Laisvei 
uja koks 

o nasiraso Adomaitienė

LAIŠKAS Į REDAKCIJA 
Philadelphia, Pa.

G e r b i a m <; ji Reda kc i j a.
Paskutiniame 

numeryje tūlas 
kas”, rašydamas apie buvu
sį 1-mos L.-S. S. kuopos cho
rą, nežinia su kokiu tikslu, 
perstato viršmineto choro 
reikalus neteisingai. Tojo 
choro dalykai stovi šiaip:

Nors choras gyvavo po 
vardu 1-mos kuopos, bet to
ji kuopa jo niekados nerė
mė. Ji jo ne tik kad nerė
mė. be't kuopos nariai kur

Mason City, la. — Dhrbai 
eina neblogiausia. Yra vie
na skerdykla, dvi cemento •/
dirbtuves, devynios plytų 

"Laisves” dirbtuvės. Visose dirbama 
Ex-kryžio- pį]nas laikas. Bedarbių ne* 

simato. Jurbarko Jonas.

“ i. — Čia ran- 
dirbtuvių, bet 

nglių kasyklos, 
pastaruoju laiku 

visai silpnai eina, 
ra pančiakų dirbtu

ve, kurioj dilba keliatas 
šimtų merginų. Jos pirmiau 
uždirbdavo neblogai, bet da- 
bar. kada visur darbai su- 

), tai ir joms mokest| 
i n o. Numažinimui
lies jos nesipriešino, 
tokių merginų kurios 
u u o siūki į ir uždirba 
: n nuo $2.16 iki $3.24. 

jos dirba po 9 vai. į dieną.
Išnaudojimas neturi rybų^ 

A m aferas.

Tamaqua, Pa 
dasi įvairiu 
daugiausia t 
kuriose

mandagumo neminėsiu. TU 
noriu paklausti, kodėl kuni 
gelis pikiu naši ir iš sakykla: 
p 1 ū s ta m a n e, bau g i iki a; r a: 

dirbti, o kiti- kliubo nariai teisinu ir advokatais už til 
>radčjo šaukti, kad reikia J. pusią “Laisve” N 11 korės 

’’Tažeiką nubausti už “an- 
šmeižima” kliubo narių. Jie 
“prirodė”, kad tik tose dirb- 
1 u vėso gali būti streiklau
žiai, kur esanti unija įvesta, 
o čia unijos nesą, tai ir 
streiklaužių negalį būti.

Tai matot, kaip toli mūsų 
kliubas nuprogresavo ir ko
kius filozcfiškus išvedimus 
daro. Nariai-streiklaužiai 
nesiliko nenubausti, o Ma
žeikai už įnešimą nekurie 
žadėjo “atlyginti”.

Antras dalykas — tai laik
raščių pren. atnaujinimas. 
Visnn i rm i aui sa klerikalai 
nvąJčm šaukti, kad reikia 
“Kataliką” prenum. Tuom 
tarpu buvo įnešta, kad pre- 
n u meruoti j “Naujienas”.
Pirmininkui paleidus nėr 
balsus, kas balsuoja už “Ka
taliką”—pakėlė 6. Tie šeši 
nariai narnate, kad “Naujie
nos” l’ks nrenumeruotos, tai 
pradėjo šaukti, kad dienraš
čių visai nereikia, nes jie 
perbrangus. Tokiu būdu ir 
neleido nž “Naujienas” bal
suoti. Bet kas juokinmausia, 
kad vienas iš klerikalu nasi- 
skubino nersfr’tvti “Keleivi”. 
T^km būdu šiems m^ros 
kVubas prenumeravo “Kelei-

(i'oviai Kunigą /.ei'; į nu 
Neužmiršo prakeikti i 
kurie atsilanko ant L. 
forų laike Bagočiaus pi

Kunigėlis iš kailio neriasi 
bekovodamas su bedieviais, 
bet nieko negelbsti, bedie
viai visur viršų paima ir ga-

Gerbiamasis,jeigu jau mo- 
iki didžiuotis, moki savo var
gią augštai iškelti, tai aš pa
šiurčiau nebauginti mane ad
vokatais ir teisynais, kaipo 
kūdikį “baubais”, nes aš ne
nusigąsiu. Jeigu dar turi 
ištikimų parapijom}, tai 
baugink juos pekla, velniais, 

i žadėk dangų—nes tas tavo 
I biznis. Jeigu nenori, kad jo juos nuraminti. Prieš 
laikraščiuose apie tave rršy- j pat demonstracijos dieną į- 
tų, neplūskie pirmeiviškų ’ kūrė dėl bedarbių valgyklą, 
draugysčių, nekeikie darbi- pagarsino, kad valgykla bus 
ninkiškų raštų, bet šventai atdara dieną ir naktį, kad 
pildyk bažnytines pareigas 
tuomet apie tave niekas nie 
ko nerašys.

kinis zcuziais.
Pirmininkas aiškino, kad 

ši draugystė visuomet pa- 
ren gianti pamokinančias
prakalbas ir publika iš tų 
p r a k a 1 b ų p a si n a u d o j a n t i.

Te i sy b ė, k r i k šč' on i šk a
nauda. Su tokiom prakal
bom ir monologais tik ne-

■ivmai

DETROIT, MICH.-
Kada bedarbiai pradėjo 

rengties prie demonstraci
jos, tuomet valdžia sugalvo-

niu—pasielgk, kaip Kristus. 
Kristus pasakė: “Jeigu tave 
metė akmeniu, tu mesk duo
na; jeigu tau sudavė per vie
ną žandą, tu atsuk jam ant-

šiau apie tavo ištartus žo
džius,© tu sakai, kad apšmei
žt au ir baugini teismu. Reiš
kia. tu bijai, kad tavo paties 
žodžius spauda atkartoja. Iš 
to visko pasirodo, kad geras 
esi Kristaus įpėdinis ir elgie
si, kaip Kristus i«akė.

A. Pratašius.

valgis bus duodamas labai 
geras ir kad kiekvienas be
darbis gali eiti ir naudotis 
tomis “malonybėmis”.

Ištikrųjų, išpradžių davė 
neblogą valgį ir jau daugu
ma bedarbių labai nudžiugo, 
kad dabar galima bus gyven
ti. Apart to, išleido apgar
sinimus, kad valdžia drau
džia visokias bedarbių de
monstracijas ir kad jos da
bar esą visai nereikalingos.

Mat, čia randasi apie 75 bas 
tūkstančiai bedarbių, tai, iš So. Bostono ir M. Akelai- tarnauja vyčiu 
matomai, bijojo jų demons- tis iš Norwood, Mass 
tracijos

22 d. vasario latvių socija- 
įlisių kuopa statė scenoj isto- 
[riška 1 lietuvių veikalą 
i “Vaidelyte”. Lošta lat
viu kalboj. Lošimas

Iišėjo labai gerai. Pasirodo, 
kad latviai turi geru akto- 

jrių. Publikos prisirinko a- 
I nie 700. Rengėjai turės gra
žaus pelno.

Geistina būtu, kad ir lie
tuviai taip skaitlingai lanky
tųsi ant perstatymų, kaip 
latviai.

učra, aus pati kuopa s'-.-. 1 .-o 
iki kaklui. Tokiu būdu dau
gelis choro narių pamatė, 
kad esant susirišus su 1-ma 
kuopa, choras turi žlugti, 
nes iš visuomenės jis irgi 
negalėjo tikėtis parėmimo.

Kad gauti paramą nuo vi
suomenes, choras nutarė at
simesti nuo 1-mos kuopos ir 
pasivadino “Dainų Mylėtojų 
Choru”. Tokiu būdu su 
krikštyjimu jau užbaigta, 
nors “Ex-kryžiokas” rašo, 
jog buvo bandyta krikštyti. 
Atsimetimas nuo l-md&kuo- 
pos ir priėmimas kito ^rdo 
— yra faktu, nes tokis nu
tarimas yra choro protokolų

žirnių Joneliui, Detroit,. 
Mich.—Tokių kritikų redak
cija netalpina. Tamista apie 
losimą nieko nepasakai, bet 
tuoj aus tvirtini, kad korės* 
Dundentas nuolatos bėgioja į 
karčiams. Iš kur tamsta ži- 
nai, kad korespondentas į 
karčiama' bėgiojai Jeigu 
korespondentas neteisybę 
parašė, tuomet prirodykite 
faktiškai, o ne taip, kaip da-

Nekurie nariai 
užgauti ta ja permaina, bet 
pačiai 1-mai kuopai tas nie
ko nereikš, nes ji to choro vi
sai nereikalavo ir veik nie
kados ant jos rengiamu va-i 
karų ar tai prakalbų 
nekviesdavo 
ras

cnoro
Bet tasis cho- 

labai reikalingas 
pažangiajai 

IJet. Kooperatyviška visuomenei, nes tai vienintė-

PiUkiici, Mahanoy City,. 
Pa. — Už tokią korespoųA 
denciją ta moteris gali teis
man patraukti, o tamsta net 
savo adreso nepaduoti. Rei
kia atsiminti, jeigu teismas- 
vaikiną pripažino kaltu, tai 
k<aT ni?s galime sakyti, kad 
vaikinas nekaltas, o mergina 
kalta? Jinai tuomet ir tam
stą gali teisman patraukti 
už įžeiduną jos “garbės”.

P. W. W., Pittsburgh, Pa. 
— Už patalpinimą tekios ko- 
r^nnndenciios valdžia re
dakciją gali nubausti. To
kie dalykai viešai negalima, 
garsinti. — Netilųg.

Vienam Bangiečiui. — 
“Priedas nrie koresponden
cijos” netilps, nes nieko nau-

24 d. vasario Cambridoe’- i Philadelphijos 
iaus
bendrovė parengė prakal- lis laisvas choras, o bažny- 

Kalbėjo Ivaškevičius tiniai yra du ir puikiai pa- 
[ reikalams,

i. Abu- kurių čion yra irgi dvi kuo-
SpV0 pyduotis nos. Dabartinio Dainų Mv- jo nepasakot, kas jau buvo 

Suprantama, vajdžia vai- atliko gerai, atvaizdindami lėtoju Choro nariai prie rašyta, apart keliu išsitek 
ir kiekvienos nrocos stengsis kimų, kurie spaudoj negali* 

1 gauti pagelbą chorui visose' ma vartoti.demonstracijų, tai kam prie-1 reikalingumą.

--"I' ' W
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JUOKŲ KĄSNELIAI
Kūmas: — Nėra ko links

mintis. Štai vakar čitojau 
gazietose, kad kytri žmonės 
baisiai greitai miršta.

Stepas: — Jeigu taip, ku- 
muti, tai tu visai bereikalo 
nusiminei: tu gyvensi 180 
metų.

Šimas:
Ilgai nelaikys.

Susimildama

šimts doleriu

Lietuviška davatka, apsi
gobusi “aukso altorių” 
traukia į bažnytužę.
ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: ?—
Sei, Orakule! Jeigu tu, 

•bratku, atmegsi šiuos du 
mazgu, tai būsi kytriausias 
vyras tarp Visos ilgavyžių 
tautos.

