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TRAGEDIJA LIETUVIŲ ŠEIMYNOJE
BOMBOS ŠVENTO PAT- iš 32-ro kalibro

RIKO KATEDROJ. | .
New Yorko policija sakosi; ŲU B* konkurentą Jopą Po- 

susekusi didžiausį bombistų rių, o kitais dviem, šūviais 
suokalbį, kuomet nors buvu- savo moterį. Patsai_gi,,nuė- 
sį šioje šalyje. Anarchistai j§s i skiepą, išsigėrė stiprių 
norėję išsprogdint puikiąją nuodų ir paleidęs gesą^laukė 
New Yorko katalikų šv. Pat- mirties, 
riko katedra. Tai būtų sig- atbėgo 
nalas (ženklas) dėl visos ei- tuoj buvo nugabenti į ligon- 
lės pasikėsinimų. Anarchis- būtį. A. Anckaitis numirė 
tai buvo suplenavę užmušti tą pačią dieną, o sužeistieji, 
abudu Rockefellerius, A. kaip menama, veikiausia pa- 
Carnegie, C. Vanderbilt ir gysią.
Ritns. 1 Anckaitis turėjo 40 metų

Utarninke, 2 d. kovo, sep-|B' dirbo pas Simoną. Žudy- 
tintoj valandoj iš ryto šv. nių dieną Anckaitis nedirbo. 
Patriko bažnyčioj suaręs-! Dienraštis “Free Press” ra
tuota Frankas Abarno, 24 so, kad Anckaitis buvo darb- 
metų. Jį suareštavo toj jstus žmogus ir įgijęs jau ga-

revolve-
Į rio pašovė savo burdingie-

Kilus triukšmui 
icija. Visi trįs

dalį mainierių manoma iš
gelbėti.

Ekspliozija įvyko 3 d. ko
vo. V '
MIRĖ GARSUS SOČI J A- 

LISTAS.
Chicago j e mirė senelis 

Julijus Valteich, vienas iš 
uždėtojų Vokietij’os socijal- 
de mokratų parti j os.

minutoj, kuomet jisai ką tik'na daug nuosavybės. Pirk- 
buvo pakišęs 2 bombas, kad damas namų ir lotų, jisai bu- 
išsprogdinus bažnyčią. Su-ivo Pasiskolinęs nuo Pociaus 
areštuotas dar ir bombų dir- $900. Sako, kad Pocius pra- 
bėjas Charles Carlcne, 18 dėjęs reikalauti grąžinti sko- 
metu. j’

Sakoma, kad tuodu anar-1
chistu priguli prie Bresciįstojusi už Pocių ir kilęs gin- 
kuopos (Bresci užmušė Ita-Jas.
lijos karalių Humbertą). I Rovėjas, matomai,išanksto 

Policija dabar sako, kad,buvo prisirengęs pne tos žu- 
;eigu anarchistams būtų pa- dynės. Atrastas laiškas, ku- 
vykę išsprogdinti katedrą, name pasakyta, kad jisai iš- 
tuomet jie būtu pradėję Xur- rejškė kerštą iš priežasties. 
$iu žudymą ir plėšimą po vi- 'ardymo šeimyniško gyvem- 
są\New Yorką. Bet tas vis- mo. Policija taip-pat mano, 
kas daugiau panašu į paša- ka<l tragedija jvyko^ delei 
ką, negu į teisybę.

|lą ir norėjęs pereiti kitur ant 
burdo. Žmona būk tai užsi-

■ ; šeimyniškų dalykų. Laiške
Detektyvai "išanksto apie tarp kitko pasakyta, kad 

visk;} žinojo. Mat, vienam iš jam, Anckaičiui, nėra vietos 
jų buvo pasisekę įsiskverbti 
į jų cganizaciją. Bažnyčio
je bombistų laukė visa eilė 
persirengusių detektyvų. 
Franką Abarno suareštavo 
detektyvų leitenantas Bar- 
netz. Detektyvams pasisekė 
užgesinti bombas.

Policijų dabar šneka ne
būtus daiktus. Ji priduria 
dar, kad norėta išplėšti visi 
didieji New Yorko bankai. 
Ji, policija, tvirtina, kad a- 
narchistai buvo išsidalinę į 
kuopų kuopeles, kad geriau sportelis. 
atlikus savo darbą.

Kiti New Yorko anarchis
tai, kurie spiečiasi aplink 
laikraštį “Mother Earth”, 
sako nieko o nieko nežiną 
apie suokalbį ir nesuprantą, 
kokia anarchistų sriovėtai. 
padariusi. Mat, anarchistų] 
esama trejopų: teroristų, in-Į

LENKIJOJE NĖRA DIDELIŲ PERMAINŲ
PRIEš LAISVŲ ŽODŽIO.

Denver, Colo.— Colorado 
atstovų butas perleido billių, 
kuriuo gubernatoriui sutei
kiama teisė uždaryti laikraš
čius, kviečiančius prie riau
šių. Męs jau žinome, kaip 
kapitalistai supranta “riau
šes”. Juk riaušėmis jie va
dina organizavimą darbinin-

BLAIVININKAI UŽKA
RIAVO 4 MIESTUS.

Vermonto valstijoj laike 
pastarųjų rinkimų blaivinin
kams pasisekė užkariauti 
keturis miestus.

OHIO ANGLIAKASIŲ 
STREIKAS.

Angliakasių streikui Ohio 
valstijoj, nesimato dar galo. 
Tarpininkavimo komisijai,- 
kurią buvo paskyręs darbo 
ministeris, nepavyko sutai
kinti streikierių su bosais.

Padėjimas kasdieną eina 
opyn ir vis laukiama dar aš
tresnių susikirtimų.

Vienas Ohio kongresma- 
nas atlankė Wilsona ir ilgai 
su juom apie tai kalbėjo. 
Manoma, kad p rezidentas 

AVilsonas į tą dalyką įsiki- 
šiąs.

Wilsonas šiomis dienomis

ant žemes, kad “jisai užmu
šiąs juodu abu, o vėliaus pats 
save”.

Anckaitienė, sulyg “Free 
Press”, jau pagijo ir apleido 
ligonbutį.

Pirm dviejų motų Anckai- 
t;s mylėjo dalyvauti viešame , 
lietuvių gyvenime, bet pas- ,priimMas"aniJiakasiu" dėleG 
butiniuose metruose niekur gatus
nesirodė ir niekur neprigulė-. Valdžios atstovai vis dar 
jo. , Jisai tik nuolat skųsda-. tikisi galėsią ramiu būdu su
vesi, kad jau esąs pražuvęs, taikinti kovojančias puses.

Jonas Pocius buvo vietinis ’
. Prigulėjo tik prie i 

| vietinės pašelpinės draugi- ] 
jos ir tankiai mėgdavo gir-, 
ties. Jisai, būdavo, dar pri
kaišioja visokias nuodėmes 
socijalistams, bet dabar jo 
paties reikalai nekaip išro
do.

Nei vienas iš tų trijų ypa- 
j tų, surištų su šia tragedija, 

dividualištif ‘ir komunistų. Ineprigulėjo prie soeijalistų. 
Tarpe savęs jie nesuteikia, i Preskys.
tik kartais susieiną į (Irau- Į-------------
giškuspašnekėsius. PAVARDES ŽUVUSIŲJŲ
< Ligisiol suareštuota tik, maj^jeRIŲ. 
anuodu du anarchistu. |

Sako, kad šiame bombistų; .Smyg Wilkes Barre, Pa., 
suokalby daugiau veikė de- dienraščių pranešimo,, iš 
tektyvai, negu anarchistai. I priežasties geso ekspliozii ’S, 
Vienas iš detektyvų, Emilio ! Brospect kasykloj Lehigh j 
Poligani, uoliai darbavosi a-1Valley Coal Co., žuvo šie' SUAREŠTAVO STREIKO

• padėjo ]maimenai: _ ____ VADĄ.
Streikas laukų darbinin- 

]kų cukraus plantacijose 
! ant Porto Rico salos vis dar 
tebesitęsia.

Policija vis dar palaiko 
bosų pusę. Mitingai siste- 
matiškai išvaikomi ir dar
bininkai, be pasigailėjimo, 
mušami.

Santiago Iglesias, prezi
dentas Amerikos Darbo Fe
deracijos skyriaus ant Porto 
Rico salos yra suareštuotas. 
Sykiu su juo suareštuoti dar 
šeši vadovai.

AUSTRIJOS LAIVYNAS 
PLAUKIA LINK DARDA- 

NELLŲ.
Francuzų ir anglų laivy

nas vėl pradėjo bombarduo
ti vidurinius 
fortus. Kelias 
dienas veikimas 
nesnis, kadangi 
labai blogas.

Turkai žada visomis j jėgo
mis ginti Konstantinopolį. 
Tiesą pasakius, francūzų ir 
anglų laivynai dar gana toli 
iki Konstantinopolio.

Turkijos parlamente pre
zidentas Halil Bey pasakė, 
kad ligšiol Konstantinopo
liui negresia pavojus.

Turkai traukia didžiausią, 
kariumene, kuriai bus paves
ta ginti Konstantinopolį. Jau 
dabar yra surinkta 100,000 
kareivių.

Austrijos laivynas, suside
dantis iš 6 povandeninių val
telių ir lydimas visos eilės 
torpedo-botų, išplaukė iš uo
sto Pola. Laivynas nuplau
kė linkui Dardanellų. Taigi, 
Austrija nori pagelbėti tur
kams. Jeigu Austrijos po
vandeniniai laiveliai pana
šus vokiškiems, tuomet Jie 
dar pridarys jeibių Anglijos 
ir Francijos laivynams.

Turkai sakosi, jog jiems 
sekasi Egipte. Kaslink mū
šių ant Kaukazo, tai juos 
laimi pramainomis: sykį 
turkai, sykį rusai. Taip jog 
jokio žymaus progreso nei iš 
vienos, nei iš kitos puses nė-

Dardanellų 
paskutinias 
buvo silp- 
oras buvo

KIEK BELGIJA GAVO 
AUKŲ?

ars nu

DRAUDŽIA DEMONS
TRACIJAS.

Detroito policija visais ga
limais būdais stengiasi 
d ai e 1st i dar bi n i nk am s 
rengti demostracijas 
gatvių.

Sjrfalistų Partija ir uni
jos spindžia polciją teismui. 
Tik vargiai ką laimės, nes 
teismai visviena eina su poli
cija.

ne
su- 
ant

GAVO DAUG BALSŲ.
Elkins, W. Va.—Socijalis- 

tiškas kandidatas ant majo
ro gavo 241 balsą, tai yra, 
daugiau trečdalio visų pa
duotųjų balsų.

škui kiek išviso Belgija gavo 
aukų:

Nuo Angli;
Gižios..................
Nuo Britanijos
jų.................. •

. $500,000 
kolioni- 

$4,000,000 
.. $80,000Nuo Škotijos ..

Nuo Kanados ..
Nuo Ispanijos ... $20,670
Iš Suv. Valstijų (per įvai

rius šelpimo komitetus ir 
fondacijas) ......... $4,200,000

Taigi, išviso Belgijos ne
laimingi žmones gavo pusde- 
šimto milijono aukų.

Apie rytų Prūsų, Lenki
jos, Galicijos ir Lietuvos šel-

nors tos šalįs daugiau nuo 
kares nukentėjo, negu Belgi
ja.

narchistų kuopoj ir 
ruošti bombas. Kiti detek- 
tvvai frip-nat šiokiu ar to
kiu būdu darbavosi, ruošda
mi suoKalbį taip, kad sunku 
atskirti vienus nuo kitu.

Dabar išeina taip: polici
ja sako, kad suokalbį suren-' 
gė anarchistai, o anarchistai 
sako, kad tai buvo policijos 
provokacija.

ŠEIMININKAS PAŠOVĖ 
PAČIĄ IR BURDINGIE- 

RIŲ IR PATS NU
SIŽUDĖ.

.“Laisvei” praneša iš 
Easton, Pa.

Mūsų miesto lietuviams 
gerai žinomas A. Anckaitis, 
paeinantis nuo Pilviškių, 
Suv. gub., 26 d. vasario, pie
tus bevalgant* trimis šūviais

I) David Owens, 22 metų, i 
John Belinskis, 35 m." Į
L. Seyja, 30 m. i 
John Lakavičius, 43 m.l 
J. Kowaliauskas, 42 m. 
August Vėl gas, 18 m. 
P. F. Gavin, 20 m. 
J. Sherlevak, 18 m.
M. Michaylo, 18 m.

10) Bruno Letenskis, 
metų.

II) J. Hudjo, 18 m.
12) Thomas Bardiškis, 

m.

8)
4)
5)

19

42

PALAIDOTA 160 MAINIE- 
RIŲ.

Hinton, West Virgini^. —
BADAUJA.

15,000 Colorado mainierių,- 
New River ir Pocahontas kurie per 4 metus streikavo, 
Consolidated Coal Co. ( mai- dabar stačiai badauja, nes 
nose įvyko ekspliozija. Pa- neturi nei darbo, nei pinigų, 
laidota 160 mainierių. Bent i nei maisto.

p 
b

B i*.

Vokietijos belaisviai Anglijoj.

■L

'i.• Mr

.i

tas į Brachovą, netoli Rrų 
munijos rubežiaus.

Antrasai pulkas, kuris 
taip-pat pakėlė maištą, per
keltas iš Viennos į Albajulia. 
Jisai, kaip ir pirmas, susidė
jo iš cechų.

TARIASI.
Anglija, Franci ja, Rusija, 

Belgija ir Serbija tariasi, 
kaip* čia padarius daugiau 
nuostolių Vokietijai.

Sako, kad šią savaitę bus 
oficiališkai apskelbta, jog 
duona ir bovelna yra i 
kontrabanda.

FRANCUOS SPAUDA
. PILNA VILTIES.
Paryžius.—1 d. kovo, 1871 

metais, Vokietijos kariume- 
nė įžengė Paryžiun. Tuomet 
vokiečiai buvo pergalėtojais.

Francūzų spauda, sulygin- 
karės dama anuos metus su šiais, 

sako, kąd dabar daug geriau. 
Dabar viskas išrodo ant laiIR ISPANIJOJ TRŪKSTA

' MAISTO. , 
“The Morning Post” p ra-1 CHINIEcIŲ. mojimo.

neša iš Madrido, jog iš prie-l ckietija1 , vis , yQT_ .
žasties karės ir tonais smar- Aau Padeda stigti maisto, TURKAI IŠKRAUSTĖ IŽ- 
kiai pradėjo kilti maisto kai- 1S ten išvaryta t>00 cm- į 
uos. Valdžia mano nupirkti _____
30,000 tonų kviečių Ameri- ’NUSKENDO FRANCIJOS

Kadangi Vokietijai

DĄ.
Matin” praneša, kad Tur

kijos iždas ir visi turtai oto- 
Ti TKTrrr\T įnami ir vokiečių bankuose

NAIKINiOJAS. . I perkraustyti iš Konstantino- 
Į .Francijos laivyno mimste- polio į Konia, miestą.