Štai, klausyk:

nes man pac 
Šimas: — 

du tau savo

am tuoj reiks.
i) raugu t i, duo-

kad aš ją ilgai nelaikysiu 
Šiandien aš juos visus pra- 
spendysiu.

Pardavėjas: — Bet tamis- 
ta tikėk man, kad ši gelumbė 
yra geriausia. Štai aš pats 
pereitais metais iš jos pasi- 
siudžiau plcščių.

riu, teko matyt šitokis atsi-|n*ii ploščių 
tikimas. Vienas boisas įšo-jkia. kad ji g 
ko į karą ir padavė konduk-j Pardavė j: 
tortui nikelį. Konduktorius sučjojienri 
gi išdavė jam du centu 
čiaus. Boisas supyko ii 
ko: “Kodėl tu nuo visu

metai

nii ki metai!? Juk tamista ka

tik tris centus?”
Konduktorius jam atsakė: 

“Dėlto, kad tomistą nešioji 
tik pusę kelnių”. Tu o m tar
pu šalę manęs sėdinti mergi
na pakilo nuo sėdynės ir sa
ko: “Jeigu taip, tai kam to
mistą paėmei nuo manęs n i

Tėvas su sūnum, gerdami 
pieną, kalbasi apie šventuo
sius. Tėvas sako:

ką?”
Pasakyk, kodėl ta mergi

na sakė, kad ji gali važiuoti 
už dyką?

Antras klausimas: — Ko
dėl katalikės merginos šiuo 
tarpu taip įsismagino vesti 
socijalistus bei laisvamanius 
per upę ir klupdint prieš al
torių, lyginai, kaip Maižius 
žydus? Ilgavyžis.

si tik medžiu šaknimis ir Ž0’ 
lėnus, o^ taip, nelyginant,

— Papa, ar jis ir pieną da
vė, kaip karvė? — užklausė 
sūnus.

Atsakymas: —
1) Jeigu tamista būtum 

pridėjęs du pirštu prie savo 
arbūzo, kurį po kepure ne
šioji ir valandėlę pamislijęs, 
tai tarnistos arbūzas, jeigu 
jis nėra tuščias, būtų atsa
kęs: minėta mergina norėjo 
važiuoti karu už dyką todėl, 
kad ji buvo be kelnių. 1 r tas 
yra trū, nes jeigu už čielas 
kelnes ima nikelį, o už pusę

Siutas su kandais.
Tūlas sportas nusipirko 

sau naują siutą ant “special 
sale”, už kurį vieton 25 do
lerių užmokėjo tik 15. Ka
da ant rytojaus jis tą siutą 
apžiurėjo, tai atrado, kad ki- 

1 seniai ir rankovės suėsta 
įkandu. Jisai tuojaus nusi
nešė ta siutą i krautuvo irV V t

jam sako:

15 dolerių tu man pardavei 
siutą su Randais.

dolerių tau parduočiau siu-

leurie važiuoja visiškai be 
kelnių, konduktorius nepri
valo imti nei cento. \

2) K d.'Hkes £ 1 vęs Amerikon, parašė savo
Ii pasimaut i i nuriyeąę pas Į^,vams šitokį laiška: “Esu

Baisus darbas.
Vienas vaikinas, atvažia

altorių paklupdint tik soci- 
i*alistiškus ir laisvamaniš- 
Mš veršiukus, iš kurių la

bu on i u dar neišgaravus ka
talikiška buiza. Su tikraiš
i t rai klojasi, bet, perskaitędaryt. Tokiems socjjalis-, žodž;u. J..(li’bu p^^rų” - 
tams, kune nesidiovi atsi- jĮabaj nustebo bac] jp sūnelis 
IzloiinrT y\v»i^o ilrriic? c’L'vnrnnc? i . , 7 v v #Lietuvoj buvo toks dievobai

mingas, o Amerikoj taip iš
tvirko, kad liet prie čėrų dir
ba. Skubiai parašė sūnui ši
tokio turinio laišką: “Mielas 
sūneli, mums labai linksma 
buvo skaityti tavo laišką, 
bet sykiu labai nustebom, 
oerskaitę, kad tu dirbi prie 
čėrų. Ir ką tu, sūneli, sumis- 
li j ai? Ar tu dievo nebijai ar 
ką? Atmink, vaikeli, kad 
mūsą visoj familijoj nebuvo 
jokiu čerauninkų, raganių ir 
kitokių bedievių. Taigi, pa
tartam tau, vaikeli, mesk tu 
tuos čėrus, o pasistorokie ki
tą kokį darbą, kad ir nečys- 
tą, bile tik nebūti) priešin
ga dievui”. P. Grikas.

reikalingas skubus opereiši- 
nas. Po opereišinui jie f y- 
lys daug geriau. Orakulas 
tai žino, nes jis pats tokį 
opereišiną turėjo.

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

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

Dabar galima važiuot į Rusiją per Ang’ijų kas seredę ir kas Subatų. 
Taipogi galima atvažiuot iš Rusijos j Ameriką per Fįnliandijų. Kas nori, 
važiuoti, lai atsiunčia $5.00 depozito dėl užtikrinimo vietos ant laivo. 
Visiems pasaž.ieriams parūpinu pasporuis, pasitinku ant dypo ir j»aly 
dzin ant laivo. Negavus mano atsakymo, iš vietos nevažiuokit. Taipgi, 
su absoliutiška atsakomybe persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, i>ale-

vėn Au.įvijai ir Vokietijai.
JOHN KOVACS

6 GRAND STREET " FILU A: 155 CLINTON AVI
BROOKLYN, N. Y. MASl'ETH, L. L N. \

SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IM’AI.’DaV IMG M V VOIKI.' DAR MI KAI) NEBUVO

Y - Š

įsteigtas 1879

Stžte Bank of Chicago 
orporat y vis. Valstijos valdžios prižiurimaa, o 

todėl saugiausias pinigams pasidėti bankas, 
įdėjusių čia žmonių pinigai apdrausti 

kapitalu ir atsargos fondu daugini

NAUDINGAS PATAR
NAVIMAS.

Lietuviams visokiuose reikaluose: pa
rašau apgarsinimus į visokius l&ikrai- 
čius; sustatau cirkuliorius lietuviškoj 
ir kitokiose kalbose. Verčiu visokius 
raštus iš kitu kalbų j anglišką. TYRI- 
NĖ.JU SKUNDUS IR BYLAS (PRO- 
VAS). Reikale patarnauju kaipo tlu- 
močius visokiose įstaigose, o taipgi ir 
ofisuose: pas advokatus, daktarus ir 
kitur. Darbų ir žygius atlieku teisin
gai, skubiai ir gerai. Patarimai (rodą) 
už oyką. Reika'audaini atsakymo pu 
laišnų pridekite už 2c štampą.

K. PILĖNAS
(J. Girdžio Muzikališkų Instrumentų 

storas).
103* Grand Street, Brooklyn, N. Y.

zAįzOTU* ■ ’.ii

’ Su 12 1 it tuvi?ki,i dainų, v< i te s IM5J t 
L A 1 ieJue;e::.i: e tik i,ž ................   .

!(' rmtip

..'.Yftw’ .Will'.'. ų

. v-fr’/V.Z

su 21 perlu klev^iu H ba^&ih 
Vertes #18.00, tik už

n h
21 piieiii.’iu,. klupu v, h.aų

Vertos $25.(.m, tik už 2 J*

AtsiŲskite mums nors) kiek ja 
uigų ant rankos, <» mųe ji nis 
uvsiŲsime muzikuliškų inatru 
menti., k< kj jys tik note sitil ą urHf duną Rvbi ant o< i«ine m

Męs užlaikė irc .‘•Įveii. luT-a n tiMrą Ii tu- paD-iso visokiiif- 
Miizika' ši ii.< Instrumentus ii Lonograf'. s.

Lietuviški Ri ke idai . u \ ir< ki<ijs i.'5 Atsilankę jias n us m. s svkj, «t< isits viseds, 

I M(M0W miSIC C0
in a ifcf-jti i) icciblt-.i 
R» rlui.l.itr kiiUdiugf

? r*-'

jl-y

uM1’

y*'**

o *** »

iH**’ y

• - ♦. ’M

sveikas ir linksmas, darbą j 
įtinu gerą ir čystą, dirbu ;į'Jį| 

į prie čėrų” ir tt. Tėvai, gavę 
i miškų nuo sūnaus, džiaugė-

* Viena diena nustojo 
180 svarų.

Žinai, drauge, 
i sva-

Pilypas: — Zinai, ai 
aš vakar nustojau 180

Jonas: — Džyzus Kraist! 
Kaip tas galėjo atsitikt?

Pilypas: — Ogi mano pati 
vakar pabėgo. Ji svėrė 180 
svarų.

Jis nieko nemato.
Mergina: — Mano mielas, 

betgi tu turi gražias akis!
Vaikinas: — Taip, mano 

brangi, bet labai nelinksma, 
kad aš, į tave žiūrėdamas, 
nieko ypatingo negaliu ma-

Mergina: — Argi tu nei to 
nematai, kad aš, tave girda
ma, meluoju?...

Nuliūdimo priežastis.
— Ko tu, Baltrau, šian

dien taip nuliūdęs?
— Susibariau su savo 

žmona. Ji žada mane pa
mesti.

— Na jau tik tu nebijok, ji 
to nepadarys.

’ — Tame ir dalykas. Jei aš 
tikrai žinočiau,v kad ji mane 
pames, tai šokčiau, o neliū- 
dėciau. Ilgapirštis.

banko
IA1 JJ

uiniyuH

$4,000,009.00
Bankas moka ‘.l'/r metams.

Gliieagoj gyvenantieji gali pisi 
atsiur.cianl pačiu. Daug žmo* 

'.ašvkife lietuviškai adresu:

STATE 3AB OF CHICAGO
Kampas LaSalle ir Washington Sts.

čia
’’•i O

AR NORI PRALAVINT 
SAVO PROTĄ?

Jei taip, tai perskaityk 
garsaus mokslininko Panne- 
k .ek'o knygutę “Galutinit 
Kh‘su K<nos Tikslas”.

Kaina tik 10 centų. Rei
kalaukit šiuo adresu:

.-Z^«WsĮ; į,.’

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
tai visuomet

Ceverykų Krautuvę,
k ui ;,atcsj 
savo norą.

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. V.

1

KONCERTINIS

M. PETR

TOURNEE
l’ot rausias, pradėjus iš 15 d. 

duoti eilę koncer- 
ų koncerto, tegul.u

į 1 395 W. Br.»adnay, So. Boston, Mas*.

i

'e^'matulaitis
Priima ligonius

9 va'andot 
i"..r d Avė.,

I2'j5 Green po:r 
ft

NLWARK’U LIETUVIŠKA APTIEKA.
Apielinkvs letuvianis pranešu, kad atidariau 
A.I>TIF:KA. tikrai lietuvišką Pas mane galite 
gauti visokį-s gyduoles kokias tik Lietuvoje gau
davai. Teipgi sutaisom visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu a'sergamu.
KALIBATA

Žuvinis Degutas 
gera ir saugi gyduole dėl 
plaučių ligų, kosulio, užkimi
mo, bronchitis ir kvėpavimo 

Prekė ■.....................9 r*
įrankių. J3 C

KALIBATA TONIC

laba’ ger i gyduolė dėl ne
tvarkos skilvio ir malimo 
įrankių, suteikia, -sveika ape- 
(ilų, pabudina išdaiinimų. ne- j 
sulygintas dėl maltini): su- Į 
gruziną normališkas sjiėkas. 
ypatingos s! iprinlojas dvi vi- j 
su organizmo, a i

KALIBATA
Finikų1' Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybės šakny
se; sulaiko plaukų slinkimų 
ir pestekninį pleiskanų tvėri
mus!, taipgi niežėjimų galvos 
odos; suteikia naują augimų 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas. 50 c
KALIBATA

Gydanti Mostis 
labai geras ir čyslas projia- 
r.-Jas dėl skaudulių, įsijruvi- 
mų, sudeginimų, apsi.šutini- 
mų nusibrūžinimų. — pasek
mingas dėl įvairių atdarų

KALTI JA 1’ \

puiki gyduolė def vočių, odi
nių ligų, išbėrimų, pučkų ir 
visokių fikaudulių paeinančių 
nuo blogo kraujo ir dėl įvai- 

’“i':;"-:...................$1.09

K ALI RATA
MosiiM nuo Nuospaudu 

alsargi ii’ tikra '-yduolc. dėl 
prašii linini o kiety ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė
jimų. ir...

imi

K",

«> '

/ j*5* F'.-A

r

"j*

J.'

T-

- ava <1,

l*X

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS
ir MALIORIUS

152 Perry Avenue,
Kampas Clermont Ave. 

MASPETH, v Y.
,*K, ,

PETRAS BUTKUS, 
Pirmas Lietu*iškas Graboriui 

(Ii ilsiunuoiojasl.
Ktlieku ir papuoš’u pagrabup nui 

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

NOTARY PI BLIC.
Padarau ir pabudinu visokiu* rai

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

PETRAS BUTKUS,
2L3| Berrv Street. Brooklyn. N. T.

NEWARKO į Te i s i n g i a u si a i r geri au s i a 
lietuviška. LIETUVIŠKA

AKUSERKA I A P T1 E K A
.......... . m....: a >_________________

aptieka
Mari j A

Uiplioinuota New 
joj. Turi puiki 
praktikoje prie 
gi gc rai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
.iax imu.

s paseknu 
•ndymo, taij

S lutai.,au receptus bu didžiausi* 
? .i'.yda nežiūrint, ar ti» receptui 
< ’• tetų vos ar 5merikos iaktarų. 
) 'ai vienatine ietuv -4 s apliek* 
(Bostone <r Mas achusMG v*\-tijoj 
('tyeiuolių RKht gaut, kokios tik Jis 
? Qjtwlyj yra \artojamus. Galit reik* 

leiaut ».er laiškus, o ai pridustu pir

Zeniiau nH!ninė,« 
apturėti per pačią;

jyvd;i<i!et» galima

Kraujo Valy tujas......
Viduriu Reguliatorius
Trojanka...................

KLR VII-.XYBP.. 1UNAI IR GALYBEI

FRAMC P. KALIBAT
pharmacist į<,. ■

I?''lijci-y IXowciiri<» IN. »J-
Near Van Buren Street Telephone 10135 Market.

Jauniškaitė
319 Walnut St.. NEWARK, N. J.
Telefonas ^A’.Tr Market 

40uo

K. ŠIDLAUSKAS
1 pUekoriuK ir Savininkai

.’26 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON. MASS.

'<* kphon* So.Boston £10’4 i? 2JIOX

....................$1.00

............ !......$1.00
.....................50c

25c. 50c ir $1.00
Ir visokias kitokias- gyduoles nuo

visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tus galima gauti per pačtą.

P A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenut

Brooklyn, N. Y.

*x Tol. 204 Greenpofnt.
Paikiav.MlH vieta HetMvisms pu

V Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metu Brooklyne-New York gyvuoja 
K Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
5 PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
6 kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
¥ apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tiktai geromis ir
V pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil- 

pnybių.
& LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
5r išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytu iš švie- 
H žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek-

mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san-
j© delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
JL Kraujo Valytojai..V Gyvasties Bahamas. 

Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių

sV/ Kraujo Stiprintojas. 
rAriJvX Nuo kosulio............
Į [I H Nuo aerklės skaudčjimo 25c, 
I I ll Skilvinčs proškos.........
I I JI Pigulkos del kepenų... 
Į | |l Blakių naikintojas.......
UU 11 Del išvarymo soliterio 

Anatarinas plovimui.. 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis........
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lašai.............

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Talppat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolčs, šaknis ir t. L, kilta. 

, tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
80"Reikalaukite prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių aprašymai*)“® 

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai čįuodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jllgu jums brangi yra jūsų sveikata, ‘.ai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami 
atsilankydani' Lietuviikiį Aptifką.

VINCAS J. DAUNORA, Apti*i**riui,

ra 3L.

ūkanai alvu, 
rardi arielka, 
Alius, viaekia 

1 <7nai, kvepai- 
Įl U cigarai, Ir 

tiaikųi aikaa- 
| siiaf. Sali dil 
' nitingų Nepa

mirškit *!•■ 
uakančiauiies 
vietos, • bail* 
aiganėdintl.

BrMUya N. T.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO
NAS VISAME SO. 

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

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

342—344 W. B road wa j 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

Sergantieji Lietuviai 
iK JAI NETEKOTE KANT

RYBES J U SU LIGOJE? 
41ina po dienai, sivaltė p* 

aivaltil, mėnesi* po menesiui, 
mitas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkit! kiek 
mirgančių jau Išgydžiau, kilk 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkinoj* ligoje. Kada 
jums gyvenimai įkirijo nu* 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekantvų, jaučiatės, jif 
kas kartas jums esti aršiam — 
tada vienatinė pagalba yra be 
■įvilkimo kreipti! prie mm, 
gariaui spicijallsti

D-ro Leon. Lande*

50c. 
50c

25c.
10c.

50c,

ir 
ir

ir

ir

ir

11.00 
.75 

1.00 
1.00 

.50 

.50 
.50 

1.00 
.25 
.10

.25 

.50 
,2H 

1.00

Nuo galvos ikaudčjirno. 10c. Įr .Į® 
Nuo kojų Nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų/gčhmo.
Nuo per r ' 
Plaukų Xtiprintoj as. 
Linirnofitas t ‘ " 
Nuo niaukų žilimo. 
Nuo Reumatizmo... 
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio...........
Nuo kirmėlių..........
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo. . 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

inio....................
.. .*5c. 

arba Expelleris

50c.
50c.

.25 

.10 

.25 

.50 

.25 

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

10c. ir .25 
...................25 
.................. II

ir

ir

Telefonas|885^Greenpoint

hMMUAUKIA U8IIGO8

TIKTA P A B

A. SHRUPSKI
Pu aaoai (alite gilti ika- 

Miaaii* aliai, paikiai digtlnii 
ir įkasau rysi. Pataraavl- 
*u kaigiriaaiiaa. At ii laiky
kit, a panitlkrinsit.

11 Be. Sad Bt„ Breeklya. N. T.

utį ir Išaiškįi jumi Ilgų.

kaipo: Netekimą spėkos, uinua-

kipenų, žarnų, inkstų ir tt.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienotln* mokykla, kuri duoda pilu., 

ažtlkrininią iimokrmo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike ,

DIENINE U VAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą, platesnių iinią 
.rašykite pase

WAlfCHES BROS.
Chicago, 1IL

Klausyk mano žodžiol
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Perry St.)

riu didelius ir garsius aparatai 
fliktrlkos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų riduri- iai 
•rganus. Na kiekvienai gydy
tojas turi tokiai aparatui, dm 
Ji* yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraujų ir 
llapumą. Niatidčllokiti amt 
vžllius, bit taojaui ateikit* pas 
ganų

D-RĄ L. LANDES
UI ■. nnd 8tM N«w YirtN.T. 
tarp* Brd Ir Lcxingtea Aveaaa.

Valdiškai valandai: dm 
ryt* iki 8 vakar*; aidžldiiaiaii 
■a* 18 ryte nd 4 po piltų.

▲taiųakit* ai 8c. aaarke • 
B«uit* labai tafoMiių 
«*ią 4*vaaal!

f



wk MM

Viso $3.007.40

.75

Box

h

Westville, 111.

Taylor

i’ajicškn i

11-

< '0(1

Na- il k os .1kp.
Mass

W(
Coliu.

M i note įuo10.00 A. u r (\s u:

Ta.399 So. Main S
Lynn,

226
Pittsburgh, Pa.

'iuniūte

5.00

l>ox 7a R. F. D., Broad Brook, Conn.įgaliojimai, Wa

BoZ 20,
Pilvinis, (2 POP1ERŲ DYKAI!

Dau- i Keikalau.
I riį- uždarbį.

$

8.27
10.60

giško ir Pašelpos Kliubo drau
giško vakarėlio, Chicago, PI... 6.00

n) A e)

fd 
Pjos

ad-

lictu- 
lictuviai

n uosi 
reso:

H

M. 
rence

J. T’oeii
370 .Margaret St., I

is, V. Subari ulė; J. Ma
kūnas, J. Virbickas, So.

{GALIOJIMAI išduoti iki 1 d. vasario 
1915. sekanti:

D. Pilka G įgaliojimai, Jersey City, 
N. J. c'o Hoffman's R. F. D. 7

Muskegon, Mich.

Juozas Pakalnis
Monessen. Pa,

Gto. Keally'
170 Metropo'itan Ave., Brooklyn, N.Y.

Mr.
Box 461,

Atsakanti gyduole nuo kosu'io 
“Noriu jums pranoSti, kad Sovoros 
Plaučių Balnamas yra atsakanti gy
duolė nuo kosulio. Tris sykius toji 
gyduolė pagelbėjo mano vaikus nuo 
kosulio ir už tai rekomenduoju vi
siems. kurioms reikia gerų vaistų." 
lįm. Matejovoz, Box 41, Comly, O.

. 50.00
Riitn

. 8.50
12.21

. 7.00

Pajieškau darbo prie bartenderių. 
Kalbu lietuviškai, angliškai, rusiškai

Worcester, 
nuo ko au- 
............ .. 110.00 
L. S. S. 64 
................ 16.40

Pa j ieškau

a .s s.
. . J o.oe

, D.

savo paveikslėlį su pirmu laišku 
adresu:

Kazimieras Rozaitis
12, Mahanoy City, Pa.