. . rija praneša, jog Austrijos “Figaro” praneša iš Athe-
Per kelis mėnesius rusai pakrašty nuskendo torpedo-;nn, jog turkai pradeda su

laiko S'ivo rankose Galicijos naikintojas “Dagne”.

NUŽUDĖ 200 ŽMONIŲ.

Laike |miestą Stanislavovą. 
paskutinių mūšių austrams 
p avy k o. S t anisl a v o vas a tg a u - 
ti ir tuomet jie jau, be pasi
gailėjimo, pradėjo bausti kiečių aviatorius metė iš sa 
tuos, kurie buvo ištikimi ru- vo aeroplano ant Varšavos' 
sams. 'Papo nužudyta apie gana daug bombų. Daugu-’ 
200 civiliškų žmonių, dau- ma bombų nukrito į tas Var- 
guma iš jų gelžkelio darbi- savos vietas, kurios yra tirš- 
ninkai ir du restorantų už- čiausiai apgyventos, 
laikytojai.

VĖL BOMBARDAVO 
VARšAVĄ.

Varšuva, 4 d. kovo. — Vo

įprasti, kad jų padėjimas da
irosi vis sunkesnis.

Sako, kad Konstantinopo
ly išlipinta plakatai, kuriuo
se jaunaturkiai apšaukiama 
tėvynės pardavėjais.

Iš Sofijos pranešama, kad 
buvo mėginimas užmušti 
Turkijos ministerį Taliai

Daugybe stiklų languose 
išbyrėjo, bet nelaimių neįvy
ko.

RUSAI UŽKAUKAZY.

KARPATUOSE.
Karpatų kalnuose vis dar 

eina baisus mūšiai. Rusai 
nori atgauti pralaimėtas po
zicijas, bet tik kelias teatga- 

Ivo. šiaip jau, austrai atsi
laiko. “Berliner Tagebbtt’* 
korespondentas sako, kad

prusai turi Karpatuose dau- 
į_ 'gybes žmonių ir nesigaili jų* 

_ j Mūšiai eina be pertraukos, 
armijai maisto ‘ir nepaisant didžiausių pūgų,

NEVALIA VAŽINĖTI AU
TOMOBILIAIS.

Berlynas. — Vokietijoj y- 
i a 50,000 automobilių, neuž
imtų karės reikalams. Nuo 
šiol tiktai pusė to automo
bilių skaičiaus galės varto-' 
ties. Savininkai turės išsi-

Kaukazo armija nuolat eipa 

 

pirmyn, , vydama turkis. -■ -x t • • • 1 ~ '
pės Khopachos, Armėnijoj

.. , | Užėmimas tos vietos
Įimti naujus daleidimus, ku- turkams kelią pristatyk

.. —....  ---- ... >mos duos tiktai tuomet, ti savo armijai maisto i. . . . - ,-r 
vokiečių bėga Olandijon. Y- kuomet liūs palodyta, kad iš Konstantinopolio, bnnos tankiai siaučia kai-
pač daug jų pribuvo Olandi- automobilius reikalingas vi-

DAUG VOKIEČIŲ OLAN
DIJOJ.

Vis daugiau pasiturinčių

j on šią savaitę. Haagcs ir 
kitų miestų lieteliai kupini 
vokiečių.

Manoma, kad vokiečiai to-

juos labai varžo valdžios ] 
sakymai maisto reikaluose.

r įuos tuomet,

nuose.
Rusai sako, kad austrai 

veik flarė mėginimų paliuo 
mho suoti Przemyslą, bet visi tis 
JI ll Mv* — • • • 1 *” i »

• m x-v t >-v a «i Iniiyya o z* r#*

Rusų kariumene, kuri vei- 
>kia Batumo apygardose pa- 
Isivare pirmyn ir jau 
priėjo prie Turkijos

Juodkalniečių armija, vei-1 
kianti Bosnijoj,atakavo aus
trų pozicijas ant Drina upės. ____
Po keliu' valandų aštraus Riisai skelbia,"jog ligišioi y- 
niūšio austrai tapo atstumti lra iau suėmė 49,000 turku

Įsuomenci.

JUODKALNIEČIŲ
M Ė.) IMAS. ziaus.

TURKAI BELAISVIAI.
Petrograd, 4 d. kovo. •

mėginimai buvo be pasek
mių, v

ČECIIAI KELIA MAIŠ
TUS.

Iš Londono praneša, ..jog 
Pragoję pakėlė maištą 91 in- 
fanterijos pulkas, veik išim
tinai susidedąs iš cechų. To 
pulko kareiviai atsisakė eiti 
Galicijon. Kareiviai užmu
šė visus senesniuosius afi- 
cierįus.

Kareiviai' tat)o nubausti. 
(Kaip—nepasakyta. —Prie
rašas Red.). Pjulkas nukel-

mūšio austrai tapo atstumti j ra jau suėmę 49,000 
su dideliais nuostoliais. nelaisvėn

VOKIEČIŲ MOKYTOJAI 
IR MOKINIAI.

Berlynas, 27 d. vasario. — 
Vokietijoj yra 11,000 gimna
zijos mokytojų. Iš jų 4,000 
tarnauja kariumenėje.

Gimnazijos mokinių yra 
38,000. Iš jų 20,000 priimta 
kariumenėn. Tai vis vaiki
nai tarpe 17—19 metų.

nelaisvėn.
| Tos minios turkų 
per Piatigorską.

RUSAI APŠAUDO 
NOVICUS.

Rusai povaliai vėl atsigau
na Bukovinoje, iš kurios jie 
veik jau visM buvo išvaryti.

Rusu artilerija smarkiai 
anšaudo Černovicus, Buko
vinos sostinę.

perėjo

ČER-

VOKIEČIŲ PRANE- 
ŠIMAS.

Paskutinis vokiečių prane* 
į Šimas skelbia apie mūšius j 
pietus nuo Augustavo girių* 
Vokiečiai sako, jog jie atmu
šė rusu atakas.

Netoli Lomžos taip-pat 
buvo smarkus mūšiai.

Franci jo j, Shampagne de* 
partmente, vokiečiai sako at
laikę savo pozicijas. Argon
ne distrikte vokiečiai paėmi 
daug naujų pozicijų.

(Tąsa žinių ant pusi. 8). J



LAISVĖ

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Rubsiuviai turi or A. J. Karalius Kas girdėt socijalistu

Jeigu ant bažnytinių ir 
labdarystės įstaigų nuosa
vybės būtų uždėta mokes
čiai, tuomet tik iš vieno New 
Yorko miesto galima butų 
kas metai išrinkti 10 milijo
nų dolerių.

Anapus vandenyno 
tankiau užsimena apie

vis 
rei-

kia vis didesnis noras kiek 
vienoj kolionijoj turėt nuo 
savą pastogę, bet 
socijalistai eina išvien su ki
tais progresyviais elemen
tais ir pastatymas svetainės 
būna pasekme bendros tal
kos progresyviškų spėkų. 
Žinoma, tuomi lengviau at
siekiama tikslas, greičiau

čia mus

CHICAGOS TAIKOS SU 
VAŽIAVIMAS IR DAR

BININKŲ REI
KALAI.

Chicago j prasidėjo taip 
vadinamas taikos suvažiavi
mas, kuriame dalyvauja 
kaip Socijalistu Partijos at
stovai, taip ir visa eilė įvai
rių rusių “Social workers”.

Rubsiuvių skaitlius Chi- 
cagoj siekia į 50,000, bet or
ganizuotų yra tik iki 8000. 
Toks mažas skaitlius orga
nizuotų darbininkų negali 
nuveikti didelio darbo reika
le pagerinimo darbininkų 
būvio. Darbdaviai suranda 
būdus ir priemones prieš or
ganizuotus darbininkus dėl 
sumažinimo įtekmes ant ne

Mūsų kūnas susideda iš 
nesuskaitomos daugybės 
mažutėlių dalelių, vadinamų 
celėmis arba kamaraitėmis. 
Jei jūs žiūrit į namą iš tolo, 
tai jums išrodo, kad namas 
nepabudavotas iš plytų, nes 
jūs tada plytų negalit ma
tyt; vienok, priėję arti na
mo, aiškiai pamatot, kad jis 
sudėtas iš

pasauly?

kalingumą įsteigti Suvie
nytas Europos Valstijas. na ir labai daug nesmagu

Ligišiol dėl Europos A- kuomet bent kelios srio-
merika buvo tik biznio ir do
lerio šalis. Gal būt, Dėdė

vės pradeda pykties dėl vir
šininkavimo. Gyvenimas

Italijoj.
Italijos parlamente socija

listai reikalavo diskusijų 
kuomet buvo svarstomos iš
laidos vidurinių dalykų mi 

daugybės plytų. I misterijos.. Socijalistai noi ė 
Tas pats kaslink celių. Jei d o pradėti diskusijas tuo.tik 
žinrim i kūną, tain sakant.! ^U, kad UZSipultl ant minis

įtarti jos valdyba ir reich
stago frakcija nieko apie tai 
nežinojusios. Sudekum, 
prie sienos prispirtas, paga
linus prisipažino, jog važia-

neapginkluotoms akims, tai tenjos,. kuri, uždi audė Y18.?- 
_ ___ -i.™ je salyje laikyti socijalistis-

mik- kus mitingus. Buvo mano
ma, kad po diskusijų pa

vęs.
—Rožė Luxemburg smar

kiai susirgo. Jai reikia at- 
sėdėti metus kalėjime už 
prieš - militarišką agitaci- 
ciją. Tuotarpu, iki pasvei
kimu h ji palikta ant laisvės.

— Kairiąją dalį Vokietijos 
socijalistu vis labiau prade
da persekiot. i

Hamburge, sulyg “Vor- 
waersts^U, pranešimo, už- vv 
drausta laikyti socijalistu 
mitingai. Kitos partijos ga
li šaukti susirinkimus'.

Net ramiausias socijalistu 
dienraštis “Hamburger E- 
cho” ir tas užprotestavo.

Uždrausta išeidinėti soci
jalistu dienraščiui “Weima- 
rische Volkszeitung” už tai, 
kad jame pasirodė straips
nis “darbininkų tėvynė”.

nKadangi skaitlius organi
zuotų darbininkų yra ma
žas ir organizuotiems dar
bininkams yra sunku vesti 
kovą prieš savo darbdavius 
su

caic uiaugiį ajl iiivj lai vm, 

Thompsono, S. Stedmano ir 
kitų ten sėdi koks tai Švedi
jos karaliaus šambelionas, 
koks tai pirmeiviškas biznie- 
ris Shuster, “Independent”Šamas kada nors pagarsės jau parodė, kad socijalistai

„ xn:l-n:A^.Ul redaktorius Hamilton New. sutarti tai darbdaviai lau..|ne tik iš dolerio pusės. ki r akiša, 1
tautininkams ir šiaip jau į-

Suvienytų angliakasių u-įvairiems bespalviams pir-
nija Amerikoje (United 
Mine Workers of America), 
tik vienais pereitais metais 
išleido streikų reikalams 3 
milijonus dolerių.

Kas gali sakyti, kad Ame
rikoj nėra klesų kovos? Kas 
gali sakyti, kad ta unija ne- 

a veda kovos?

meiviams.
Ar negeriau būtų savo 

spėkas suvartoti savo parti
jos naudai?

Anglai pasitiki tik savimi. 
Visoj eilėj miestų manoma 
statyti savo svetaines. Vie
na iš puikiausių svetainių 
manoma įsteigti New Yor
ke.

MOKINA “AMBASA-

Ponas J. Gabrys, nuvažia
vęs Europon, pradėjo “dar- 
buoties”. Visųpirmu jisai 
parodė savo literatiškus ga
bumus, parašęs kelis straip
snius į anglų ir į francūzų 
laikraščius. Nedaug tuose 
straipsniuose kalbama apie 
aptariamąjį dalyką (autono
miją), bet užtat labai daug 
apie lenkus.

Jau ir klerikalai pradeda 
suprasti, kad, kartais, tylėji
mas yra auksas. Todėl 
“žvaigždė” i *____
ponui “ambasadoriui” suval-: 
dyti liežuvėlį ir apsiskaityti 
su žodžiais. Ateina, mat, 
laikai, kada reikės pavarto
ti visus lapės politikos meto
dus. Nors širdy ir neapkesi 
lenkų, bet rodyk jiems di
džiausią prieteliškumą.

“Žvaigždė” sako, kad tai-

APIE PREZIDENTĄ 
WILSONĄ.

Wilsonas bus didelis re
formatorius ! — šaukta prieš 
kelis metus.

Dabar tas įtikėjimas išny
ko. Wilsonas kalba tik apie

sako “Metropolitan” (kovo 
men.). “Tai yra puikus ro
jaus paveikslas, rojaus, ku
riame gyvena veik vieni mi
lijonieriai ir kurį preziden
tas yra mums nupiešęs. Ji
sai yra toksai žodžių artis-

rekomenduoja:tas, jog męs veik jau jam ir 
patikėtume, jeigu šauksmas 
badaujančių bedarbių neat- 
simuštų į mūsų ausis”.

Wilsonas, piešdamas pui
kų paveikslą, muilina žmo
nėms akis, nes niekad dar 
gyvenimas nebuvo taip bjau
rus, kaip šioj valandoj.

. , , Kodėl betgi Wils6nas su
kos kongresas įvyks Ryme, o. žiniai kalba neteisybę? 
tuomet ten bus reikalinga ir Klausia “Metropolitan”. To- 
lietuviška komisija. Žino-'dėl, kad jisai girdi rinkikų 
ma, jon įeis žinomas kanau- balsą, 
ninkas Prapuolenis ir Gab-j n 
rys, nors niekas jų ir neiš 
rinks.

Yorko sinagogos rabinas 
Weise ir tt., kelios atstoves 
moterų organizacijų, atža
gareivis S. Gompers ir kiti.

Tame įdomiame žmonių 
mišiny socijalistai tikisi 
gauti viršų. Keli iš mūsų 
draugų buvo net konferenci
jos surengimo komisijoj, ke
li rezoliucijų komisijoj.