(16—19)

Skerstoniūtė, B. Kontrimas,

draugų Guobų Petro ir
Vilniaus gub. ir Vilniaus 

parapijos Matelių, kaimo 
Meldžiu atsišaukti, nes tu-

zymeta 
.'..'. . . 2.00

ų atsišaulyti ant šio ad-

Conn.
Krolius 3 įgab'ojimai, Chester, 

I.ukšini)M, K. Mitins, K. Žiurin-

25.00 
)

Pajieškau Antano Krckzio, Suval
kų gub., Senapiles pav., Jurginiškių 
kaimo. Girdėjau, kad jis Amerikoj.

vldomskis, K 
M. K ra kaus- 
West

įgaliojimai, Manchcs-

s Zajoskas. J. N
O. Zvingiliūtė 

L. Pukinskiūtė,

111., 
$77- 

S. 128 k p., aukavo $10,

turiu svarbų reikalą.
K. Wasiliauskas 

Necanicum, Oregon.
(16—19)

Brooklyne, N. V. Paeina iš 
gub., Muri jam poles paviv'o 
gmino ir kaimo šun-kij. M(

Viso šį menesį įplaukė........$1,713.26

K. Bolys, 2 įgaliojimai, Law- 
Mass.

1’. Raihužiūtė, J- Dovidaitis, Re-
L. Mičiuli&tė, S. Garšviūtė, J.

Pajieškau draugo J. Waisvilos. Kau
no gub., Užvenčio parapijos. ‘ Metai 
atgal gyv no Pittsburgh, l’a.

neli-. J. Stočkus, J. Nevir- 
’OUglllOTI.
inavičius,
•aitis, A. M. Metelioni

Išlaidos:
Už išmainymą privatiškij čekių
Vasario 1 lieka pas L. Š. F.

iždininką K. Šidlauską... $3.006.65
i

K. Domeikis, Cicero, III.
J. Dcmcikis, Cicero, 111.
J. Usnevich, W. Žvingila , Bristo),

i:t, N. Maksvytis, A. 
vokas, 1’. Kaselis, VV. 
Bačiulis, S. Čiaupu,

Conn.
J. A. Kaminskas, J. Klikūnas, O. J. 

Šimoliuniūtė, P. Tvar.joniūte, J. Mi- 
kelibn's, J. Dzegulskiūtė, O. F. Šime

li. Stubidas, Binghamton,

............ 36.35 
prakalbu.
............ ‘20.65
L Lynn, 
........... 25.00

ž/Z/4
•ni pa- taip ir >ei gandem^. Tik

Atskaita Lietuvos Šelpi
mo Fondo finansų sek
retoriaus nuo 1 d. Sau
sio 1915, iki 1 d. Va

sario 1915.

įplaukos:
Sausio 1 1915 m. buvo.......... $1294.14
Dr-stė Šv. Petro ir Povilo ir 29 

kp. S. L. A. Westville, Ill., au
kavo

L. S. S. 133 kp. Norwood, Mass, 
aukavo $5, diskusijose suaukau- 
ta $3, Tarptautiškos Komisijos 
surengtame teatre $10, viso.. 18.00
S. S. 14 kp. Baltimore, Md. 

nuo prakalbų........ .... j........ .... 10.40
L. S. S. 26 kp., Westville. 111., nuo 

maskinio baliaus ............... 13.13
Per Philipovięh, Racine, Wis. nuo 

prakalbų .4............................ 15.14
L. S. S. 5 kp., New Brtain, Conn. 2.00 
L. S. S. 156 kp. Clinton, Wis., nuo 

prakalbi) ............................. 25.65
•Racino Lietuvių Mokslo Kliubas, 

Racine, Wis., nuo šeimyniško 
Vakarėlio ..........-................

Per “Kovos" redakciją............
Nuo Lafaytte, Colo. lietuvių ..
Per J .Vaškevičių, Pittston. l’a. su 

rinkta'laike VII rajono L. S. S 
koncerto $6.80, liko nuo 7 kp. L 
S. S. prakalbų $1.47. viso ....

Nud Rumlvrd, Me., lietuvių ...
Nuo New Uavbn, Conn., progresi-

vio jaunimo ................................. 4.80
V. Zabita krikštynose, iš Sag 

Harbor, N. Y...............................3.70-
S L A. 18 i kp., Jerome, Pa., au-

Uto susirinkime  .......... .. 9.43
š I A ^5 kp. Y ilkeą Barre, Pa.

aukavo 10.00
D. L. K. Keistučio dr-stč Wilkes

Barre, Pa. aukavo..............  10.00
Nuo Wilkes Bari”? l’a. lietuvių.. 7.22 
Nuo L. S. S. 60 kp. aukų rinkėjų 10.00 
Nuo L. Š. S 90 kp, koncerto su

rinktos aukos, Rhone, l’a..... 5.10
Nuo Passaic, N. J. lietuvių . 
Dr-tė Lietuvo Dukterų, N 

N. J. aukavo .......... ....
Per aukų rinkimo komitetą 

ford, Me........ .. • - •
. V. Žhr.dn .kas, Km; 
už Štampas..............

Per T. Ilgūną, Ros’yn, Wash
L. K. dr-stė Vytauto $5, 

Roslyn. Wash 
'le EI u m

Stanį pos:
L. Š. F. iždininkas priėmė 40,000 

.įtampų, vertės $2,000.00. Išduota 
G,900 štampų vertės $345.00. Lieka 
.,3,100 štampų vertes $1,655.00. “Lai
svės” redakcijoje randasi 10,590 štam
pų, vertės $529.50. Viso randasi L. Š. 
fonde 43,690 štampų........... $2,184,50
Vasario 1, 1915, L.S. F. turtus $5,191.15

L. Š. F. finansų sekretorius,
T’adas Dundulis.

P. Visbaras, J. Grigaliauskis, M. 
Kisielius, Cherry, Ill.

S. Kir.ilii/ P. Budrunas, J. Rudis, J. 
Antulionis, V. Bingelis, N. Peleckaite, 
A. Petruliūtė, A. Višniauskiūtė, W. 
Bridgewater, Mass.

M. Urba, M. Ragauskas, A. Jankau-

U. Shilling ir J. Kazlauskas, Dės 
Moines Iowa.

D. Petrauskas, J. Pliorpa, Cleveland, 
Ohio. ,v.

J. Gediminas, A. Januškevičius, T. 
l’etkunaitė, M. Bubliauskaite, Sche
nectady, N. Y.

D. Bulauka, A. Žilinskas, A. Ramet- 
ka. M. Mulokiūtč, J. Juodelis, K. Kul- 
biutė, Skebenauskas, G. Pu- 
/iniiliJė. M. elak:onis, V. šoblinskiū- 
to, A. Butėnas ir Kinulenas, Law
rence, Mass.

5. U, Kasperavičius 2 įgaliojimai, 
Wilkes P.arro, l’a. <

K. \raičiulis, A. Gecias, J. Buconis, 
Rumford. Me.

V. Petraitis 3 įgaliojimai, Kewa-’

Pajieškau apsivedimui do os mergi
nos lietuvaitės ar prūsiukčs, kuri mo
kėtų lietuviškos kalbos nors biskį, nuo 
17 iki 25 m. amžiaus. Aš esu 25 m. 
Merginos, rašykite laiškus ir prisiųs- 
kite 
šiuo

Pajieškau apsivedimui doros mergi
nos, su biskučiu pinigų, nuo 20 iki 30 
m. amžiaus, kuri myli dorų gyvenimą 
ir nesibijo civiliško šliūbo. Aš ošiu 
30 m. amžiaus ir laisvas nuo visko; 
turiu 75 akrus žemes. Taigi, mergi
nos, kurios norite, kad jūsų ateitis— 
gyvenimas būtų užtikrintas, tai ma
lonėkite susižinoti su manim ir su 
laišku prisiųskile paveikslėlį ir visą 
savo stovį aprašyti, o aš suteiksiu pla
tesnių žinių. Kreipkitės šiuo adresu:

Pajieškau brolių Prano ir Juozo 
Plaušinių, Suvalkų gub., Naumiesčio 
pav., Katilių kaimo. 15 melų atgal 
gyveno Glasgowe, Scotland. Meldžiu 
atsišaukti.

M. Plaušinįūtū
Brooklyn, N. Y.

(18—19).

, Pajieškau
. Tamošiaus 
valsčiaus

. Purvėnų.
ia

nee, III
D. B

Louis, J
fb'shlchi m. Pa.

J. rloplis, J. Rimulis, Springfield,
Ohio. t t

Ą. Zalatorius 3 įgaliojimai, Melrose

219 kp. $5.
viai $13, (
$13.35. viso

Nuo L. S. S.
Kewahee, Iii.

Ncv 'nm- k
Mass, už štampas . .

M. K. Bolis, Lawrence
štampas ....................

Per M. Chc.-ną.’Brighton
nuo tūlo advokato (nep.:
pavardė) ...............

Nuo S. L. A. 102 kp..
ii* V’etos lietuvių . .

Per F. A. / škin-ką,
Mass, (riepr.žymėta
kos) ........................

Per A. A. Večkį. nuo
kp., Law cnee, Mass.
Per J. Grigalavičių nuo A. Stanio

krikštvnų. Cherry, UI...................6.25
Nuo<S. L. A. 243 kp., Coalgate,

Ok’a. ....,............ 5.00
Nuo Coalgate, Okla, lietuviu .. < 6.05
Dr-stė Lietuvos Ukėsų, Spring

field. 111., aukavo ..................... 10,00
Nuo Dr-rftės ŠV. K. K. Lietuvos

prakalbų, Tuckahoe, N. Y., $12-
40, Dr-štč šv. K. K. Lietuvos
aukavo $10. viso ..................... 22.20

B. Varašius, Chicago. Ill., aukavo 5.0;>
S. L. A. 85 kp., Edwardsville, Pa.,

aukavo ...............................
Per J. Grigalausky, Chorry

nuo visuomeniško baiūaus
05, I
Šv. Juozano Dr-stė, aukavo
pas J. Milių krikštynose surink- t
ta $4.55, viso............................. 101.60

Per K. Jonaitį. Nev ark, N. J., J
J. Kaškiaučius $50, J. Papartis !
$5. K. Svitrinskis $5, nuo vie- j
tos lietuvių ir nuo progresivis- | 
kų draurijų foru $240. viso. 300.00

Per P. Rnrcnauska, Scranton, Pa.,
nuo V. Stelmoko su panele Ona
SpudŽtuto vestuvių .................. 7.25

Pa’angos Juzės Dr-stė, Newark. pečkl,
J. aukavo ................................. 100 00 Janušonis, M. Beph'&iOtč, J. Kazlads-

D. L. K. K. Dr-stė. Virden, Ill., kas, A. Dambrauskiūtė,- A. Baranaus- 
aukavo $10. Virden, 111., lietu- kiū.tė, M. Oleikiūte, B, Jakubonis, 
viai $20.85, viso ................... 30.85 J. Baniulis, M. A. laberis. Brooklyn,

Nuo L. S. S. 177 kp. vakaro. St.
Charles. III ............................. 27.00

Nuo Susivienyiimo R. K. prakal
bu, Gardner, Mass. $4.40, nuo
Gardner. Mass., lietuvių, per
aukų rinkimo komitetą $45.60,
viso ............................................. 50.00 I S. Liutkus, V. Senkus, R. Ba^y'Ifl-

Per J. J. Agurkį nuo Taunton, kas, B. Burkauskas, Bronislova Rdč-
Mass. lietuvių ........................... 10.10 Į kiūto, Agota Pranskienė, ElizabeDi,

Per J. Rimbą nuo Springfield, Ill.
lietuvių ..........................................13.50

Nuo Sumi Lietuvos Didvyrių ir
Šv. Petro ir Povilo draugysčių,
Spring Valley, Ill., susirinkime 6.00

Per S. Jasilioni nuo Binghamton,
N. Y. lietuviu ............................. 7.05

Nuo Herrin, Ill., lietuvių ir sve
timtaučiu ................................... 63.66

Per K. Matulioką ir K. Petraus
ką, Bucker, III.......................... 14.10

D. L. K. Vytauto Dr-stė, Newark,
N. J. aukavo ...............;..............25.00

Per F. Taraško, Des Moines, la.,
krikštynų rok’lyie .......................7.25

Per S. Gaidelį, Waterbury, Conn.,
nuo krikštynų nokilio..............  1.25

J. Balchunas, Baltimore, Md.,(ne
pažymėta, ar aukauja ar surin
ko) ....................... i........................5.50

Per A. Klingą, Montello, Mass,
nuo vestuvių pokilio ................... 8.99

M. Rodavičia, Philadelphia, Pa..
už štampas ............................... 10.00

S. P. Shonas, Scranton, Pa., už
štampas .................................. 10.00

Per V. Andrulevičių, Wilkes Bar
re, Pa......................................... 5.35

Nuo major J. Kelley, So. Boston,
Mass........................................... 2,00 j

Per M. A. Balčiūną nuo North I
Packing & Provision Co., So. I
Boston, Mass............................ 10.00

Per V. Andrulevičių, Wilkes Bar
re, Pa., (uepažyr eta, kaip au- |
kos surinkta) ...................... . 10.15

Per G. Girdauska, Denver, Colo.,
(nepažymėta, kaip aukos su-
rinktoš) .................................. 23.45

Nuo N. Spaičio, Elizabet, N. J.,
už štampas ............................ 30.00

K. Beliauskas, 71 kn. L. S. S.,
Cambridge,Mass., už stamnas 10.00

Lietuvos Sūnų Dr-stė, Cambridge,
Mass, aukavo...........................100.00

Lietuvos Sūnų Dr-stė, Cambridge, Į
Mass., už štampas ................

H. C. Crosby, So. Boston, Mass..
V. J. White, Dorchester, Mass. .
Dr-stė Tėvynės Mylėtojų No. 1

Chicago, Ill. (Town of Lake) 50.00
Nuo K. Ginčausko vestuvių Wal

tham, Mass......................  11.16
Nuo D. Petrausko vestuvių Cleve

land, Ohio ................................  5.70
Nuo Jaunų Vyrų Lietuvių Drau-

E. M.
Julia Lauktis, So. Boston, Mass.

K. Mitkus, K. Lukai, J. Vita, A. 
Šatas, Norwood, Mass. (

P. Pekcraitis, J, Ivonaitis, J. Pi'kau- 
bkn.A B. černauskas, J. Kasputis, A. 
Rėklius, K. Andrikis, J. Galvanaus
kas, J. Masas, J. LutkeviČius, J. Ma- 
eionis, Gardner, Mass.

J. Skibirdis, P. Ketvirčius, J. 1 • 
čiūnas,Raufinaitis, A. Si

So. Boston, Mass.
J’. Jonubka, A. Ūkelis, J. A. Genai- 

tl’s, f', {)maha, Neb.
U, ('he'Yiuas. So. Bend, Wash.
K. JakimArfous 2 įgaliojimai, Wa

terbury
J.

Pa.
K

Užkimimas, kokliušas, saiaugulys, orimų 
triubelių uždegimas, šaltis ir kosulys 
gan greitai pasiduoda gydymo įtekmei

| St V t K
!l iLJ* Balsam foiBalsam for Lungs

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

Kaštuoja 25 ir 50 centai.
!S

DRAUGIJOS IR KUOPOS!
Platinki t 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. Už neišpar- 
duotas štampas pinigai grąžinami

Užsirašykite

M A tsitikime šalčio
nrbn parSuluH, norimo priminti, 
l<nd Sovoros Cold and Grip Ta
blets (Soveros PlotkeRjs nuo Gri
po ir L’erfitilhno) žymiai prigelb- 
8ti Soveros Pinučių Baisumo vei
kimui. PlotKolčs kaštuoja 25 
con lūs.

Nemėginote Severos Tab-Lax- Liuosuotojų?
Tatai yra puiki gyduolė kaip vaikams, taip ir suaugusiems. Kašt. 10 ir 25 c.

Soveros Preparatai parsiduoda beveik kiekvienoje ąptiekoje. Būtinai roi* 
kniaukite Severus išdirbių vaistu ir neimkite jokių užvaduotojų.

I
1* vl "v*

S1**
•Up 1
' Į 1 
, I A A -

llj

Pirma Lietuvių Dienrašti

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

‘NAUJIENOS” praneša naujausia® ir teisingiau
sias žinias iš kares lauko ir abclnai iš viso 
pasaulio — Kasdien.

NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius it žinias.

NAUJIENOS ' leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšviet >i ir ju gerovei, o ne pavienios 
ypates ir darymui pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Chicagojo — p'-r išn cšiolojus 12 c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chicagojc metams $6.00; pusei 
metų $150. Kitur, tie Chicagojc, metams $5 00, 
pusei metų $3.0'1; dviem men. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met.$7.0U. Pavienių num. kaina 2c.

J.špikiyk šitą blanką ir prislųsk kartu su pinigais.

V

M. Geruliūtė
1109,S. Winnebago St.

Ona Savrasevičiūtė
539 Island Ave.

Maršalka A. Neverauskas •
411. So. Church St,

Jimzano Andriuškos K rjv t 
l'nmolckalnės; Domini-? 

ko Stulpino Kuršėnų miestelio, Mari
jonos mulpnaitis ir jos brolio Jono 
Stulpino. Abudu Kuršėniškiai; Juo- 
zapo Grubliausko U"vi ntiškio ir An-

ADRESAI VIRŠININKU “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas ftapkus, 9 M Jenne St-

| Fremont Ayg 
prezidentas.

Kaži pi j ovp.s Norbutas, 815 Jenne St., 
vu"t/biY'/]penlas.

F. Bartku.4, j0t>5 Jeune St., protoko
lų raštininkas.

Kaz, Arlauskas, 818 Jenne 
nansti raštininkas.

J. šoredkis, 616 Market St., iždinii

Ka.'lėsi globėjai: J< l.i'ččatiskas, 607 
Jonne St., J- Bagdonas, 322 Milwaukee 
A ve., J. SukNifi,- 7 12 Park Avė.

Maršalka V. Rtdinskas, 26 I N. Clii- 
ca.Ro Ht., Pagelbinint 
Ra nulis, 653 GardefS

Vėliavų nešėjai: P. Milcwskas, 30! 
Galcdonian St. ir B. Ki&a, 168 Main 
Street.

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

50 Newell St. ir P. Beišis, 173 .N.

Pajieškau L. Spančernos ir J. Du- 
binsko, Kauno gub, Aragalos parapi
jos, Šilų viensėdijos. Pirmiau gyve
no Chicago, HL Turiu svarbų reikalą, 
todėl malonės atsišaukti.

B. Gilasavičia.
1207 Lloyd St., Scranton, Pa,

Pajieškau švogerio Jono Rūkančio, 
Kauno gub., Viduklės parapijos, Ju- 
kainių kaimo.

Meldžiu atsišaukti.
J. Goodn.es

49 Ward St., Worcester, Mass.

Pajinškau giminių: krikšto tėvo S. 
Rusecko ir Tamošiaus, Kazimiero ir 

‘Franeiškaus Rašmonaičių. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žinot pranešti.

K. Andriušis.
710vMain St., Bridgeport, Cohn.

Pajieškau draugo St- Valtiscvičiaus, 
Kauno gub., Ukmergės pav., pirmiau 
gyveno Brooklyn, N. Y. Mą’onCs at
sišaukti, nes turiu svarbų reikalą.

T. Užulos
Ez Arlington, Vt.-

J. Grybas, T. Lisajus, J.
NKV b&Sy- B. RadziaviSuS, S. , . Popil-^’taiSkimš 
Skrydulis, K. Radzevičius, J. SlW kiąis gramma pa^kfe;Ir 
lis. A. Šidlauskas, Great Neck, N. Y. pnUnkąnciohhtf (lame

nem kvietkelem ir su visokjais paveiK- 
slėliRJs, paauksuotaiė kraštais parsi
duoda labai pigiai: ka» priskųs 30 c. 
pačtos markėmis, aplaikys 12 popic- 

,rų su konvertais ir dar pridėsiu do- 
ivanų knyga—Pradinis Moks’as ang
liškos kalbos, 160 pusi., vertės 30c.
' Reikalaujam agento ir dnodame ge- 

’ Adrešuokit.
Miss W. SORKIS ' 

TtfflO S. Peoria St., Chicago, III.
(58—21)

N. J.
L. Lastauskas, Y. Bertulis, Royalv' 

ton, Ill.
M. Rodavičia, Philadelphia, Pa.
J. Viskoška, J. Matuza, V. 

noravičius, Trenton, N J.
S. Narkis, T. Belcckfa, J. Balčaitis, 

M. Stalmokas, J. Rumb-His, J. Cha
pas, I’. Sadula, Racine, Wis

M. Dusevich, Worcester, Mass.

K. Žukauskiūtė, 5 ats., Schenectady,

PAJIEŠKOJIMAI

Kasos Globjėai:

10.00
1.00
1.00

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

v/* * * . A* X 11 Yt'J* t* i*

ANGLIŠKI ATSIŠAUKI VAI.
K. Žukauskiūtė, 3 alsiša>Ykimai, 
Schenectady, N. Y.

V. Petraitis, 3 atsiš., Kewanee, Ill
W. Dubcndris, 2 ats., Montello, Mahs.
V. Wasiliauskas, 3 ats., W. Lyn n, M asK.
J. Usnevich, 3 ats., Bristol, Conn. 
). Wiskanta, .1 ats., Rumford, Me.
W. Damashevich, 5 ats., St. Louis, Mo.
N. J. Miškus, 3 ats., Worcester, Mass.
M. Krakauskiūtė, 1 ats., West Lynn, 

Mass.
O. Žvingiliūtė, 1 ats., W. Lynn, Mass.
P. Berukštis, 2 ats., So. Bethlehem,Pa.
J. Viskoška, 3 ats., Trenton, N. J.
J. Krolis, 5 ats., Chester, Pa.
V. A. Zaperiackas, 5 ats., Brooklyn,

K. Chesūnas, 5 ats., Bend, Wash.
F. Petrašiūnas, 5 ats., Elizabeth, N. J. 
M. Rodavičia, 1 ats., Philadelphia, Pa.
L. Lastauskas, 2 ats., Royalton, Ill.
J. J. Kuršas, 6 ats., Ldwrence, Mass.
A. Savage, 2 ats., Providence, R. I.
S. Narki, 2 ats., Racine, Wis.
J. W. Kasperavičius, 6 ats., Wilkes 

Barre, Pa.
Kurių vardai augščiaus telpa, vi

siems išduoti įgaliojimai ię angliški 
atsišaukimai su paliudysimu vietinių 
L. š. F. centrų, draugijų bei kuopų.