■ • Socijalistu spauda ir S. P. 
viršūnės prielankiai žiūri j 
tą seimą, bet mums jisai iš
rodo keistu. Kaipo radika- 
liškų elementų seimas — ji
sai negalės turėti praktiškos 
įtekmės ant Wilsono ir di- 
pliomatų (kapitalistų spau
da apie jį labai mažai rašo). 
Kaipo ne socijalistiškas sei
mas — jisai neatneš naudos 
ir darbininkų klesaL

Įvairiems radikališkiems 
elementams socijalistai vie
ną atsakymą teturi. Jį at
kartojo ir M. Hillquit Chi- 
cagos konferencijoj: kares 
išnyks tiktai tuomet, kuo
met išnyks priežastįs, ku
rios jas gimdo — ergo — ka
pitalizmas. O ar padės so- 
cijalistams įvairus radikalai, 
Shusteriaį ir šambelionai 
naikinti kapitalizmo siste
mą?

Europos tragedija parodė 
socijalistams, kad buržuazi
nėje visuomenėje nėra žmo
nų, kurie pritartų mūsų tai

kos progTamui. Visi taip va
dinami buržuazinės taikos

i jau sekančiais makleriai’ (pacifistai) pavir-
' metais vvnsonas vėl prasysrs 
įųirezidentus. Ir tuomet ji- hienomis.

celių nematom, bet pažiurė
jus į kūno šmotelį per i.d'.. 
roskopą, pasirodo, kad jis, ;
sudėtas iš mažutėlių dalelių, nuversti ministerija> I QUAlv io IlldZ/UuvllU U.CUVJL1U, _ . v , „ ... . v

ktU'iais j*e turi raštiškas [Celių. Iš celių susideda visąą bet burzuazm .s , partijos is- 
žmogaus (taipgi gyvūno ir/eiske misterijai savo pil- 

j : augalo) kūnas; taukai, oda/ ną uzsitikejimą.žo tag sutartis, kad iššaukti 
aštrų pasipriešinimą iš dar
bininkų pusės, ir tuo laiku 
sulaužyti organizaciją.

Darbininkai, p r i k 1 a u sy d a- 
mi prie organizacijos, jau
čiasi, kad organizacija turi 
ginti jų reikalus, ir turi tą 
atlikti tokiame atsitikime, 
kada organizacijos pagelba 
yra reikalinga. Šiandien 
męs matom tarpe rubsiuvių 
pasidalinimą į dvi organiza
cijas: pirmutinė buvo per 
daug metų, kaino vienatine 
rubsiuvių organizacija: 
United Garment Workers of 
America. Bet nuo 1914 me
tų atsibuvusios Nashville 
konvencijos įvyko permai
nos, tai yra persiskirlmas į 
dvi dalis. Kadangi tas per
siški rimais įvyko dėlei labai 
svarbių priežasčių, todėl ir 
santaika dėl susivienyjimo 
buvo negalima. Atsiskiru- 
sieji (o jų buvo dauguma) 

! jautėsi, kad jie padarė tei
singai, norėdami įnešti rei
kalingas reformas organiza-

raumenįs, kaulai, gįslos, etc.
Celė. Celė—tai maža dale

lė permatomos, į drebučius 
panašios medegos, vadina
mos protopliazma. Celė pa
prastai turi ploną plėvelę; 
celė yra panaši į mažutėlį, 
skystokos medegos pilną 
krepšelį. Viduje celės pa-j 
prastai randasi branduolėlis 
(nukleus), pasidaręs iš susi- 
tirštėjusios protopliazmos. 
Kaip branduolėlis, taip ir 
skvstesnė medega aplinkui jį 
(cytopliazma) ima maistą ir 
auga arba gyvena. Kitaip 
pasakius, celė 
maisto, yra gyva.

I talijos socijalistai ir ypač 
jų centralis partijos orga
nas “Avanti” (Ateitis) 
smarkiai agituoja prieš ka-

Už karę agituoja socijalis
tu kuopa, kurioj vadovauja 
tūlas Mussolini.

Didmiesčio Milano sindi- 
kaiistai (industrialistai) 
taip-pat agituoja už karę 
prieš Vokietiją ir Austriją.

Bulgarijoj.
Bulgarijos sostapilėn, So

fijon, atvyko vokiečių soci- 
jaldemokratas Parvus. Pas-

reikalauja taruoju laiku jisai buvo 

isi gyvi daiktai susideda įas jg Konstantinopolio, 
dių. Kiekvienas lapelis, Sofjjoj parvus kalhs1 

...galo šaknelė ar- deliame mitinge,
... . susideda is celių, dalyvavo 5,000 darbininkų,
kiekvienas gyvūnas suside-1 parvUs norėjo pertikrinti 
da is celių. Negyvi daiktai, bulgaru socijalistus, jog šio- 
pv. akmens, vanduo,jneta- je karC;je Vokietija ir Aust- 
, - _ , .. 2 > t rija turi teisybę. Parvusrnrn avvn rnikr.n knri«l i • • ____ t i t

iš celių, 
kiekviena aug 
ba. šakute

da iš celių, c
lai, oras nesusideda iš celių, 
bet nėra gyvo daikto, kuris' 
lebūtų sudėtas iš celių.

Senovės žmones tikėjo,

Vorwaerts” koresponden-

Sofijoj Parvus kalbėjo di- 
. kuriame

Norvegijoj.
Partijos narių skaičius 

daaugo iki 60,000. Partijos 
eentrališkas organas “So- 
cialdemokraten” Christiani- 
joj turi 31,000 skaitytojų.

išviso Norvegijos socija
listu laikraščiai turi 103,785 
skaitytojus.

Kaip dar toli lietuviams 
Šaukia iki to!

cijoj, ko negalėjo padaryti, kad žuvis atsiranda iš van- cnHkn 
zl o mi n o «>t a TT Gi A A T ’būdami nariais U. G. W. of dens. Net senovės mokslin- j 

A. Vėliau atlaikyto j specia- 
iškoj konvencijoj, kuri atsi
buvo New Yorko mieste 
gruodžio 26-tą 1914 m., nu- 
,are susilieti su kita rubsiu- 
rių organizacija Industrial 
Tailors. Susivienydami su

ciai tikėjo, kad is mėsos, dul
kių ir pjuvenų atsiranda ma
ži gyvūnėliai, pv. vabalėliai. 
Penkesdešimts metų atgal 
mokslininkai tikėjo, kad li
gas sukeliančios bakterijos 
pasidaro iš nešvarios ir pu-

smarkiai gazdino bulgarus 
carizmo pavojum.

Sakoma, jog susirinkimas 
, kad Vokietijos lai- 

imėjimas užtikrins Balkanų 
valstijoms normališką kul
tūros plėtojimos ir todėl, su
sirinkimo nuomone, Bulga
rija šioje karėje turi remti 
Vokietiją. t

Tačiaus neperseniai pasi
rodė laiškas Bulgarijos soci-

Švedijoj.
Švedijos socijalistiškos 

jaunuomenės organizacija 
turi 8,000 narių. Jaunuome
nė turi savo organą, kuris 
išeina skaičiuje 21,000 eg
zempliorių. Jaunimo knygų 
išleistuvė išleido 15 knygų ir 
58 brošiūras. Knygų par
duota 465,000 egz. Ant soci
jalistiškos agitacijos išleista

minėta organizacija, priėmė j vanči.os medegos. Daug žmc- 
naują vardą: Amalgamated nių dar ir šiandien tam tiki. 
Clothing Workers of. xXmc-1 Bet šiandien aiškiai ži- 
rica. Dabar pastaroji unija !nom, kad visi gyvi daiktai norą ir <jh-
yra skaitlingiausia nariais, susideda is e-1”’ J
bet bėdina ant turto, nes gali pasidaryti tiktai is ce-: 
pirmos gyvavimo dienos yra ,hų, gyvas daiktas gali atsi-' 

, o prie to daug yra rasti tiktai iš gyvo daikto.
Celės branduolėlis pasida- 

nusienka į abu ceiės 
paskui protopliazma

jalistų partijos sekretoriaus 23,000 frankų^ 
(kuris tilpo daugelv vokie- J .

ši andien patriotiškom is 
_ . _L. Jeigu kame nors 
kįla šiandien balsai už 

. pvzanejo, yra išpurtęs. taiką — tai tik iš socijalistu 
vVuĄonas niekad nebuvo apazo ”

į reformatorium. Jisai niekad įį0Rs buvo*re
piebu/p iV ladikalu.- Jisai tik!j^ijgtu Partijai tarties su a-

re- vartojo r^hkaliską irazeo-jnuo šarnibelicmu, Gompersu J‘L nepaisydama visu tu ke-'galu;
!i? kitais? jblusnų, kokias daro U. G. W. pasidalina, skersai celės pa-
! Kaip kas gali pasakyti, of A. viršininkai su pagelba sidaro pievelė ir padalina ce- 

tas jam ne- konferencija priims ra- darbdavių, rengiasi prie di- lę į dvi dalis. Abidvi celės 
! dikališkiausią, kokią jau tik delio darbo, tai yra, prie or- dalįs turi savo branduolelį; 
gali būti, taikos "progra- ganizavimo rubsiuvių Chi-i abidvi dalįs yra gyvos ir iš- 
mą. Rodosi, po Hillquitoięagoj. Čia, kurie yra uni-'auga iki tokio didumo, kokį

sai pasakysiąs, jog visa, 1
BOIKOTAVIMAS KAPI

TALISTIŠKŲ LAI
KRAŠČIŲ.

“Appeal to Reason
daktorius, drg. F. Warren, logiją — daugiau nieko. Ji- 
apkeliavo veik visus didės- sai mėgmo pasukti gyveni-j 
nius miestus, sakydamas mo ratą atgal — 
prakalbas “The New York pavyko. 
■Call” naudai.
smagiai pavyko praplatinti veninio neatpigino.. Paga- 
New Yorko dienraštį' ir...'liaus, jisai susitaikė su trus- 
tuom pačiu sykiu, užduoti tais.
morališką smūgį kapitalistų; Ne tik socijalistai, bet ir 
spaudai. paprasčiausi pirmeiviai bo-

Daugely vietų (pavyz- -disi šiandien Wilson u..
džiui New Haven, Conn.,-------------
Shamokin, Pa.,) publika, 
kaip vienas žmogus, pasiža
dėjo remti tik socijalistu 
spaudą ir neskaityti kapita

listiškų dienraščių.
Nei vienoje šalyje kapita

listų spauda nėriT taip įtek- • 
minga, kaip Amerikoj ir kas , 
blogiausia, kad tris ketvir-lL__ _ _ _ ___ ___ _
tadaliai jos skaitytojų kon- riruotų spiritu. IšPenzosir sios rezoliucijos nėra vertos

gana muitų reforma — tas pragy- 
neatpigino.. Paga-

bo-

Nesup rantoma to-k-unkios, ..........v *
nkalas Soči--I keblumų daroma per U. (

W. g f A. Bet ši organizaci

(kuris 'tilpo daugelv vokie- Jaunuomenės kongresas 
čiu laikraščiu), jog Bulgari- reikalavo, kad partija vestų 
jvo nors ir su- kuosmarkiausią agitaciją

celių kad celes tinka kad carizmas esąs la- 'prieš karę ir militarizmą a- » 4 1 r 4■ i i . . . 1 i • 1 11 * "" 1bai pavojingas, betgi į ka
tę nenori kišties. Bulgarijos 

; Soc. Partija stoja už neu-
irai i te tą.

Vokietijoj.
— Vokietijoj vis labiau 

pradeda aiškėti, kad partija 
skils į dvj dali. Dešinieji so
cijalistai arba, kaip juos tei
singiau pavadinus, patrio
tiškieji socijalistai vis la
biau parodo savo tikrąjį vei-

ibelnai. Jaunuomenė mato, 
kad dešinioji dalis sccijalis- 
tų partijos nelabai ištikima 
- icijalistiškiems idealams. 
Todėl socijalistiškas jauni
mas atsisako remti svyruo
jančius socijalistus.

Latvijoj.
Latvijos socijaldemokra- 

tija išleido atsišaukimus 
prieš karę.

Iš tos priežasties Latvijos 
pirmeivių dienraštis “Dzim- 
tenes Vestnesis” patalpino 
straipsnį, kuriame daredinė- 
jama, kad “viduriniai prie
šai” (socijalistai) yra daug 
pavojingesni už “išlauki
nius” priešus (vokiečius). 
Todėl kiekvienas doras Lat
vys (suprantama patriotas) 
turi išduoti socijalistus val
džiai.

Lietuvoj dar to negirdėti.j'
Austrijoj. ’ ; ’

Apie Austrijos socijalistus^ 
labai mažai tesigirdi.; /yį 
nas iš lietuviškų socijalistu^ 
kuris šiuomi laiku randasi 
Austrijoj, praneša, kad dau
guma socijalistu pavirto pa
triotais. Tačiaus ir Austri
joj povaliai atbunda kairieji 
socijaldemokratai.

Laikrašty “Kampf” tilpo 
straipsnis Max’o Adlero 
(Principai Sccijalizmo), kur 
darodinėjama, jog darbinin-

prakalbai priimta visa eilė .įimtais, o prisieina apleisti tą' turėjo celė, iš kurios jiedvi 
reikalavimų (laipsniškas, ir i dirbtuvę, kurioj darbininkai pasidarė; paskui tiedvi celės 
paskui galutinas nusigink- yra unijos nariais ir į pribręsta ir savo keliu vėl 
lavimas;, vyriausias tautų jieškoti darbo tose dirbtuvė-u pasidalina kiekviena į dvi 
teismas, neutralizacija jurų se, kur žmones nėra organic dalis. Visos naujos celės ši

tokiu būdu pasidaro.
Viencelimai ir daugccli- socijalistai, pasibaigus ka

iliai gyvūnai. Yra milijonaiirei, turės peržiūrėti savo 
per mikroskopą matomų programą toje vietoje, kur 
gyvūnėliu, kurie _ susideda kalbama apie karės išlaidas, 
tiktai iš vienos celes ir vadi- šalis turi būti apsaugojama. 
naši vienceliniais gyvūne- Ir socijalistai turi balsuoti 
liais. Tokis gyvūnėlis veda už kreditus apsiginklavimo 
savo atskirą gyvenimą.. A-j reikalams, kadangi tai rei- 
tėj.us pribrendimo laikui, to- kalinga tėvynės apgynimui, 
kio gyvūnėlio cele pasidali-jSocijalistai pats sau kenkia, 
na, pasidaro dvi celes, jiedvi‘ ‘ 1 
atsiskiria ir tokiu būuu pasi
rodo du nauji gyvūnėliai.