L. Š. F. finansų sekretorius
Tadas Dundulis.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas B Liepus, 

Magazine St., Carnegie, l’a.
Centro Sekretorius J. Mažiukna, 

1111 Market St., N. S. Pittsburgh, l’a.
Centro Iždininkas K. Varašis, 12 

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

A. Samulionis, 1’. Q, Box 63, McKees 
Rocks, Pa.

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

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

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

118, LaupurČN, Pa.
4 kuopė?-, Ig. Rasinskas, General 

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

Cuddy, l’a.
. 6 kbopos, Export, Pa.

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

Sekretorius.
Jonas Pūkas, Finansų Sckrctor.
Antanas Trakas, Kasierius.

PARSIDUODA PULRUMIS.
Parsiduoda pulrumis geroj vietoj, 

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

Parsiduoda pigiai.
A. V1LENIŠKIS

1313 Reedsdalc St.,N.S., Pittsburg,Pa 
112-17)

“Laisves” advokatas

į Morris HILLQU1TH

30 Church

| Ofisas atydaras nuo 10 

j vakaro.

Pabalirnsl kur i) V/onW, *.ę 
CoHeue. Bii'tililvt* .Viu"*

Pasek mindai ntliel a n:;vo darb-| prlfi 
srlniclymo. tainui nuteikia vi • i ia< rėdac ir 
paKcllių invafriose molei u 'ig-ooe, 

F.Stropiene,“7.u!
«O. MOW I'd IN. MAWS.

FARMOS!
Geriausios Farmos!
Pigiai parduodu geria, 

isias, gatavas farmas'su bu- 
Idinkais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
farmų, žeme su tnoliu, juod
žemiu, molis maišytas su 
s m i e 1 ž e m e. De r 1 i n gi au s i a
žemė pirmo sorto visokiems 
javams, daržovėms, šienui1 
ir sodams. Turiu daugybę' 
neišdirbtos žemės labai ge 
ros. Pigiai parduodu fin1

y M A U JIE NOS" 1341 S. Halsled SI., Chicago. III
Šiuomi prisiuučiu$ ---------- už "NAUJIENAS"————

metus ir meldžiu jas siųsti Aiuo adresu:

EM .»'W

L. JO

MUZIKALIŠKŲ INSTRU MENTI,’ IR AUKSORIŠKŲ 
DAIKTU KRAUT UVf

A

0W

W&T-5 *

c.
i

T*’.

5į\f\Į\. , 1 i * Reikalaudami katalogo prt.000 Katalogų Uykai. riaukite dvicentinę štampą t 
katalogą tuojaus gausits. Turime lietu iftky rekordu ^visokioms dainom*. 
J. GIRDĖS

NORIU PARDUOTI LOT J./
Lo'?^ Noe 2 in block 29 MjiHoČ1 

Heigh?X Pa., Township of Mt. • 
mel, Pa'S o kas nori dasižinoti apie 4- 
to kainą1 (prekę), tegul kreipiasi 
tokiu adrėiįu:

E'vA NIDERSTKOS,
K. R. 2, Johnston City, III-

(17—20)

Teisme.
Teisėjas :’ *- Ir kaip tamis- 

tai ncsarmatla palikti vagim 
dėlei vieno ifepalėlio duo
nos?

Vagis: — Aš norėjau pa
vogti daugiau .nitgu vienų, 
bet manęs neleido.

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, ROCKFORD;
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTIiAšAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

1436—7th Avė:
Vice-pirmininkas F. Raškevičius

539 Island Ave.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė

1.214 West “
Finansų raštininkas J. Stružas

1125—8 th
Iždininkas St. Buzinskis

589 Island Avę.

St.

st.

> “AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

Kasierius S. Garšviutė, £>48 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Choro vedėjas’ L. Ereminas, 324 
Barreman St., Brooklyn, N. Y.

Repeticijos atsibflna kas pėtnyčia 
“'Spkolų” svetainėj)- 190 Grand St., 8 
valanda Vakare.

LIETUVIU KELIOJČeF PAŠALPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR

KUOPŲ SEK RĖTORIŲ
adres’a.L

Centro Valdyk:
PimiMlnjias M. A. .Lberis, 2’33

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

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

Ave., Brooklyn, N. Y.

Kttopų Sekrėtėrių AdrešMs
1 kuopęs Brooklyne — V. Žilinskas, 

183 ftę’eblirig St., Brooklyn, N. y.
į>; 2 kuopos Brooklyne—'V. VitkĖ^ičia, 
20* Hudso'fl Avė. Brooklyn, N. Y.

>■ 3 kuopos Whįte Plains, N. Y. -f* V. 
%tkas, Off Cy. Deųtėrmann',- Lake 8L, 
WhStc Plains, N. Y.

LIETUVIŲ PRESĖRIŲ UN1/6VI 58s 
’ SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININ

KŲ ADRESAI:
P^ezid&ttžas L Daukšys,-1;42 No 6'th

0U KrooiAyn, N. Y.
Profvkolų'raktininkas F. SVctikats, 

IKS Roebling S't, Brooklyn, N.- Y.■
FlnfinsK ra&t'innrkas K. Kriaučiūnas, 13 fita^A’t., Bręok'yn, N. Y.
Iždininką* P- Pa-Ulius, 94 S. 1st St,, 

Brooklyn, N. Y-
LIETUVOS h ELPįį\lO FONDO 

KOMK’,E,*A\S:
Prezidentas K. ^840 S. Hals- 

ted St., Chicago, III. _
Vico-Prezidentas 2f S. ^°r

12th & Vine St., Phi’adolp''*■*> į»-
Susinėsimų Sekretorius •

Rice-Herman, 140 E. 19th t’k*' ^ew 
York, N. Y. .

I Susinešimų Sekretorius 2) J. 
viackas, 183 Roebling St., Broo. 
N. Y.

Finansų Sekretorius 1) T. L. Du. ** 
dūlis, 101 E. Main St., Danville, 111.

Finansų Sekretorius 2)J. Stasiulevi
čius, 1815 E. Moyamensing Avenue, 
iPhiladelphia, Pa.

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

Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Mar- 
<et St., Brighton, M^ss.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, SoJ Boston, Maes.J 
J. Gerdauskas, New Britain, Conn, 
į Pinigus siunčiant čekiais arba M.O., 
reikia išraSyti vardu (LITHUANIAN
NATIONAL RELIEF FUND,

:t

M

mė atsakančiai gerti, di
džiausioj Amerikos Lietuvių 
iFarmerių Kolionijoj, kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies
to Scottville, Mason County, 
Michigan, kuris yra turtin 
glausiu farmerių miestu 
statei Mich. Viduryje der 
lingiausfų ir gražiausių lau
kų, lygų keliai, gerai žvira
vėti plentai, ttpės ir ežerai 
pilni žuvies ir Scottville yra 
visas vigadas fermeriams 
Broliai lietuviai, nekladsy 
kit kompanijų ir jų agentų, 
kurie vilioja žmonės, kad 
pirktų smėlinio ir pūstynes 
ant kurių Žmogui yra var
gingas gyvenimas visų am. 
žiu. Atvažiuokite pas manė 
į Scottville, Mich. As tunu 
geriausių žemių su moliu 
juodžemiu ir visokiu maišy 
tų žemių, geriausio gatttnko. 
\kokių gali rasti Amerikoj 
apgyventame, gražiame kra
šte. Nusipirkęs nuo .nutilęs 
ženl$. pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 
bagotų farmerių. Norinti 
pirkti gerų farmų, rašykite 
.tuoj, o gausite žemlapį (ma- 
pą) Lietuvių Kolionijos ir 
farmų kataliogą. Adresuok:

ANTMTKIEDIS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville, Michigan.

-a z i Dovana

ANT

__ poctčjr-

TiočiY
DOCTOR 
j>oc rė>7< 
doctor 
6ociu

DEL LABO VISCOAlENES 
K nygn > vėl k:it 
mok -lo išradimai i c k 
birg 'h, i‘t;p pat snip 
lygun 
km

naujausi*
dnryU aj?reikia

Ir km iš-tgjdyti, 
ygoj “Dnk ui rus” parodo, 
visokį u ‘m-lr man ***•! litru apo^

perskaičius ų “T<
_  tfoiTr^V.r-

T6Jlt KNYGOJE "PA’ ARAS ’ i|r 
mokina, Writs. Gip '*' s. kis būtinai patirsi, ko čit> tegalima parašyti, _ _

. reiknlinga žiuoth -'Meiną, kGp 'j,,unions, taipir, A PA RT KITU SKYRAf scrt..ntiems rodi)®^ 
sctnems, ženotieni# jr ni d nobetcs. Gk:;;*-' * -------- ’—.

KIEKVIENAS S-KYK1US šitos >nrj9v- Vra ia; l odos,'vidurių, r- 
bai žingeidus. Ta knYga kiekvienam y r.t labai _ čfas ii^as: t.Jr r<, 
natNUnga ir fčiknlinį.t ųtr^j, kuris tik nori bv.ti i!t visokia* hj < 

: sveikas ir laimingai gyveMr . ,
I ŠITA«KNYGA jT'A KTA R A š" "'■'•H ; 

Į tiltų Vardus, kaip jos prasideda, k .-rp .gh 'reiskia, 1 
kai'* rSVodo JV kaip greičiau, gerinu ir kur galima į 
i^KIgys yti.

' TA K5YGA labai pinčiai nprnio apie vyrų pa-( 
slaptybes hei ligas ir taip pat api? moteris telpa, 
daug. _ .

SlOC KNYGOJ ""DAKTARA S" d’la ai aprašo^ 
atidengiant dnvtf posiapčių apie gei is tsiti* sma
gumus ženybinio gyvenimo ir tuip-pnt kaip ir 
kada gerinusia yra apftiVrsti ir kaip........  . 1

Kk’VGA "DAKTARAS” yra paveikslais ibiis-' 
trau 4 i, parodo i.- giliausias kario dalis, išaiški
na p..slaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems,

taipir,' j ___ _ _______________ _____
Isk iityti a-'-e nmu. krąjįfu, fnkst^, rcmatittn»- 

ilp. čjimo, broebitit ir lino pt* 
apie moterų nesveikumu* h 

sčkIos uubčgimo ir 1.1.
> $"RC-7. t-.i pirmiau ne kaip menai

• vi a hekarstas ar kreitis prie jtydj 
rrk^l’b J’nalpereiraityti knygą "DAKTAk 

iltsnjį r rot, j išrijo nvn rodos “DAKTARO". 
TURTINGAI nueilpčję, sukliurę,«.
.’č pvr i^iony.its klaidas ir varginanti V<M> 

k on z Tip puprutemib ^teiHomla, teip užsės* 
Uisieniu, ligomis, žiloje knygoje atrasite tikr^ rt

A ODEr , k nd ta kt;yO rfčl Ičbd vietlOfflSfits* 
dualu, t<! lfl$v>en.’is apturt? ’t DOVANAI, kU 
tis (H ubiuJOc. slanipomlS pnsitifitimnL

[ KFi’K A L/UK D? K ŠIANDIKN, ikkerpaa' » 
'tą apgnrsinin vir adresuokteipt

’ The Philadetphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

J
UWW

kias

mittrii Wrr

A. Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit višo» 
gydo.