Visi gyvūnų kūnai prasi- 
; deda su viena cele, bet celei

Taip, Stuttgarte neseniai 
kalbėjo vienas iš reichstago 
frakcijos vadovų, Heine. Ji-

zuoti, tai darbdaviai bijosi 
priimti tokį unijistą. Mato
mai,, bijosi, kad neužkrėstų 
unijizmo dvasia neorgani- 

. Čionais, 
Tie rcikalaviinai tik tuo- dar yra plati dirva persekio-

ir svarbiausių prekybos ke-1 
lių, uždraudimas privati
nėms-firmoms gaminti gink
lus, demokratiška kontrolė ----- - .
ant užsienių politikos ir tt.). Izuotų darbininkų.

“BLAIVYBe”.
“Novy Mir” rašo:
“Už pasirodymą ant. Pet

rogrado gatvių neblaivame 
stovyje per vieną tik mėnesį 

! nubausta 199 ypatc»s po 1000 
'rublių kiekviena. Tokiam ir j met už jų stovi organizuota 
i tokiam mieste tiek ir tiek spėka, kuri paturi juos. Ki- 
žinonių nusinuodijo denatu- taip nors ir radikališkiau- 
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į met gali turėti vertę, kuo-

tingento rekrutuojasi iš dar
bininkų. ........ .. ..... ........... .....

Amerikos s^ocijalistai^šiais nopoliams, parsiduoda koks■ kuri priešinasi militarizmui, 
ie yra Socijalistu Partija. Dau- 

giaus niekas. Todėl koks tai 
bendras veikimas su Gom
persu, Shusteriu ir tt. gali 
suklaidinti darbininkų klesą 
naiviu argumentu, jog šalę 
socijalistu partijos būk yra 
dar ir kiti neri žmonės, kurie 
trokšta taikos.

Ši karė parodė, kad mums 
visais galimais, visais įma
nomais būdais reikia kelti 
klesinė darbininkų sąmonė. 
Svarbus ne tik skaičius, bet 
dar svarbesnis klesinio išsi
lavinimo laipsnis. Tą aksio
mą męs pertankiai užmirš- 
davom, rūpindamies tik pla- 
tint savo eiles ir gaudyt bi- 
čiuolių iš vadinamų pritarė
jų. Šiandien męs matom, 
kur nuvažiavo mūsų prita
rėjai. Pirmoj minutoj, prie 
pirmo pavojaus jie mus ap
leido. Anieis ir chicagiškiai 
Ubičiuoliai°. ..

Simbirsko gubernijų prane- popietes, ant kurios jos pa
ša, kad ten, užsidarius mo-Į rašytos. Organizuota spėka,

metais suskato rūpinties sa- ■ 
vo spauda. “The American 
Socialist” labai sparčiai pla
tinasi. “The Call” atsistojo 
ant kojų. Apsukrusis “Ap-! 
peal” atlieka, kaip ir ligišiol,, 
labai didelį agitaty viską 
darbą ir jo skaitytojų skai
čius vis auga. Laikraščių 

1 rinys taip-pat pagerėjo, 
i.abar, kada bus įsteigta sa
va žinių pristatymo agentū
ra, soc. spauda dar labiau 
pradės kilti.

Užtat, kaip tik laikas at
sikratyti globos kapitalistiš
kų didlapių.

DARBAS SAVO NAUDAI.
Tarpe anglų socijalistu 

prasidėjo pagirtinas judėji-

tai ypatingas kvasas, apie 
kurį patįs valstiečiai sako, 
kad užpylus jo šuniui ant uo- 

Į degas, uodega kaip bemą
stant nutruks. Daugybėje 
i vietų atsiveria degtinės va
ryklos”.

Išvedimas iš to aiškus: 
monopolių nėra, bet ir blai
vybės nėra. Degtinę veją 
per langą, tai ji įsiveržia per 

į duris.
Sulyg pranešimo “Novoj‘e 

Vremia”, Maskvos laikraš
čiai išsijuosę agituoja, kad 
panaikinus pilną blaivybę. 
Jie stoja už girtuoklystę “į 
čienią”.

Ir dar sykį pasitvirtino, 
kad ukazais negalima pra- 
platint blaivybės. Kad blai-

mas. Kur tik jie turi didės- vybė įvyktu, reikia daugiau 
ne kuopelę, tenais tuojaus šviesos, kultūros patogumų
Mua agitacija, kad pasista-ir politiškos laisvės. Kolto 
čiua nuęaava svetaine. nėra žmonės kaip gėrė, taip

Ir M» U^viu»»p»ireiš-4r tebegers.
nėra žmones kaip gėrė, taip

jimui organizuotų darbinin
kų. Tokios priežastis verčia 
organizaciją pradėti organi- 
zatyvišką darbą, kad sustip
rinti uniją, įgaunant stiprią 
papėdę dėl organizuotų dar
bininkų. Dėl pasekmi oges
nio darbo, kurį organizacija 
jau pradeda veikti, prisieis 
taipgi ir prie laikraščių ___ __ 7 __  ___ _ __ . ............ ................. .
kreiptis, kad per laikraščius!pasidalinus, dvi naujos celės nors deputacijose karalių 
(rnlimu hiitu drinti nlntpsnins _________

kuomet nuolat sako “ne, ne-I 7
duosime pinigų”.

Heine pajuokė ir tuos sa- 
jvo draugus socijalistus, ku
rie vengė dalyvauti kokiose

galima būtų dhoti platesnius 
paaiškinimus apie bėgan
čius reikalus organizacijos.

Rubsiuviai, organizuoki- 
tės ir organizuokite kitus! 
Ateitis priklauso nuo jūsų.

P. G aiškis.
Chicago, Ill.

Naujos knygos.
Vokiečiai Čenstakavo jo,

arba Čenstakavo apginimas.
Išleido “Lietuva” (Vei

kiausia po ta firma pasislė
pęs Rygos L. Jakavičius).

Tuščias veikalas.
Vairas (1 ir 2 NN.) 1915 

m. — Nuo šių metų “Vairas” 
virto savaitiniu laik:

Mūsų skaitytojai j 
jog “Vairo” pakraipa 
kai - k erikališka. /

raščiu.
jau žino, 

įpa tautiš

nepersiskiria, bet pasilieka rūmuose, 
krūvoje. Paskui tos dvi ce- i “Vorwaerts”, kalbėdamas 
lės pasidalina, iš jų pasidaro'apie tą Heines prakalbą, ne-
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32, iš 32 — 64 etc., pakol di-| Vis labiau aiškėj 
delio gyvūno kūne atsiranda i 
milijonų - milijonai celių,! 
tiek, kad negalima suskaity-| 
ti. Tokiu budu galima paša

Vokietijos patrijotiškoji so-
'cijalistų dalis įgija vis dau- kai neturi išsižadėti klesinės 
įgiau nešvarios drąsos atsi- pozicijos, taip kaip jos nie- 

ti. tokiu ouuu gauma paša-; žadėti visų prakilniųjų W. |kuomet neišsižada kapitalas, 
kyti, kad skirtumas tarp Liebknechto ir A. Bobelio Adler pripažįsta, kad darbi-' 
viencelinių ir daugeelinių tradicijų. Ir tegul sau eina įninku Internacionalas griu; 
gyvūnų yra šiame: vienceli-'savo keliu. Vienybė su pa- — ’-----:
nių gyvūnų celės po pasida-'našiais ponais kompromi- 
linimo atsiskiria ir kiekvie- tuoj a marksistus.
na veda atskirą gyvenimą. — Tūlas socijalistas Su- 
Daugcelinių gyvūnų celės po dekum, vokiečių valdžios pa- 
pasidalinimo ne atsiskiria, siųstas, atsilankė Rumuni- 
bet gyvena krūvoje. Daug- i joj. Jo uždaviniu buvo kur- 
celinių gyvūnų celės negali styti Rumunijos socijalistus, 
gyventi atskirai, jos gali gy- kad jie agituotų už karę ir 
venti tiktai krūvoje, nes vie- ragintų savo valdžią prisi- 
na nuo kitos atskirtos mirs- dėti pne karės.
ta, (Pabaiga bus). Apie tai pranešė Pary-
/ I <

pasidalinimo

vo ir griuvo todėl, kad buvo | 
neganėtinai socijalistiškas.

A. Braun, kitas rašytojas, 
smarkiai užsipuola ant uni- J 
jų vadovų, kurie visados gir
davosi savo pastovumu, 
praktiškumu. Tūli * manof 
kad po karei ateis geresni 
laikai. To esą negalima lauk- w 
ti, nes kare galutinai pris- 
legs pramoniją. .

■



- pą. Nelabasis skubiai jį pa- 
1 griebė ir pradėjo atydžiai ji 
skaityti. Paskui jo šėtonįš 
kas veidas nušvito velniško 
užsiganėdinimo šypsą. “Ma 
lenus ponai”, jisai švelnia 
pratarė, “čia. įvyko klaida 
Jūs ne į tą vietą pataikėte

: Tame popieriuje pasakyta 
jog jūs turit ‘eiti- pirmyi 
pas dievą’. Eikite anuon 
va keliu, ponai. Jūsų kiaule 
bet persiprašymo nereika 
laujame”.

(Pabaiga).
Pirmutinėse eilėse prisiar

tinantieji buvo * apsitaisę 
karūnomis ir kryžiais, ir 
dvilinkais kryžiais, kardais 
ir uniformomis. Jų užpaka
ly grūdosi gaujos žmonių 
SU juodais švarkais ir plokš
čiomis kepurėmis ir minios 
kitų juoduose ilguose rūbuo
se ir kunigiškuose parėduo- 
se. Aišku, tai buvo karalių 
generolų, valdininkų, ban- 
kienų, kapitalistų, advoka
tų ir kitokių žmonijos valdo
nų tvanas. Visų priešaky 
kulniavo tuklus žmogutis su 
augšta smailia karima ant 
galvai. Jisai nuolat šūkavo 
ir skėtriojosi, o jo augštyn 
užriesti ūsai išrodė šimtą 
kartų baisesniais, negu šėto-. 
no ragai, pirm jų numušimo.1. . . . „ . .
Šis vyrukas turėjo rankoj 
kardą, kuriuo jis energiškai dėdamosi, jisai linksmai spe- 
mosavo, klykaudamas para- Jl°.l°, kas atsitiks danguje, 
ginimus užpakaly šarpuo-. kada ta visa gavėda apguls 
jančioms gaujoms. į vartus. Jisai atminė, jog

Ta visa minia tvino vis ar- .tūkstančiai metų atgal dan- 
tyn prie sienos ir šėtonas: buvo karė, kada jisai
pradėjo drebėti iki pat savo|^aP° 1S ten išmestas^ bet ji- 
perskeltų kanopų. Bet jis........................
sumanė sulaikyti juos dery
bomis, kolei pribus pagelba 
iš vidurinių pragaro dalių, o 
tuomet jau nuo tų negeidžia-

ir greit nusprendė, jog jie iš 
tikrųjų paklydo, todėl ji.' 
greitai pasuko atgal ir nu 
šarpavo nurodytu keliu. Šė 
tonas gi neapsakomai džiau 
gėsi taip lengvai atsikratė* 
nuo nemaloniu ateiviu ir vėl 
ramiai išsitiesė ant savo išti-

“Kas jūs esate ir ko nori
te?” sušuko velnias vadovui. 
“Jūs negalite šičia įeiti be 
tam tikrų pasportų; be to 
i’ūs negeru keliu einate. El
ite aplinkui per paprastąjį 

urvą”.
“Kokį velnią tu apie tai 

žinai?” sušuko nuožmusis 
karvedys vieton atsakymo. 
“Męs einame tiesiog per sie
ną, ir nors visas vidus būtų

rieta nuvažiavo ne į tą pusę miesto, kur vi* 
suomet kankinius veždavo, tai yra, j tą pu
sę, kur randasi Varšavos tvirtovė.

Karieta lėkte lėkė ir smarkiai dundėjo. 
Laikas nuo laiko ant gatvių pasitikdavom 
kareivių patrules., Susitikom ir policistu., 
Pravažiavom ir to miesto dalies policijos 
nuovados skyrių, aplink kurį buvo gana 
daug apginkluotų policistu.

Kągi kaliniai, kurie sėdėjo viduje? Vi
duj esanti policistai su jais susipažino. 
Linksmybė buvo /neapsakyta. Juk laukta 
mirties, o čia toks nepaprastas, stebuklin
gas išsigelbėjimas. Policistai perdavė ka
liniams ginklus, kuriuos buvo dėl jų atgabe
nę. Tokia staigi permaina kalinių būtyje iš 
sykio lyg ir atėmė jiems žadą. Tekiame pa
dėjime žmonės tankiai nebesuvaiko minčių^ 
net proto nustoja. Nerviškoji linksmybe 
persidavė ir policistams, kurie toliaus neiš
pildė jau savo priedermių visame detališ- 
kume.

Toliaus bevažiuojant, aš taip-pat atra
kinau duris ir perdaviau ginklus.

Kalėjime, galima sakyti, dirbo kuone 
vienas rotmistras, o čia jau męs visi turėjo
me darbo.

Pirmas darbas, kurį turėjome atlikti, 
tai prašalinimas vežėjo, kurį mums davė ka
lėjime. Visi męs buvome savi, tiktai, jisai 
vienas buvo svetimas. Jisai, kokiu nors bū
du, galėjo pastebėti, jog “načalstva” tapo 
baisiai apgauta ir pakelti triukšmą. Gatvė
mis vaikščiojo patrules ir kiekvienoj minu* 
toj jisai galėjo prisišaukti jų pagelbos.

Lengviausias būdas atsikratyt vežėjo 
buvo jo nužudymas, bet toks kraujo pralie
jimas būtų nužeminęs visą mūsų darbą, ku
ris taip puikiai pavyko. Nenorėjome teršti 
rankų.

Žmoniškesnis apsiėjimas su vežėju pri
darė mums daug “klapatų”. Jį reikėjo pra
šalint nuo furmonavimo be jokio triukšmo, 
taip, kad nei lapė nelotų. Mieste tatai buvo 
sunku atlikti, nes ten pilna kareivių. Beto 
viso, turėjome dar vieną nesmagumą. Pas
kui mus važiavo koks tai žmogus vežimėly, 
kurį vežė - tik vienas arklys. Jisai važiavo 
tomis pačiomis gatvėmis, kaip ir męs. 
Reikėjo/ą žmogų nubaidyti nuo mūsų apsi
rinkto kelio. *Aš pagrasinau tam žmogeliui 
kardu ir jisai ūmai įsuko į šalymą gatvę. 
Pravažiavus dar kelis blokus, atsiradome 
tuščioj gatvėj. Nei iš priešakio, nei iš už
pakalio nieko arti nebuvo. Priešaky sėdin
tis policistas davė man ženklą, jog pavojaus, 
nėra.

Aš sušukau:
— Sustot! Ratas...
Liepiau vežėjui ateiti prie manęs. Aš 

stovėjau prie kairiojo užpakalinio rato ir ro
džiau ašin. Man rūsčiai besibarant, jog ten 
kas tai netvarkoj, vežėjas pasilenkė žiūrėti, 
kas gi tame rate negera. Taip palinkusiam, 
kaire ranka grūmojau, šaukdamas, jog su- 
pūdysiu jį kalėjimo, o tucm pačiu laiku de
šine ranka įspraudžiau į burną skepetą. 
Policistas, tvirtas vyras, stovėdamas užpa
kaly, griebė jį į glebi ir iškėlė rankas į aug- 
.štį. Burna gi buvo užkimšta — rėkti nega
lėjo. Antras policistas paėmė jį už koją, o aš, 
atvėręs karietos duris, paliepiau įstumti jį 
lenais. Laike tos mementališkos procedū
ros nekilo nei mažiausio triukšmo.

Vienas iš policistu turėjo šilkinius šniū
rus, kuriais užrišo burnoj skepetą. Paskui 
jį aplaistė chloroformu.

Naujasis vežėjas, mūsiškis, visu smar
kumu paleido arklius. Męs visi lengvai atsi
kvėpėme. Didžiausia bėda, kuri kliudė, mū
sų kelionei, tapo prašalinta. Reikėjo tik 
skubinties, kad pirm švintant, papulti mies
to galan. ,

Ant horizonto sušvietė siaurutė šviesos- 
juosta. Naujas vežėjas be pasigailėjimo gy
nė porą riebių arklių. Mums, besiartinant 
miesto pakraŠtin, darėsi vis neramiau. Čia 
gyveno daug socijalistų, kurie prigulėjo 
prie kovos kuopų ir buvo apginkluoti. Tie 
■‘bojovcai” tankiai išeidavo “medžioti” šni
pų ir kitu kruvino caro bernų. Jųjų akyse 
męs turėjome būti tokiais pat caro bernais, 
kaip ir visi kiti. Prie viso to, męs dar ve
dėme kalinius. Šitoje vietoje męs galėjome 
laukti daugiau nesmagumų iš savo draugų, 
negu iš valdžios bernų.

Bet, mūsų laimei, jų nepasitikome. 
Miestas miegojo.

Privažiavome prie apkasų, kur praside
da sodnai ir kapai. Prieš vartus vieno sod
no, arkliai sustojo. Pribėgau prie vartų* 
Stūmiau juos koja ir atsivėrė. Išanksto bu
vo nupjautas skersinis, /kuriuo užrakina 
vartus. Gatvė buvo augščiau, o sodno vartai 
žemiau. Arkliai užsispyrė neit.

(Toliau bus). ’ c

M. E. Sidorovas.

Išvogimas iš Pavia- 
ko 19 kankinių.

(Tąsa). ' '

Tatai taip sujudino Maculevičių, kad ji
sai paskutiniais žodžiais pradėjo kolioti vy
resnįjį sargą. Starša dar gavo pipirų, kad 
perilgai triusinėjo apie vieną iš ai eštantų.

Nabagui staršai visai susisuko galva ir 
jisai tuojaus pradingo.

Tuomi tarpu pradėta vesti kaliniai kie-- 
man.

Maculevičius, vis dar tebesibijodamas, 
kad rotmistras turįs permažai sargybos,' 
antrą kartą pasiūlė savo vyrus, bot rotmist
ras jam užtikrino, kad viskas būsią g(/rai.

Policistai jau laukė, sustoję eilėje su 
nuogom šoblėm. Jie išrodė vyriškai ir įgu
dę sayo amate.

Kaipo vyresniamjam policistui, man te
ko priimti kalinius. Priėmiau juos kiek
vieną skyrium įvesdamas karieton. Priė
męs šešis kalinius, pasodinau į patį prišakį 
karietos ir uždariau vidurines duris, kurios 
buvo perskyrę karietą į dvi dalis. Priimda
mas kiekvieną kalinį, kaire ranka rodžiau 
karietos vidurin, prašydamas “požaluista”.

Štai prisiartino draugas, kuris visas bu
vo sumuštas. Tai buvo Judickis, apie kurį 
visas kalėjimas žinojo, kaipo apie žmogų, 
ant žūt-būt pasirengusį bėgti. Jisai buvo 
bandęs bėgti nuo kareivių, kuomet jį vedė 
pas tardytoją. Tuomet jį baisiai sumušė. 
Bandė bėgti iš kalėjimo laike pasivaikščioji
mų. Ir tada buvo sumuštas.

Jo troškimas pasiliuosuoti buvo taip di
delis, jisai taip baisiai troško nutrenkti nuo 
savęs retežius, jog jau visai neatkreipė aty- 
dos ant aplinkybių. Ir dabar, priėjęs prie 
karietos, pradėjo dairyties aplinkui ar nėra- 
tik galima bėgti, bet nabagas nespėjo ir su
mesti smegenine, kaip aš smarkiai įstūmiau 
karieton. Toks lengvas Judickio nuramini
mas ir mūsų apsukrumas nustebino kalėji
mo sargus ii* čia jie vėla persitikrino, kad 
mūsų rotmistras turi gerus policistus, kurie 
nežiopsoja, bet veikia. Jie pamatė, kad 
mums nereikia daugiau sargybos, nes męs ir 
patįs, reikalui esant, mokėsime apsidirbti. 
Vienas iš paskutiniųjų kalinių buvo, be ke
purės. Keli turėjo rankose knygų, duonos, 
cukraus ir kitų smulkmenų. Su drapanomis 
taip padarėme, kad giminės anksčiau pasi
ėmė namo skalbti, taisyti. Bet iš jų nei vie
nas nesapnavo apie mūsų pieną.

Kada priėmiau paskutinį kalinį, rot
mistras užklausė:

— Kiek priėmiau?
— Dešimti žmonių — atsakiau..
Pasodinau karieton du policistu ir, už

verps duris, užrakinau jąs. Du policistu 
atsisėdo prišakyje, iš abiejįj^pusių vežėjo. 
Vienas sėdėjo užpakalyje karietos, priešais 
mane.

— Stupai! — pasigirdo paliepimas ve
žėjui. Vartai atsivėrė. Arkliai, lyg žvėris, 
iškarto smarkiai truktelėjo karietą ir pasu
ko į dešinę pusę.

Rotmistras Budbergas važiavo sky
rium. Ant gatvės jo laukė karetka. Bud
bergas atsisveikino su Maculevičium. Aš 
jį palydėjau iki karetkos. Mudu palengva 
kalbėjomės. Išrodė lyg kad rotmistras duo
da man paliepimus, kaip tolinus elgties. Vos 
tiktai spėjau palydėti rotmistrą už vartų, 
kaip turėjau su juomi skirties, nes karieta 
su kaliniais smarkiai dundėjo pirmyn.

Mums, vežantiems kalinius, dar liko 
daug darbo. Rotmistro rolė faktiškai bu
vo jau užbaigta. Jam tik pasiliko permai
nyti “rotmistro” kailį ant savo locno kailio. 
Tai yra, jam tereikėjo tik persirėdyti.

Savo rolę jisai puikiausiai atliko. Taip 
galėjo pasidarbuoti žmogus, pilnai įsitikė
jęs į savo idėją, žmogus be balinės ir už- 
simetimo.

Baronas Budbergas, parvažiavęs namo, 
tuoj persirengė. Paskui nuėjo pas drau
gus. Tonais, pralinksmėjusiame būry, jisai 
papasakojo visą pabėgimo istoriją su ma
giausiomis smulkmenomis.

Tai išrodė lyg ir pasaka iš tūkstančio ir 
vienos nakties.

VIII.
Užšokęs ant sėdynes, atsikreipiau kalė

jimo linkui. Man rūpėjo pamatyti, kas ten 
dedasi. Ar nedasiprotėjo kartais?

Kalėjimo vartuose stovėjo sargai su 
dežurnu - pagelbininku. Tai buvo ženklu 
kad jie nedasiprotėjo apie mūsų darbą, nors 
juos, veikiausia, didžiai nustebino, kad ka

Labai malonu”, jisai at- 
“Aš . visada labai 

džiaugiuosi, jeigu garbi y na
ta interesuojasi mano ūke. 
Žinote, mano valstybė visuo
met atvira apžiūrėjimui. Gal 
ne daug kas verta žiūrėti, 
bet męs stengiamės, kaip 
galėdami. Aš pasirūpinsiu, 
kad jums duotų atsakančius 
vadovus. Viliuosi, jog jums 
patiks mūsų plyšys”.

Aniuolas nuėjo tolyn į 
pragarą, o pragaro gyvento
jai ėmė mūryti išgriautąją 
sieną. Ką aniuolas matė, ir 
kokią Įtekme tas ant jo pa- 

; darė, ir ką jis apie tą viską j 
•manė, męs neturime vietos. 
' apsakyti. Kada jisai sugrį-I 
žo, tai siena jau buvo visai 

Šh7tą —nuožmiau, .užbaigta mūryti.
t, ' , kokią tik galite I Šėtonas apžiūrėjo sieną su 

sivaizdinti — apspito dan- dideliu užsiganėdinimu. Pas
naus vartus — kaip matai iš- 
aužė vartus — sumindžio- 
io, sutrypė biedna seną Pet- 
•ą — užpildė auksines gat
ves — gyventojai panikoj — 
baisus nuožmumai — žmo
nės numetė ilgus apsiaustus,’ 
arfas, karūnas — baisus 
mūšvs — mobilizuojamos vi
sos dangaus jiegcs — užpuo- 

; likai mane buvo visai ansu- 
pę — baimė, kad gyvastį iš
nešiau — turėjau eiti čion — 
kad nelikus — kol karė pa
sibaigs”.

Šėtonas užjaučiančiai 
linktelėjo galva. Jam pa
čiam anuomet teko šį-tą pa
našaus pernešti ir jis gerai 
tą atjautė.

Kuomet aniuolui pasidarė 
kiek gerinus, velnias rūpes
tingai paklausė: “Kas tu 
manai galų - gale pergales?”

Aniuolas negalėjo tikrai 
aasakvti. Jisai tikėjosi, jog 
’/puolikai gal on visgi tans 
aimušti; taip jis ir pasakė. 
Nelabasis vėl paklausė: “Ką 
d e užnuoiit^i darys, kaip 
Lips sumušti?”

“Be abejonės, jie ateis čio
nai”, atsakė aniuolas.

Nelabasis pašoko tris ma
stus augštvn. “Gali dėti pas
kutini nikelį, kad jie nea
teis !” jis suriko. “Niekados! 
Jie čion neįeis! Aš liepsiu 
vėl užmūryti tą siena tain 
kad jie negalės čia įsiveržti, 
o iei reikės, mes ta s’ena

Į visas sukapotas ir subady
tas. Abelnai jis visas išrodė 
vos gyvu.

“Meldžiamasis, kas atsiti
ko?” išsigandęs ir nustebęs 
žmonijos priešas paklausė. 
“Kur tu buvai pakliuvęs ir 
kas tau tą viską padarė?”

Aniuolas stenėdamas ir 
dejuodamas užsirioglino ant 
apgriuvusios sienos ir tenai 
nusmuko. Velnias nuvilko jį 
m t sofkos, paguldė ir viso
kiais būdais stengėsi atgai
vinti. Kuomet aniuolas pra
lojo atsigauti, — velnias vėl 
laldausė: “Dabar, jeigu tu 
>;ali kalbėt, tai dėl Miko ma- 
onės, pasakyk mums, kas at-' 
i tiko danguje?”

Užilsęs ir dvasią gaudyda
mas aniuolas pradėjo pasa
goti. “f į
Ta govėda, kokią tik galite I

įsai, sprendė, jog jei tik ta go- 
veda įsigaus į dangų, tai ten 
iškils toks ermvderis, prieš, 
kurį jo karė reikš tiek, kieki 
du kiauru dešimtuku ir švi
no nikelis. Vienok jisai ne
jautė menkiausio gailesčio— 
juk jo senosios skriaudos 
dar nebuvo atlygintos. Apie 
tą yiską mąstydamas velnias 
vėl drūčiai užmigo.

* * 4
Kaip ilgai jisai miegojo, 

to nei jis pats negalėjo paša 
kyt, — rodos, nenerilgmn 
s;ai, — bot jo miegas vėlei 
tapo pertrauktas garsais a 

gmklnct’i velnių pilnas, męs napus sienos. Garsai būvi 
".  pie taip triukšmingi, kaip

pirmesnių kartu, ir susidėję 
'daugiausiai iš smarkaus 
!kvėpavimo ir dejavimo - vai
tojimo, tartum ką būtų ko
kia nelaimė patikusi. Šėto
nas vėl sprauniaį atsistojo 
ir užlipo ant griuvėsių pa
žiūrėti, kas ten dedasi. Ji-

praskinsime sau kelią”.
»'abar šėtonas matė, jog 

reikia ką-nois pradėti, ir 
šarpiai. Jisai rūpestingai 
apsižvalgė ir džiaugdamos 
?amate pribunant pagelbą.

atrijotiški pragaro gyven
tojai skverbėsi ant išgriuvu
sius sienos, idant ginti savo

sakė.

Šėtonas apžiūrėjo sieną su

, pamatęs grįžtantį a-
jniuolą, jisai urnai kniostelė
jo, lyg būtų ką tokio užmir
šęs ir ilgai garsiai nusijuo-

as ne- 
Mums 
viršuj 
jumis

“Ei, senas drauge”, jisai 
linksmai sušuko, “žiūrėk, 
męs jumis užmūrijome vi
duj. Bet tikėk man, 
norėjau to padaryti, 
misi eis p r agri auti 
skylę, kad išleisti 
lauk”.

Aniuolas pažvelgė į storu
lį mūrą ir turbūt prisiminė 
ką jam teko pernešti ir ką 
jis matė pragare.

“A, po plynių!” jisai pra
tarė. “Negriauki! nieko. 
Aš nenoriu d augi aus rizi
kuoti. Aš pasilieku su ju
mis”.

LAIVAKORTES

namus nuo tų baisių užpuoli- sai buvo prie visko pnsiren- Įo jeĮ reikės, mes ta s;ena 
kų. Jie pažino daugelį žmo- &US bet tas, ką jis pamatė, [fsudrūtinsime, jog jinai 
gysčių, kurias dar ant že- pi’iyertė ji išversti akis nuo .p11s t'iip-pat drūta ir neiš- 
mes būdami žinojo ir bjaurė- įOįrostebėjimo. _ 'ardoma, Lnin prieš tavo
josi pačia jų išvaizda. I Velnias pamatė.savo drau- 'pĮrmajį atėjimą”.