Laisve” už 1 dolerį metams
s , ‘ ' J. 

v ■C'i?'
,<ję • j

Kas prisius metines prenumeratos $2.00 už “Laisvę”, tas gaus puikią DOVANĄ 
_  *Stylografišką” plunksną,vertes $1.00. Seniem skaitytojam ir vietiniam tokia do» 
van < nebus duodama. .

Visi, kas tik galite, naudokitės šia puikia proga. Adresuokite taip:
K. LL VTKUS, 131 Grand Street, ...... ....... Brooklyn, N. T.

Goodn.es


■

>

mmmowmn

Draugai!

Savo jubilėjų

A. LIUTKUS

y

C r

B
LAISVE

wm«4iu< *•«'

^VIFTINPC Trhlinc dabar tik teprasidėjo. Buvo 
¥ lEi 1 lliJCiM ZiiniVJą surengtos kelios prakalbėlės.

Šio laikraščio redakcija' ... 
viešai atšaukia dalį žinios, Į 
tūpusios šiame laikrašty 29 
d. sausio, 1915. To numerio 
vietinėse žiniosi 
viu “Likvidavo Budavojimo 
ir Paskolos Draugija” buvo 
aprašyta apie Taupimo ir 
Paskolos Draugiją ir palies
ta advokatas, kuris vedė mi
nėtos draugijos 
Asiliepimas apie advokatą > i A i • • vr-i* i Ietį lioU lietibuvo neteisingas. . 
męs sužinojome, jog tas ad
vokatas tame darbe yra at-1 
sakantis ir turi patyrimą, i
Viskas buvo vedama, kaip siiajkyti, tai gali vėliaus už- 
reikia. duoti klausimus, *
.v Pa{jkų Deparunentas no- paprastj karčia- Shedlow Columbia Hall,
išdavė draugijai leidimo' - - į -
(certificate) dėl priežasčių, 
ant kurių advokatas neturč- v v

, . . . » raštai L|e y ęraįvijai tapo išvyti lauk
buvo teisingai sutaisyti ir jr mlžj„ saliunan, kuris buvo 

• * • ‘| r v 1 • V u z t y i r- į ja j au> svetainės. Pra
tinti. Užmokestis uz patar- kalba tapo užbaigta ir jos vi-’ 
navimą su taisyme rastų bu- - — -----
vo labai prieinama,sulygina
mai su darbu, kurį reikėjo 
atlikti tame reikale.

Veikimas kovo mėnesyj.'
___ _ ____ 20 ir 21 kovo LtS;S. 19

! Manoma pradėti spiesties į kuopa? rengia apvaikšČiojk 
1 , mą ir prelekcijas. Sueina
Kalbėtojas pradėjo kalbė- lygiai 10 metų, kaip įsikūrė 

ti apie Amerikos lietuvių gy- 19 kuopa. Savo jubilėjų 
io riuniei jo venįmą įr apje karę. Publi- kuopa nori kuoiškilmingiau- 

e po anvga-;^a atydžiai klausėsi. Žmo- šia paminėti.hiw avniimn . .y. . . nr ni i • • i-nių išviso buvo apie 40.
Kalbėtojui įsikalbėjus, du 

!girtuokliai pradėjo lermą 
įkelti. Paskui prie jų prisi- 

, dėjo dar keli gyvuliai žmo- 
reiKalus. pavi(|aĮe> rpa.į didžiausi 

v... uH»0u..«i ir begėdžiai, ku-
v eliaus > rįems vieta tarpe pusiau lau-1 

i kinių indijonų. Jiems buvo 
pasakyta, kad jeigu jie yra 
žmonės ir nori žmoniškai už-

Brooklynan, kaipo girdė
jome, pribus drg. S. Michel-< 
sonas, “Keleivio” redakto
rius, kuris daugeliui brook- 
lyniečių jau pažįstamas.

21 d. kovo drg. S. Michel- 
sonas skaitys prelekciją. 
Paįvairinimui programo bus 
surengtas ir teatras.

A. Mačys ir K. Venckus 
rengia So. Brooklyne didelį 

duoti klausimus, bet pasiro-.balių, kuris įvyks 6 d. kovo 
r> 4- , 1 r- ii zi i O 1 L, zs z J 1 zxt-rr zx Iii VAz-> l'\ 1 rv T-T 4^11

Jie buvo į Svetainė apielinkės lietu
viams žinoma. Vyrams 
įžanga 25c., moterims ir 
merginoms — 15c. Likusis 
pelnas bus paskyrtas Lietu
vos Šelpimo Fondam

. i 
mų zakristijonai, 
susitarę išardyt prakalbas, 
bet tas jiems nepasisekė. A-

ir nuėjo saliunan, kuris buvo 
is. Pra-

si atydžiai klausėsi. Vėliaus 
dar užrašyta kelios “Lais
vės”.

Vėliaus tų niekšų goveda, 
dar labiau įsigėrus, sugrįžo 
svetainėn, bet prakalbos jau 
buvo baigiamos.

Visų jų pavardės bus vė- 
. Kalbėto-

Pirmos diskusijos.
Pirmos diskusijos, pareng

tos L. S. S. 19 kuopos Tau-1 
tiskame Name, pereitą pet-ųįau pagarsintos. Kalbėto- 
nycia labai gražiai pavyko.gak-( kad niekuomet dar 
Pirmnunkavo drg. J. Šaltis. nematęs panašių galvijų.

Tema diskusijų: “Kodėl Svečias,
lietuviai pasiskyrstę į parti- ----------
i‘as”. Dalyką perstatė publi 
:ai drg. J. Šukys. Vėliau;

kilo diskusijos, kuriose daly-iciją ant temos 
vavo Jankūnas, Kud utis, | Pasilsys”. 
Kačergius, Prūseika,Vitkus,įskaitoma p. P. 
Neviackas, Jurevičius, RaL j svetainėje, 
bužiūtė, Šibunauskas ir tūli ...................
kiti draugai. Nekurie dar 
neįsidrąsino. T 
ma, bus gerinus. ..... ......tvo . ,
ėjo tvarkoj, tik gaila,kad ne- [met moki 
buvo kam atstovaut dešinių- naudingo 
ją pusę.

Sekančią pelnyčių vėl bus 
diskusijos/ Tema: “Ar soči-1 
jalistat privalo remti taip 
vadinamąją bepartyvę kul-

Svečias.

Klaida.
Malonėkite atitaisyti šią 

klaidą, kuri tilpo “Laisvės” 
N17 vietinėse žiniose. Ten, 
kur kalbama apie New Yor- 
ko socijalistų kuopos vaka
rėli, turi būti nesakyta, jog 
dainavo Ona Klimiūtė, bet 
ne O. Kliučiūtė.

F. Klasto v.

YRA SUTEIKIAMA PER

C. BROWN
Gera Proga Ligoniams

Viaokius VYRIŠKUS ROBUS 
ir gerai galite pasiūti pa« ANTANĄ 
LIUTKŲ. Užtikrinu, jog tie, kurie už- 
fl-iKakyp pas mane kokį nore apsivilki
mą, pilnai užsiganėdins mano darbu, 
nes až, pasidėkavojant savo praktikai, 
—gražiai pritaikau rūbą kiekvienam 
žmogui pagal jo norą ir reikalavimą. 
Aš užlaikau įvairių firmų prabas 
(sampelius), iš Vo kiekvienas ga'i pa 
siskirt sau patinkamą modegą už pri
einamą kainą. Taipgi sutaisau, ižvx- 
Ina 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

Lietuvių Gimnastikos & 
Kliubas nori smarkiau dar- j 

: T? nrRlpk°1 bn°ties tarpe mūsų jaunimo. 1
i“ »»‘™kli i?™™*,?

3 d. Kovo (seredoj) Dr-as

Prelekcija bus 
, Draugelio

Įvyks 8 vai. vakare. 
Geistina 

žino-' dauginusi
kuo

pęs 
visuo- 

papasakot ką nors 
darbininkams

publikos

žmonėms.
Rengia Lietuvaičių

Kliubas.

Lietuviu Moterų Pr v ‘
turą?” Geistina, kad publi- syviško Susivienyjimo 1 kp. 
kos dar daugiau susirinktų,' susirinkimas atsibus ketver- 
nes diskusijos suteikia darbo j £e> 4 kovo (March), 1915, po 

L numeriu 456 Grand St,, 
Pradžia 8

smegeninei ir duoda progą 
prasilavinf.

Diskusantas. vai. vakare.
Sokr. M. Baltuškienė.

“Moterų diena”.
Lietuvių Moterų Progre- 

syvisko Susivienyjimo 1 kp. 
irgi apvaikščiojo “moterų yino teisingu (konstftuciji 
c.te,n4 ’ — vasario. Tau- rdu) jstatvmą, kuris drau 
tiskame Name atsibuvo pra- jž 
kalbos su dainomis ir dėklą- 
macijomis. Pirmutmis kai-! " 
bėjo J. Neviackas ; ’ 
teru padėjimą gilioj senovėj, 
viduramžiuose ir šiose die- jje 
nose ir nurodė, _kokiais ke- ;unijfs’tai, ... .................
liais moterįs turėtų eiti, ko- darbo, iškasė seną įstatymą, 

teicjc. J° kuris skelbia, jog prie visuo- 
r . '• J meniškų darbų pirma vieta 

Neviackui turi kliūti piliečiams.
AwTaciju teismas pripa- 

Įžino tą įstatymą konstituci- 
jiniu. Taigi, pagal jį ir rei
kės elgties.

Klausimas, rodosi, 
augščiausian teisman.

Tai dar vienas pavyzdys, 
jog reikia išsiimti pilietiškas 
popieras.

A t ei v i a mš pa vo j us.
Apeliacijų teismas pripa

lepiliečius

jaunimą 1<* 
draugėn^ bendran veikimam| I 

Tuo tikslu 14 d. kovo ren-Į I

;a V. K. KacRau- ( 
F. Matulaitis, J.U.S, Ui 

iltis ir L. Prūseika.

Aną dieną vos tik neįvyko 
dinamito sprogimas ant 
Williamsburg tilto, kuomet 
keli automobiliai ką tik ne- 
stisikūlė su vagonu, kuriame 
buvo gabenama tonas dina
mito.

Apie tai praneša tiltų ko
misų emerius. Jisai sakosi į- 
nešiąs aldermanų tarybon 
rezoliucij ą, uždraudžiančią 
gabenti, dinamitą per dide
lius tiltus.

dirbti dar- Yorke.