“Vyrai, ar leisime tuos į Aniuolas pritarė, jog išti-
vidų?” pratarė į savuosius kuns, stenėdamas u pnmKs- pptu geriau tamenąil 
nelabasis. Atsakymu buvo i(l_amas; visomis keturiomis V/z.ną “i vi jus, it’, Š/Yk-tk'y ntci- j 
•* ' ' " įliejo per griuvėsius ant neikėjęs nuo smūgių ir bėgi-J

nos. Jisai buvo labai ap- mo nrasRarė, kad i^m bū- i

• Vo.

Ifepux»~ ...
re pasibaigė ir žmonės nebe
norėjo mūs daugįau kęsti. 
Jie atsiuntė mane kirvio ke
liu”, jisai pridūrė, rodvda- 
mas baisią raudoną rinkę 
veik aplink visą kak
lą. “Tuo-pat keliu atsiuntė 
ir tulus kitus mano draugus. 
Žmonės liepė mums visiems 
nešdintis j pragarą, todėl 
męs ir atėjome, — aš ir Mi
kė, Frenke ir Jurgis ir visi 
kiti mūsiškiai”.

Šėtonas vis labiau įsitikri- 
no, jog jam visai nesinori tu
rėti tą govėda savo valstv- 

Jisai žinojo, jog jiebėie. Jisai žinojo, jog jie 
viską augštyn kojomis an-i 
vers, o jam visai nesinorėjo 
daugiau jokių permainų:—i 
gana iau buvo tu. ka socija-I 
listai įvedė. Todėl jisai vis 
stengėsi pratęsti laiką, ir 
vėl suriko: “Parodykit man 
jūsų popieras!”

v Ada« ant kardo galo iš- 
kas augityn pergamento la-

užytos, drabužiai sudras- 
li. Jo ugninis kardas bu- 
trumpai nulaužtas, spar- 

i nupešti ir apsvilinti, jo 
tas viršutinis apsiaustas

Šėtonui neina- j 
, aniuolas 5 ... ; . .. į

n rita re jo užmanymui ir ji- J 
sai pasidarė labai svetin-iįj

žai patiko, kada

ir iš ten Į Ameriką. 
Laivai eina per Archangelsku ir 

per Finliandiją..

Pasportus parūpiname.
Kreipkitės žodžiu ar laišku prie

Central Manuf

1112 W. 35lh St., Chicago. III.

EINA GERAI. Imame pilną at
sakomybę. Pristatome kvitą su 
parašu apturėjusio. PRIIMA
ME PINIGUS TAUPIN1MUI.

Lietuvių Skyriaus Vedėjas.

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

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

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

Ne kiekvienas bankas ga4i tapti nariu šio susivienyjimo.
Tarp daugybės Valstijinio Banko dėjikų randasi:

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

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

DĖKITE SAVO PINIGUS I VALSTIJINT 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 j Rusiją pinigus, reikalauti Valstijinio Banko 
toblitelę, išaiškinančią vertę pinigų.

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

MES PARŪPINAM KIEKVIENAM IŠGAUTI NUO KONSULIO PAS- 
PORTĄ, SU KURIUOM LIUOSAI GALIMA PEREITI RUBEŽIŲ. GALITE 
PER VALSTIJINT 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* 
Brooklyn. N. Y,
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krūvon, peteliai turbūt sudarysią vieną 
draugijos skyrių su Seirijais.

• X 7.W i ‘■ ■-<V s

Seirijuose buvo vokiečiai, kovėsi ties 
Gervėnų sodžium. Sudegintos 4 ūkininkų 
triobos, 7 ūkiai labai sunaikinti. Tuo tarpu 
nukentėję žmonės gavę iš Suvalkų Tat. 
komiteto skyriaus pašalpos rugiais po pūdą.

WJL Berenstamra.

Apgynimų karšty]
• 7 (Vertė švenčioniškis).

Gudai - Lietuviai. Vilniaus gudai (bal
tarusiai) sausio 25 d. Filarmcnijos salėje 
taiso vakarą, kurio pelnas bus šelpti dėl ka- j Apskelbti kUę'kTreU./'Lti- 
ro nukentčjusiems Suvalkų gubernijos gy-' kas griežtai, nenusileidžiant 
ventojams. ! prieš nieką, nepaisant į tau-

Vilkaviškio vyrų gimnazija karo metui n.ei gręsia pavojus, reikalau- • • i r r i 1 • • - 4* o a Iz .n o 'Pnrvinno nntTillripersikėlė j Vilnių ir bus Katche s gimnazi- 
joje.

(Pabaiga).
—i- Kur čia apiplėšimas?! — karščiavosi 

jis. Sukilę žmonės išsinešiojo ginklus. Jie 
tąsd^rė ne dėl pelno, ne dėl prisisavinimo! 
Ne, žmonės ėmė tuos ginklus, kad nugink
lavus kariumenę, kad apsaugojus save nuo 
kareįvių užpuolimo, sumušimo. Juk karei
viai , užpuldavo ant žmonių ir pradėdavo 
juos mušti ir net šaudyti. Gal būt, kad tie 
darbininkai, nusinešę į girią ginklus, laužė 
ju’oą/ kąipo kankinimo įrankius. ' Su kokiu 
tiksĮiLžmonės tuos ginklus išsinešiojo — 
tefsn/as visai nepagalvojo! Patį svarbiau
si klausimą teismas paliko nepalietęs. Plė
šimas be vagystės, be jokio tikslo!... Bet už 
sukilimą negalima mirtimi bausti ir kartu
vių mylėtojams būtinai reikėjo pasakyti, 
kad tai ne sukilimas, bet užpuolimas ir api
plėšimas! Lai prokuroras, akis įstatymų, 
duoda mums atsakymą: — kur čia įstaty
mai?! Čia teista ne pagal įstatymus, bet 
pasityčiojant iš įstatymų! Jeigu reikalinga 
karti, tai jau reikia mokant pakarti, bet ne 
taip, kaip dabar. Jeigu jau daryti taip, kaip 
dabar, tai kam tie teismai?! Tuomet vie
ton tęismų įsteigkite inkviziciją! Ir jeigu 
taip, tai steigkite kogreičiausiai! •

Ir, tartum įnirtęs levas — gailngas ir 
stiprus savo vietoj, lakstė jis po teismo sve
tainę. Rodėsi, kad jis visai užmiršo, kokioj 
vietoj randasi ir kad jis žiaurus teisėjas, o 
jie — kaltinamieji. Jį apėmė protesto ban
gos. Jo kalba vis ėjo smarkyn ir smarkyn,o 
žodžiai aštryn. Kiekvienas jo žodis teisė
jams buvo gėdos žodžiu. Jis buvo didis ir 
galingas...

. Pirmininkas neišdrįso pertraukti jo 
kalbą, neišdrįso duoti patėmijimų, kad jis 
šiurkščius žodžius vartoja ir teisėjams iš
metinėja. Visa jo neapykanta k|;ito ant tei
sėjų, tartum perkūnija... Jie nusiminę sė
dėjo ir tylėjo... f

Pirmiau męs rūpinomės nuteistųjų li
kimu, bijojom, kad jų nepakartų;— dabar 
jaū tuom nesirūpinam, bet tik bjaurimės iš 
tokio teismo nuosprendžio!...

< Jis stačiai stebuklus darė. Rustus tei
sėj į veidai pradėjo balti...

•' Kuomet teisėjai prasišalino dėl pasita
rimo, tai prokuroras, senas generolas, pri
ėjo prie advokato ir susijudinęs pradėjo tei
sintis.’ Jis pats suprato, kad karės teismas 
visai neteisingai pasielgė, nuteisdamas tuos 
darbininkus mirtin, bet augščiausias karės 
prokuroras davė įsakymą, kad karės teismo 
nuosprendis būtų užtvirtintas ir jis turėjo 
taip elgtis. Jis pats būsiąs labai linksmas, 
jeigu teismo nuosprendis liksiąs atmai
nytas.

^Teisėjai sugrįžo. Teismo nuosprendis 
tapb atmainytas.

Alltuje (Suvalkų gub.) sudeginta 40 
ūkininkų: Manciūnai, Kurnėnai ir kiti so
džiai. Šelpiąs Tatjanos komiteto skyrius, 
bet kol kas labai šykščiai,

JSlabadoje irgi panašus karo eibių pa
veikslas. Sudeginta kelios dešimtys ūkinin- 
kų^urie dangstosi pas kaimynus. Bažny
čia sugriauta. Dabar gmįnos viršininkai 
blankais rašinėja žmones, kiek kas nukentė
jęs, siūlą grūdų ta sąlyga, kad paskui po ka
ro atsilygintų tie, kurie ims. Ūkininkai bi
jo rašyties ir nenori imties skolos, važinėja 
padegėliais į kaimynus, o šie duoda jiems 
dykai grūdų ir drabužių.

Čia taip-pat įsisteigė lietuvių draugijos 
skyrius. Žadėjo daug padėti simpatingas 
dvarininkas reformatas Petras Stebuta, ku
rį maža tekliudė karo nelaimes.

Meteliai 8 viorstai nuo Seirijų tarp eže
rų. Vokiečiai išbuvę 6 dienas, kurį laiką sto
vėję rusų kareiviai. Nemajūnų 9 ūkininkai 
nustoję mantos, vertinamos 1500 rub., Aga- 
rinės 8 ūkininkams pridirbta karo eibių ant 
2000 rublių. Taip-pat kliuvę ir Babrų so
džiui. Žmonės nepratę gyventi visuomenės 
gyvenimu, manosi kas sau ir nesispiečia

Merkinėje taip-pat įsteigtas skyrius. 
Miestelis apiplėštas, išplėšta ir vartotojų 
draugija. Nors patys merkiniečiai sunkiai 
.gyvena, bet žada padėti- savo užnemunio 
kaimynams liškeviečiams, dar daugiau už 
juos nukertėjusiems nuo karo eibių.
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apskelbdamas

v r s

moterų balsuotojų 168,323; na
Utah valstijoj moteris gavo vargo gauna persiskyrimą.
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LIGONIO PAĖJIMAS JEI JISAI KEPRIGULI PRIE

vimo teises 1896 m

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

ir jos ekonominis pa
dėjimas.

HM 
V.-įjL

da valstijoj moterįs gavo 
balsavimo teises 1914 m., 
moterų balsuotojų 18,110; 
Oregon valstijoj moteris ga
vo balsavimo teises 1912 m.,

■
/ 1

; (stijoj turi išgyventi-tik 6 me
nesius.

Pasirodžius tokiąm billiui, 
kilo neapsakomas triukš-

pralieto kraujo apgynimui 
apskelbti karę karei!... Lai
kas jau pakelti balsą, laikas 

... Lti-

tiškus šauksmus, kad tėvy-

ti.taikos. Tuojaus, nevilki
nant, taikos, nelaukiant, pa
kol bado mirtis privers vieną 
ar kitą pusę pasiduoti... Ko 

•ime laukti?, Ant ko

f

MOTERIMS
NAUJIENOS

M
(

Moteris ir Kare.
(Pabaiga).

Draugės darbininkės! Ne
jaugi jums ši kare neparo
dė, kad ten, kur klausimas 

- -- (eina apie kapitalistų pelną. 
Bet jų Vilniaus direkcija kur kovojama už tautinio 

kapitalo reikalus, ten valdo
mosios klesos žiaurumams 
nėra rybų ? Nejaugi dar ne
nukrito nuo jūsų akių 
uždanga? Nejaugi dar jūs 
nematote, kas tikrasis mūsų 
priešas ir prieš ką turi būt 
pastatyta tie milijonai dar- 

ibininku - kareiviu, kurie da

Pertoj ujo, (Vilniaus gub.), įsisteigė lie
tuvių draugijos skyrius.

Trakų pavieto pradedamųjų mokyklų 
mokytojai esą iškelti Ašmenos pavietan. 
Jų vieton prašęsi keliolika mokytojų Suval
kų (gubernijos.
kaž-kodėl nepriėmusi.

Suvalkų Tatjanos komitetas bandė su
sidėti su lenkų komitetu, bet lenkai griežtai 
atsisakę ir dirbą skyrium lenkų apielinkėse. 
Lietuvių dalyje nė nepasirodę. Toliausia, 
kur siekę, tai apie Filipavą ir Vigriuose, ka
me davę šiek-tiek pašalpos.

Belaisvių lietuvių šelpimas. Miestų są-: 
jungos Vilniaus komitetas, kaip, girdėti, I 
kreipęsis į centralinį sąjungos komitetą, 
prašydamas šelpti ir Prūsų lietuvius belais
vius. . Be to, Vilniaus komitetas ingaliojęs 
miesto galvą Venslauskį kreipties į vyriau
sybę, kad ši nekliudytų šelpimo darbui.

“Blaivybės” draugijos suvažiavimas. 
Vasario 17 ir 18 dd. Vilniuje, Sakalų salėje 
(Vilniaus gatv. No. 10) šaukiamas visuoti
nas Lietuvių Katalikų “Blaivybės” draugi
jos suvažiavimas. Be kitų dalykų, suvažia
vimas turėsiąs nutarti ir apie lietuvių “Blai
vybės” draugijos dalyvavimą visos Rusijos 
Blaivininkų šventėje, kuri busianti šių metų 
gegužės 10 ir 11 dd.

i bar tūkstančiais žūsta besi- 
i šaudydami tarp savęs? Su- 
! piltieji kauburai ant žuvusių 
mūsų sūnų šaukia atmoni- 
jimo, reikalauja mūsų įsi
maišymo.

Mūsų pareigos.
Męs, socijaliste.% nesibi- 

jom kovos, nebėgam nuo 
aukų. Męs, motinos darbi
ninkų klesos, sutinkame sa
vo sūnus atiduoti, kuomet 
jų reikalauja visuomenės 
reikalai. Bet lai tos aukos, 
didžiausios aukos, eina ant 
altoriaus palmosavimui dar
bininkų klesos. Užteks 
mums aukauti savo sūnus 
dėl kapitalistų naudos ir ka-

“žagrės” visuotinas susirinkimas buvo męs turinu ______
sausio 25-d. n. k. Dalyvavo 70 ingaliotinių,' męs turime viltį padėti? 
apie 100 narių ir kitatiek ūkininkų svečių,; Kasdien žiaurumai eina di- 
kurie skubėjo į susirinkimą, išgirdę, kad d.Yn, kasdien kaies baiseny- 
“Žagrė” pirkinėsianti padegėliams ir nuo 
karo nukentčjusiems grūdų. Ūkininkams 
rūpėjo pasiūlyti draugijai savo atliekamus 
grūdus. Susirinkime dalyvavo taip-pat gu
bernijos agronomas ir vyriausybės ingalio- 
tinis javams supirkinėti. Susirinkimas pa
tvirtino “Žagrės” agronomo sustatytą rei-
Kalingų ukiui kelti pašalpų sąinatą ir inga- darbininkų solidariškwmas, 
Lojo valdybą induoti ją Žemės Ūkio Depai’- kuriais buvo susirišę viso pa- 
lamentui, kuris pernai tam pačiam reikalui šaulio darbininkai! 
“Žagrei” buvo paskyręs apie 4000 rub. pa
šalpos. Susirinkimas taip-pat ingai io j o “Ža
gres” valdybą susitari* 
javų supirkinėjimą ir nutarė pavesti valdy
bai išreikalauti iš bar gi ninku skolą.

bes eina didyn, kasdien žmo7 
nių gyvenimo vietos yra nai
kinamos, kasdien gaisrai, 
plėšimai ir užpuolimai didi
nasi... Kasdien ant kares 
Luko krinta šimtai tūkstan
čių mūsų brolių. Kasdien y- 
ra ardomi tie retežiai, ku
riuos per ilgus metus kalė

Męs reikalai! j ame.
Męs reikalaujame, kad 

; butų pertraukta 
Amonių skerdynės, kad iš- 
! geibėjas, pakol dar nevėlu, 
(brangiausi proletarų kovos 

Marijampolės vokiečiai. Sausio 30 die- j i.ranM savo issi-
r.ą į Marijampole atėjęs vyriausybės jsaky- (^'XdlibUiPsXU'itku' 
mas per o dienas issikraustyti. is Marijam-.Męs reika]aujame tai- 
polės visiems vokiečiams. ikos, kad apsaugojus savo su-

------ ----------- |nus nuo pašėlusių kulkų, nes 
Ratnyčios parapijoje (Trakų pav.) su-' jų gyyastįs^ reikalingos Iš

degintas Vieciūnų sodžius.
nom tuojau ir labai reikalinga pašalpos, nes 
neturi ko valgyti. Visa parapija gerokai: 
apiplėšta. Klebonas renka žinias, kiek kas. 
yra nukentėjęs, ir globia nukentėjusius 
kiek galėdamas. Įsisteigė lietuvių draugi-1

Dviem šelmy- vai su tikrais picletarų pilė
nais: militarizmu, monar- 
chizmu ir kapitalizmu. Męs 

■reikalaujame taikos, tik ne 
I tokios, kokios panorės apka- 
' rūnavotos esybes ir kapitali
stai. Męs reikalaujame to
kios taikos, ant kokios su
tiks tarptautiniai proletarai, 
išnešdami savo nuosprendi 
jaut tų, kurie įkūrė šias sker
dynes ir tuom privers juos

Veisėjus ir Kapčiamiestį mažą tepalie- 
tusi karo vėsula. Leipalingio lietuvių drau
gijos skyrius, kurs jau įsisteigė, šelps ir tie- bėgti nuo karės lauko, ma- 
dvi apielinki. Veisėjuose vokiečiai išbuvę 6 . tant 
dienas. !_____ ____ ,_________________ ...
kelios bombos. Kapčiamiesčio apielinkėje dar nepanaikinu įaudonojo 
sudegė 14 ūkininkų. Tatjanos ’ 
rius davęs nukentčjusiems po du rubliu.

___  . ,t I ’ '' “raudonąjį pavojų”. 
Buvusi kova, miestelyje kritusios 1 Nuodinga šovinizmo dvasia 

- -- - - !dar nepanaikino raudonojo 
i A 4. i ipavojHus . Jis dar gyvas ir ji 
komiteto sky- ne§įojasį sav0 širdyse mote

rįs proletarės, širdyse, pilno
se keršto, liūdesio ir neapy
kantos !

Draugės, lai mūsų šauks
mas kovoj su kare susilieja 
sykiu su armotų baubimu.

i savo

Vokiečių kalba. Rygos gubernatorius 
Kurlovas neseniai išleidęs įsakymą, kuriuo 
esą uždrausta demonstratyviai kalbėti vo
kiškai viešose vietose. Dabar gubernijos MęS įurįme parodyti savo 
spaustuvė išspauzdinusi apie tą uždraudimą priešam, jeigu mūsų draugų 
23 tūkstančius plakatų, kuriuose žodis “de- iškelta vėliava nuslinko že- 
monstratyvai” esąs praleista. Policija ka
binę janti ir liepianti išstatyti tuos plakatus 
visur: krautuvėse, kanto rose, bankose, gat
vėse ir kitose vietose. Žmonės suprantą, kad 
esą iš viso užginta kalbėti vokiškai.

ic tik už savo sūnus, bet sy-1 visi vietos ir Pittstono biz- 
irbi nnihcf;>n revoliucijos nieriai; taipgi buvo ir Šliu

pas. Keikia pažymėti, kada 
socijalistai parengė vakarie
nę ir užkvietė Šliupą, tai jis 
pasakė, kad tokiam laike, 
kuomet kraujas liejasi mūsų 
brolių lietuvių, turim liūdėti, 
o ne linksmintis. Per šią va
karienę nei kiek neliūdėjo, valstiją ir ten išgyvena šešis 
bet buvo linksmas ir daug‘menesius, o tuomet lengvai 
spyčių' pasakė. Neužmiršo gaus.

kiu gelbstim 
vėliavą, po kuria spiečiasi vi
so pasaulio darbininkai!

Viršumi besišaudančios 
armijos ištiesime vienos ki
tom rankas ir visos balsiai 
sušuksime :“Šalin karės ’Męs 
reikalaujame pertraukti tas 
skerdynes, męs reikalauja
me taikos, tokios taikos, ko
kios reikalauja proletarai, 
męs šaukiame visus stoti i 
kovą su tais, kurie iššaukė 
šią karę, kurie buvo priežas- 
čia iššaukimo šių karių! Męs 
reikal au j ame nu gi n kla vimo 
kariumenės!”

natonus pasakė, jis nepasi
rašys po tuom billium, jeigu 
jį legislatūra priims ir t.t.
Bet dvasiški jos ir moralistų 
visą triūsą šuo ant vuodegos 
nusinešė — billius tapo pri
imtas.

Kas nori gauti persiskyri
mą, lai važiuoja į Nevados

Moterų balsavimo 
teises.

Moterų šauksmas išgavi
me lygių teisių kassyk eina 
didyn ir jis kassyk suranda 
daugiau pritarėjų. Tolsti- 
jos viena po kitai suteikia 
moterims lygias teises, o ku
rios dar nesuteikė, tai pake
lia klausimus, kad suteikus 
moterims lygias su vyrais 
teises. Jau 12 valstijų mo- 
terįs turi balsavimo teises— 
12 valstijų moterįs skaito
mos žmonėmis.

Štai tos valstijos, kuriose 
moteris pripažintos žmonė
mis.

Arizonos valstijoj moterįs 
gavo balsavimo teises 1912 
metais, moterų balsuotojų 
43,891; Californijos valstijoj 
moterįs gavo balsavimo tei
ses 1911 m., moterų balsuo
tojų 671,386; Colorado vals
tijoj moterįs gavo balsavimo 
teises 1893 m., moterų bal
suotojų 213,425; Idaho vals
tijoj moterįs gavo balsavimo 
teises 1893 m., moterų bal
suotojų 69,818; Illinois vais
to jo j moterįs gavo balsavi
mo teises 1913 m., moterų 
balsuotojų 1,567,491; Kansas 
valstijoj moterįs gavo balsa
vimo teises 1912 m., moterų 
balsuotojų 438,931; Montana 
valstijoj moterįs gavo bal
savimo teises 1914 m., mote-

spyčių' pasakė.
išgirti saliuninkų ir biznie
rių, o tie, nenorėdami pasi
likti skolingais, gyrė Šliupą. 
Buvo renkamos aukos nu- 
kentėjusiems nuo karės. Su
rinktas aukas perdavė T. 
Paukščiui.

Visos “Živilietės” laisvų 
pažiūrų merginos ir pavyz- 
Iingai elgiasi. Tik viena y- 
ra yda — tai pagal Šliupo ir 
Živatkausko dūda šoka.

ilotiejus.

RUMFORD, ME.
“Laisvės” N. 9 tilpo iš mū- i 

su miesto korespondencija, 
kurioj apart kitko pasakyta, 
kad čia moteris bei merginos 
labai tamsios ir kad norint 
sulošti geresnį veikalą, tai 
negalima gauti moterų be* 
merginų. Man rodosi, kac 
korespondentas visai apsi 
lenkė su teisybe. Yra gana 
daug prasilavinusių mergi
nų, kuries noriai patarnau
tų, bet jų niekas nekviečia, o

Laimėjimas mokytojų.
Nęw Yorko mokytojos- 

motinos laimėjo kovą. Jų 
reikalavimai tapo išpildyti. 
Kelios mokytojos, kurios 
buvo prašalintos, kad išdrį
so tapti motinomis, vėl pri
imtos. Nekurios net algas 
gavo už prašalintąjį laiką. 
Viena mokytoja išbuvo du 
metu prašalinta ir dabar ga
vo už tą laiką penkis tūks
tančius dolerių.

Reiškia, valdžia turėjo nu
sileisti.

RED. ATSAKYMAS.
V. V. Vasiliūnui. — Aplei

dimą tėvų ir jieškojimą ge
resnio uždarbio su pabėgimu 
zyro nuo pačios ir kūdikių 
jokiu būdu negalima sumai
nyti, nes du skirtingu daly
ku. Tamsta tuodu dalyku 
•udedi į vieną ir parodai pa
ūgimo vyro nuo pačios ir 

kūdikių priežastį. Netilps.
Jeigu jūs norite darbuotis, 
tai darbuokitės, o moterįs 
bei merginos visuomet pa
dės jūsų darbui. Bet gal jūs 
norite, kad merginos dar
buotųsi ir jus prie to darbo 
kviestų?

E. Lietuvaite.

Lengvai gaunami per
siskyrimai.

Niekur taip lengvai ne-' 
duomi persiskyrimai, kaip 
Nevados. valstijoj. Nevados1 
valstijoj veik visai netyrinė
jama, dėl kokių priežasčių • 
vyras su pačia persiskiria. j 
Jeigu tik pora išgyvena toj 
valstijoj metus laiko, tai ir 
gauna persiskyrimą. Per' 
tai daugelis porų, norėdami 
persiskirti, važiuoja į Neva
dos valstiją ir ten apsigyve-

Metus išgyvenę be jokio

I. Perversmas moteries e- 
konomiškame padėjime.

II. Moteris ir draugijinis 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų auk
lėjimas.

IV. Išvedimas.
Kaina 20c.

Gaunama pas iždininkę
Miss Benis,

420 Amstel BouJ, 
Arverne, L. I. N. Y.

Pastaruoju laiku dvasiški- 
ir “moralistai” smarkiai 

’.'a.-hington valstijoj mote-i pradėjo kovoti su persisky- 
i įs gavo balsavimo teises 11 jniais, pradėjo varyti agita- 

91.0 m., moterų balsuotojų TUT ---   ~"TT___ • ?   1 _ a. t : • I m 11 alinus, taip lengvai suteikian
čius persiskyrimus ir jų vie
ton išleisti daug aštresnius. 
Tuom tarpu, kaip ant keršto 
dvasiškijai ir“moralistams”, 
tapo įneštas į legislatūra 
billius, pagal kurį norintieji

277,724; Wyoming valstijoj 
moteris gavo balsavimo tei
ses 1896 m., moterų balsuo
tojų 28,840.

Abelnas moterų skaitlius, 
kurios naudojasi balsavimo 
teisėmis,siekia 3665416. Prie 
šios skaitlinės ‘ turime pri 
skaityti ir Alaskos moteris 
ten moterų balsuotoju yra 
10,400.

Dabar dar 8 valstijose pa
keltas klausimas apie šutei- dyasiškija irf‘morahs- 

» balsavimo i laivkima moterims 
teisių.

Ar šiaip, ar taip, bet grei
tu laiku visose Suvienytose 
Valstijose turės moteris pri
pažinti žmonėmis ir duoti 
joms žmonių teises.

SCRANTON, PA.
21 d. vasario “Živilietės” 

iškėlė šeimynišką vakarėlį. 
“Živilietės” pasakė, kad už- 
kv ietim ų jokių nebūsią ir ku
rie norėsią, tai galėsią su 
doleriu prisidėti. Tokiu bū
du dauguma nuėjo be jokių 
užkvietimų, užsimokėdami 
po vieną dolerį. Bet pasiro
dė, kad “Živilietės” vienaip 
kalbėjo, o kitaip elgėsi; ant

myn, tai męs, susipratę dar- 
bininkęs, prisirengę ją vėl 
į augštį iškelti. Draugės, at
siminkite, kad kovodamos 
prieš karę, apskelbdamos 
karę karei, ijnęs užstojame vakarienės buvo sukviesti

;r.

•_..............’ M 
('M.

ii?

Visl lietuviu rašykites p'ie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur salite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
SIOOO ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesi, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New Yurk City.
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KORESPONDENCIJOS
pinigus pasiųstum jam, o jis priimta ir jiems reikėjo pa- 
nusiųs juos ten, kur męs no- šelpa mokėti. { 
rėsime ir paaiškino, jeigu 
męs siusime pačta, tai už 
$100 gausime 195 rublius 83 
kapeikas ir dar persiuntimo

Petras uncis

Kalbėtojais buvo Norwoodo 
klebonas, V. Kudirka ir J. 
Jerusevičius. Apie ką kal
bėjo Kudirka, tai, matomai, 
ir pats nežino. Truputį ge
riau kalbėjo Jerusevičius. 
Paskui pradėjo kalbėti kle
bonas. Jis savo kalboj “kri
tikavo” socijalizmą arba 
kaip jis pats pasakė, aiški
no “socijalistų programą”^ 

bet girtuokliauja, mušasi ir o jau paskui eitų prie'socija- Apie jo_“prakalbą” neverta 
bylinėjasi, kaip drūti. 1 
dėlioj, prieš užgavėnias,dau
gely wietu betuštindami bač-: 
kūtes susipešė ir atsidūrė a 
už grotų. f
Moterėlės irgi nuo vyrų ne- drabužių

priklausą prie Labdarystės 
draugystės. <

Mylintis Taiką.
neapsieina ir be keikimo so
či jalistų ir jų raštų. Mūsų 
kunigėlis dar jaunas, tai so
či jalistų pats nekeikia, bet 
parsikviečia iš svetur sene
snį keikūną, bet jų raštus

NORWOOD, MASS.
Mūsų kunigėlis jau ne juo-

BALTIMORE, MD.
Norš mūsų mieste bedar-.. - . - .. TZ .. v . . K , jau moka gerai keikti. Kai-bes viešpatauja nors badas Jpo gHnoiu^ tai reikia pri. 

darbininkams į akis žiūri,bet minti, kad pirmiau apsidai- 
mūsų lietuviai į tai nepaiso, rytų apie savo parapijomis, Ii • i 1 1 • • V • t I • 1 • • j • , ••

gaspadinės bekertant lėšas užmpkėsim, o jeigu jis __ j_________v__
_ Ar tai nebu-(Pasius, tai gvarantuoja, kad-^įg mano ^ovoti su socįja_

- • i j t i I IU i wi r\ J vK i hhiici u

jo L _
žmogui galvą? .
vo kova tarp kun. Smidth’o 
ir jo gaspadinės? Ar tai ne
buvo kova tarp Richesono ir 

“ Tai kodėl

JERSEY CITY, N. J.
Katalikai bijosi socijalistų.