Vieni neturi duonos kąs
nio, o kiti aukse paskendę. 
Niekur kitur visame pasau
ly sale blizgančio aukso nėra 
-*/J< vargo, kaip ’mūsų New

Štai, dabar Madison
t’nĮS kal-į Kaip žinoma; klausimas 
apie mo- lęjio todėl, kad prie “Sub- 

ly” dirbo labai daug ne pi- 
Tuomet piliečiai- 
patįs neturėdami

vodamos už savo teises. < 
kalba publikai labai patiko.

Pabaigus J. I' 
kalbėti “Aido” choras sūdai-Į 

navo keturias daineles, ku 
rios išėjo gana gerai. Ta: 
yra labai gražu, kad “Aido” 
choras sutiko dalivauti šiose 
prakalbose ir savo gražiomis 
dainelėmis palinksmino pu
bliką.

Ant pabaigos kalbėjo drg. 
Jukelis, nurodydamas, kokią 
svarbą gyvenime lošia mo
teris ir agituodamas už Pro- 
gresyvišką Moterų Susivie- 
nyjimą. Jo kalba publikai 
taipgi patiko.

Pasibaigus prakalboms, 
pirmininkė draugė Petrikie- 
nė padėkavojo chorui ir 
kalbėtojams ir kvietė lietu
ves moteris rašytis prie Pro- 
gresyviško Susivienyjimo. 
Prisirašė 9 narės. Literatū
ros moterįs pardavė už 6 
dol. Žmonių buvo beveik pil
na svetainė.

Geistina, kad moteris ir 
tankiau rengtų panašius su
sirinkimus.

Long Island City.
Progresyviškoji jaunimo 

dalis pereitą ketverga buvo 
surengus prakalbas. Kalbė
ti buvo pakviestas L. Prusei- 
ka.

Long Island City gyvena 
keli šimtai lietuvių. Yra 
tarpe jų žmonių gana apsi
švietusių. Laikraščių skai
tytojų taip-pat yra pusėti
nai.

•Darbavimos ant visuome
nes dirvos, galima sakyti,

eis

da. Daugybė turčių lanko 
tą šunų parodą. Išviso paro
doje yra išstatyta 3,000 šu
nų. Už geriausius šunis sa
vininkai gaus dovanų net po 
30 tūkstančių dolerių.

Juokdariai praminė tą 
šunų parodą “šunų” kongre
su. Kasžin, kur link mūsų 
visuomenė nueis, jeigu šuni
mis šiandien daugiau rūpi
namasi, kaip žmonėmis!

New Yorkietis.

East New York o socijalis- 
tai pienuoja įkurti savo sve- 

. talnę.
joasmcMio; sso^am s®?w®so

SKAITYKITE! SVARBU!

LIETUVIŠKA LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
249 Ortui d St., Brooklyn, IN. V.

VISI Grochowskio - Schwenko Lankos dopozitoriai, kurie gavoto 
nuo'NEW YURKO VALSTIJOS BANKŲ DEPARTMENT© čekius, at
eikite mūsų ofisan — išmainysime juos veltui.

Tėvynėje likę Jūsų gentįs, draugai Ir pažįstami dabartiniame laike 
slegiami Europos karės letena, kenčia didžiausį vargą — badą. Jie lau
kia Jūsų page'bos — gelbėkite juos. Ateikite mūsų ofisan, mielai Jums 
patamau. ime pasiųsdami Jūsų pinigus pigiai, greitai ir saugiai. Gva- 
rantuojame už kiekviena centą.

Keliaujantiems TĖVY'NĖN parduodame laivakortes, suteikiame 
reikalingiausius patarimus ir parūpiname išgauti nuo Rusų Konsulio pas- 
portą.

Nepamirškite mūsų adreso:

Williamsburg- Steamship Agency 
249 Grand St. Brooklyn, N. Y.

JVttKWa

Fotografijų Specialistas
Užlaikau didžiausią fotografijų galeriją. Nu- 

f t< grafuoju didžiausias grupas net iki šimtui 
ypatų. Visiems suteikiu puikius paveikslus su 
dovanomis, kurie tik pas mane atsilanko. Ypa
tingai jaunavedžiams duodu geras dovanas ant 
pradžios gy venirno.

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

Visiems gerui žinomą dakt«rą-Bpecij*llBtą, kuria natekrningal gydė ligoniui per 55 dabar
IJŽDYM PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS nekančiomia dien*- 
tuia: Nedėliomia, Utarninkaia ir PėtnyčioiniB.

DR. J. C. BROWN yra baigę# vieną, iš geriausių Amerikon universitetų Ir turi auksinį medalį ui 
atalžymėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengtai su naujausiomis atebūkiingomis mašinomis. X-8pindulią 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visns žmogau, kūnas, užtai ir lengva 
atrasti, kur yra įsisėdus liga. Neturint gi tos mašinos, sir paprastomis akimis nieko negalima sužinoti, 
kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽS1SENČJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pj’vo, Plaučių, dirdies, Inkstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No
sies ir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisverimus gydome 

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMU. GfiLĄ IR K1IAS LIGAS, kurios perdaa* vietos 
užimtų čia išdėstyti, gydau bu geriHUsiomiu pasekmėmis

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jūs sergate, bet tuojaue ją pcrmktau, kaip veid
rodyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktika ir stebūk’ingos masinos.

Nesiduokite *ave bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar Jūa ligą 
galima išgydyti s-u vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį kgonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti au vaistais ir nakf, kad būtinai yra reikalinga operacija Ir 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis pagalbos.

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 
galimu, pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimus llgoniama 
DYKAI Nedaliomis, Utaminkaia ir Pėtnyčiomis. . .

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

OFFISO VALA NDOS i NEDALIOMIS)
Nuo U vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo k vai. ryto iki 8 vai. po pia*
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakara.

naujX knvoa
KJPJRMUTIN1S LierUV!$:<AS NBW YOglCB

UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

Turi 38 kambarius pui 
Kiaušiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visaw

Turinti kokius nors reiks 
ms kreipkitės į mūsų ofisą 

■ 'Tsite teisingą patarnavi
mą visame kame.

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

KAINA

15 centai.

tiprusonif* 
visos karės baisenybės. -Jų 
perskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant karės lauko. 
Todėl pasistengk tuojau per 
skaityti.

Reikalauk šiuo adresu:

LS3 Roebling Si Brooklyn. ’**

Ii Mi 'in Iv Į*, y

gauti DYKAI dvi £eras šlakas Ej! 
ir Didelį Kataliogą visokiu n<a- JT 
gišku štukų ir kitokių visokių Įrį 
dalykų, karintu labai neri, o 
nežinai kur Ją jįaul? Atsiųsk E! 
ivo pilvą ir aiškų adresą ir iižĮį3 

6 centus siempų del uždėngiuio H 
prisiuntiino kaštų, o męs tnojausK, 
tų lt; tnir-gą ir šlakas tau nusią-Jra 
Siin DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. S Z L i KAS, 

(MAGIKA9)
3261 S. HalsledSt. Chicago, III.

į?

K

“Laisves” knygos
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI ĮKŪNYT?

Parašė O. Ameringcr, sulie
tuvino Europietisi šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socija'iz- 
mas—tai no svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ................

LAIŠKAI PASMERK TŲJŲ M1R- 
TIN IR ŠLISSELBURGO BASTI
LIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų baise- 
• nybių, kurios dedasi Rusijos 

kalėjimuose., jei dar kas ne
girdėjo, kiok 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 
drąsumu mūsų draugai eina 
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 dabartinė mūsų dva
siškąja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina 

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na . ■
tarni dtės. Vos

iūdną likimą Lietuvos 
pražydusi,vos

15c

20c

20c

t) gyvenimo purvyne,

LIAUDĮ!

Kas

:i

Tai yra

deklania< ijų.kų dainelių ir deklamat ijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes ’ 
kinti savo vaikučiu 
ja šią knygelę. J „ v 
riausios eiles Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų. Kaina tik ..........

GYVAS GRABE . Parašė Senas 
Vincas. 'Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Ško.ijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gi’ioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina ..................Z..........

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bot labai mažai yra tokių, 
kurio moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik 
kitam žmogui, 
gėlę patartina 
nain laikraščio 
tui. Kaina tik

I MOKSLAS RANKŽINYSTES 
:yba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina ....

Iš DVASIŠKU TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina ...........................
ŠEIMYNOS 1STORIJA. kaina 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMA TAI, kaina ..........
PRASIKALTIMAI IR PRASI-

KALTELIAI, kaina................
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

$1.00, parsiduoda už ....
DARBAS. kaina ............................
RAUDONAS JUOKAS, kaina ... 
Moteriškė ir meilė ........
GALUTINIS KLESŲ KOVOS.

TIKSLAS .................................
KAIP PADARYTI MONUS .... 
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

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

EVOLIUCIJA. Kaina .
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS.
.... Kaina ....................................  50c

“LaisvS”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.

bei išmo- 
lai įgy- 

Joje yra gc-

10c

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
jgyti kiokvie- 
koresponden-

............................. 10

25c
10c

20c

10c

75c
75c
35c
20c

10c
50c

25c

50c

□ E J. L iJAR ! ASZ1US ir J P. WAS1LI A.UCKAS
408 Washington St., 261 W. Broadway 

Cnr Sprlnir Street ilJEH KilirAXINEW YORK CITY, N. Y. "Osi ON. VMSS
820 Bank Street, Waterbury, Cnnn.

.Syr.Avy

M. & V. Furniture Co
^civinirtkal.

So. B’klyn, N.Y.687 - 3 
DIDELI

COR

VISADA PIRK RAKAM)l'b (iornišius) p.nA A. A IJ A l 'SE Ą ir 
A. \1DZ1UNA, nes pat.>i ge rą tmniši ir už lai ai Zl:VIA PREK . 
Duodani ir ant lengvų Išinjkc ėių l’<> VJEAĄ D*'LLkI ar dau
giau ant savaite.-, taip kaip k is išga'i. Da k us visur pristatom 
savuv'žimu dovanai, labui d\k nors v ieną kartą pirkti pas mus, o

Trijų kavalkų minkšti kreklai verti $75.00. Parduodam už $18.7*. 
Penkių kavalkų skuriniai krėslai ,, $35.00. Parduodam už $25.00.
Lietuviai, nepamirškit musų, kada jums reikės fornišių.

M. & V. Furniture Co

“OčIščENA” 
ka “Vodka”.v

Geresnė už importuotą monopol-
Visokius gervinus parduodame 

Retail ir Wholesale kainomis.
45'<—6.00 už kcisą 
50%—$6.50 
557c—$7.00

12 bonkų
12

12

White Wine, Sherry, Port, Cla
ret ir kitokį vynai nuo $1.00, 
$1.50, $2.00 ir $2.50 už galioną.

ARIELKOS.
“Monogram
“Rose Club” .... 2.50
Seymour Club” 3.00

BRANDeS
$2.00 už gaL 
..2.50 
. 3.00

CORDIAL AI.
W šniak, Peach, Raspberry. Lemon ir 

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

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

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

.. $2.00 už galioną
44

H
H

44

44

kiloki