Mūsų karšti ir geri kata
likai reikalavo diskusijų su __ ___ _____c
socijalistais ir sakė, kad jo gaspadinės? 
faktiškai prirodys socijalis-I negalima pasakyti, kad buvo 
tų blogus darbus. Socijalis- kova tarp kun. Žebrio ir jo 
tai, nelaukdami, kada katali- gaspadinės? Ar tai ir virš- 
kai parengs diskusijas ir minėtus darbus atliko “Ke
buos užkvies, parengė patįs leivio” skaitytojai? Man ro-

už $100 gausime 225 rublius.
Kol kas pinigai dar neiš

siųsti.
Vaikas.

FITCHBURG, MASS.
20 d. vasario L. S. S. 134

ir užkvietė visus gerus kata-1 dosi, kad ne.’Ar tai Mulleris, i kuopa parengė vakarą. Sa
likus, kad jie ateitų rr viešai . Siamas, Morrisonas, Darnel-: lošta, veikalas 
pasakytų visus socijalistų liūs ir kiti buvo “Keleivio” I žmogžudžiai”, 
blogus darbus. Diskusijos į- skaitytojai? Man rodosi,kad’ ■ -- - -
vyko 28 d. vasario. Prisirin
ko gana daug žmonių, taip
gi atėjo ir tie, kurie nuola
tos pakampiais zaunija ant 
socijalistų. Kada tvarkos 
vedėjas užklausė publiką, 
kas ką turi pasakyti prieš 
socijalistus, lai dabar pasa
ko, .tai niekas neatsiliepė. 
Buvo klausta net penki sy
kiai, bet visi tylėjo. >

Dabar pasirodė, kad mūsij 
priešai tik patvoriais slan- 
kiodami moka socijalistus 
šmeižti, bet kada viešai rei
kia ką nors prieš juos pasa
kyti, tai jie, kaip tie ežiai, su
siriečia į kamuolį ir gludi 
prie tvoros prisiglaudę. Da
bar gralės kunigas vėl per pa
mokslą keikti socijalistus ir 
visokiais vardais vadinti, 
njeko apie juos. nežinoda
mas.

Paskui drg. J. Šukys kal
bėjo anie skirtingumą sric- 
vių. Tiems, kurie tiki, kad 
yra velniai ir pragaras, liepė 
saugotis, kad nenudegus pir
štų karštoj smaloj, tikin
tiems į dievą—tikėti ir po 
mirties keliauti į dangų.

Po prakalbų buvo Renatas 
klausimu, kuriuos kalbėto
jas gerai išrišo. Nors klau
simai rišosi su tikėjimu, bet 
iš tikinčiųjų tikėjimo niekas 
neatėmė.

Ar šiaip, ar taip, bet para- 
pijonai ir kunigas bijojusi su 
socijalistais į diskusijas sto
ti.

jie buvo dvasiški tėveliai? 
Kodėl Jakaitis apie jų dorą 
nieko nepasako? Iš dvasiškų 
tėvelių panašių darbelių męs 
turime, bet tarp “Keleivio” 
skaitytojų kun. Jakaitis ne
ras nei vieną žmogų, kuris 
būtų pasielgęs taip, kaip pa
sielgė viršminėti dvasiški tė
veliai. Kodėl kun. Jakaitis 
tyli apie savuosius? Kodėl 
jis nepakalba apie savųjų 
“dora”, bet kas nedėldienis 
duoda vėjo socijalistams? 
Mat, savųjų dorą bijo paju
dinti, kad nepradėtų smirdė
ti.

Kazys Vaikinas.

PATERSON, N. J.
Pastaruoju laiku vietos 

draugystės ir išrinktasis ko
mitetas pradėjo rūpintis au
kų rinkimų L. Š. F. ir per 
trumpą laika tapo surinkta 
apie $150. Ūkėsų kliubas ir 
šv. Kazimiero draugystė pa
aukavo po $50; Liet. Sūnų 
ir Dukterų draugystė —$10;

J. C. Father.

CARNEGIE, PA.
R.P.L.A. draugija su pa- 

geiua sy. .Antanu draugys
tės pasistatė savo namą. 
Dabar jau nereikės tranky
tis iš svetainės į svetainę tu
rine savą. Keikia paste Dėti, 
kad įgijus svetainę, visas ju
dėjimas pradėjo žymiai kil
ti. Galima tikėti, kad su 
laiku ta svetainė atneš gau
sius vaisius.

J. Galginas.

ATHOL, MASS.
22 d. vasario vietos “blai

vininkai” parengė prakal
bas. Kalbėjo vietos kunigas 
ir kun. J. Jakaitis iš Wor
cester! o. Pirmiausia Jakai
tis papasakojo apie Europos 
kares, apie kareivių vargus 
ir apie tas baisenybes, kurios 
ant karės lauko yra. Bet tuo- 
jaus pasakė, kad tos visos 
baisenybės, tai esą patįs 
menkniekiai sulyginus su 
tuom, kas Amerikoj atsitiko. 
Tai esą kunigo Žebrio nužu
dymas. Na, ištarus šiuos 
žodžius, pradėjo bjauriau
siais žodžiais plūsti socija- 
listus, jų raštus, pradėjo 
plūsti visas pirmeiviškas 
draugystes, visą anšvietą, 
kuri tik nėra katalikiška ir 
t.t. Išliejęs visą tulžies kar- ■ 
tumą apsistojo, ant 
vio”. “Keleiviui” kliuvo už 
pasakymą šių žodžių: “—- 
tyt, tarp kunigo ir gaspadi
nės ėjo smarki 
Tikintis žmogus taip ne
padarys, . bet taip pa
darė tokie žmonės, kurie 
skaito bedieviškus laikraš
čius, nes jie yra išsižadėję 
dievo”.

Jeigu “Keleivis” nepasi-

Išrinktieji kolektoriai surin
ko apie $40.00.

28 d. sausio buvo visuoti
nas susirinkimas, kad apta
rus, kam pasiųsti minėtas 
aukas. Buvo įnešta siusti 
Lietuvių Mokslo ir Dailės 
Draugijai į Vilnių. Už tą į- 
nešimą pradėjo agituoti vie
tos kunigas, nurodinėdamas, 
kad teisingiausias pasielgi
mas, tai pasiųsti į Vilnių.

Vienas iš kolektorių pa
stebėjo, jog aukautojai nori, 
kad jų aukos būtų išdalintos 
tik nukentėjusiems nuo ka- 
ės, per tai padavė sumany

mą. kad Lietuvių Mokslo ir 
Dailės Draugijai duoti patė- 
mijimą, kam tos aukos 1 turi 
būti Išdalintos.

Kunigas tokiam įnešimui 
pradėjo priešintis, nurodi
nėdamas, kad męs esame 
įlenki ir nekompetentiški 
duoti patėmyjimus tokiom į- 
staigom, kaip Liet. Mokslo 
ir Dailės Draugija ir užtikri
no, kad L. M. ir D. D. pasi
elgsianti teisingai ir bešališ
kai. '

Tuomet buvo pastebėta, 
kad Liet. Mokslo ir Dailės 
Draugija neužsiima aukų 
dalinimu, bet jas perduoda

jo nurodinėti, kad Lietuvoj 
/ra susitveręs tam tikras ko
mitetas, į kurį įeina įvairių 
pakraipų žmonės, kaip tai: 
Bulota, Žemaitė ir kiti ir 
Liet. Mokslo ir Dailės Drau
gija perduoda tam komite-

listais, Labdarystės draugy
ste ir kitomis pažangesnė
mis įstaigomis.

21 d. vasario nuėjau į baž
nyčią, kad pasimeldus, nes 
tai buvo pirmas gavėnios ne
dėldienis. Žmonių susirinko 
apie 200. Išsyk kunigas 
pradėjo pasakoti apie pelenų 
dieną ir t.t. Bet to neužte-. 
ko, tuo jaus perėjo prie kito-

“Legališki
Lošimas iš1- 

ėjo vidutiniškai. Tarpais' 
buvo deklamacijų ir dainų. dMykų. Pranešė, kad po

1 1 • 1 • • 1 ’ /» rii Lit n t r Iii n rvi ri zl i/i z-^«-« ▼Publikos susirinko nema
žai. Bedievis.

Ne- listų. ! nei minėti, nes pasakojo to-
| 14 d. vasario atsibuvo ka- kias nesąmones, kurių jau 
talikiškos vestuvės^ Per tas ’ Lietuvos piemenįs gėdintųsi, 
vestuves išgerta 45 bačkutės1 pasakoti. Pasirodo, kad 
alaus. Paskui prasidėjo peš- mūsų kunigai daug žemiau 
tyrės, dauguma likosi be čtovi už Lietuvos kiauliaga- 

, keliūtas pavojin-!nius. Turbūt kiaulės sun- 
atsilieka, tik jos po teismus Įgai oiižoistų, keliatas leng-jkiau išganyti, negu dūšios. 

Termas nagrinėjo bylą j per tai reikalinga daugiau. 
’ ” *; advokatai ne- sumanumo.

Kur pis.

Pasirodo, kad

nesitampo, bet girtuokliauti, 
tai girtuokliauja neblogiau 
už vyrus.

♦

Šiuom tarpu kelioms lietu-’ 
vių šeimynoms miestas duo
da maistą ir drabužius.Taip- 

įgi yra susitveręs komitetas, 
i kuris užsiima aukų rinkimu 
dėl bedarbių ir rūpinasi su
rasti darbą.

*
♦ ♦

Nors jau buvo rašyta apie 
republikonų kliubą, kurį su
tvėrė Baltimorės boseliai, 
karčiamninkai ir kitoki biz
nieriai, ir prie kurio priguli 
I. W. W. unijos naric i, bet aš 
noriu taipgi keliatą žodžių a- 
pie tą kliubą pasakyti.

Kada iškilo Karaliaus 
dirbtuvėj streikas, tai Kara
liaus kompanai suareštavo 
I. W. W. unijos du nariu. 
Tuom tarpu I. W. W. unijos

net dvi dieni; advokatai ne
blogai pasipelnė. O juk pa
našių vestuvių būna. - gana 
tankiai.

23 d. vasario atsibuvo teis
mas lietuviškų valkatėlių. 
Teismas nuteisė 1 
simokėti $50.00, o kita — 
$10.00. ”
kų sūneliai.

Taigi, kunigėli, pirmiau 
suvaldyk savuosius, o jau 
paskui eik prie kitų.

Senukas.

; pietų bus šv.Jurgio draugys
tės diskusijos ir liepė vi
siems parapijonams ant tų 
diskusijų eiti, kad jų socija
listai nesudiskusuotų. Mat, 
kunigėlis mano, kad diskusi
jose pergali tie, kurių dau
guma ir kurie stipresni, per 
tai ir liepė visiems eiti. Pas
kui pradėjo pasakoti,kad jis, 
bevaikščiodamas per stubas, 

I užėjęs pas vieną gerą katali
ką ir pasakęs:

—Tegul bus pagarbintas 
i Jėzus Kristus.

Tuom tarpu tas katalikas 
atsakęs:

—Ko tamsta nori?
—Aš noriu žinoti, ar 

mista esi katalikas?
—Aš tamistos nereikala

vau, kad ateitum į mano stu- 
bą ir kvotimus darytum.

rluom tarpu tas katalikas i skyrius visai nieko nesakė

norėjęs kunigėlį užmušti,bet' du'unijos' nariu,’p'rigiiii 'sy- tll- įžanga visiems dykai.

LAFAYETTE, COLO.
Iš kalnakasių gyvenimo.
Šioj apielinkėj kalnakasių 

padėjimas labai apverktinas. 
1 d. balandžio, 1910 m., visus 
kalnakasius iššaukė ant 
streiko. Streikavom keturis 
met. ir šešis mėnesius. Kom- j 
panijos šaukė kelis sykius,1 
kad grįžtume dirbti ir žadė
jo išpildyti visus kalnakasių 
reikalavimus, išskiriant če- 
kinį punktą, bet U. M. W. of 
A. su tuom nesutiko. Tada 
kompanijos pradėjo rengties 
prie darbo su streiklaužiais. 
Pradėjo būdavot! naujas 
“kempes”, aptvėrė jas augš- 
ta dratine tvora, privežė 
streiklaužių ir pradėjo dirb
ti. U. M. W. cf A. vadovai 
šaukė, kad turim kovoti, o 
streiką laimėsim. Taip lai
kas slinko, o laimėjimo nesi
matė. 1 d. rugpjūčio, ’.
m. pats unijos prezidentas 1 gerą kataliką ir sulaikęs.Tas 
į _ ___
grįžšime, pakol kompanijos' atlikęs velykinę,

KEWANEE, ILL.
13 d. kovo bus referatas L- 

S. S. 204 kuopos. Skaitys, 
vieną uz-į(irg. M. Dundulienė iš West- 

“ ville, III. Referatas daugiau' 
Abudu gerų katali- palies moterų reikalus, to

dėl geistina, kad daugiau 
moterų atsilankytų. Taipgi 
bus įvairių pamarginimų, 
kaip tai: “Pasikalbėjimas 
Maikio su tėvu”, “Rožytės su 
motina” ir tt.

Viskas atsibus City Hali 
svetainėj, kampas 3-čios ir 
Tremont St. Įžanga dykaL 

T. Punis.

NEWARK, N. J.
Nedėlioj, 17 d. kovo, vietos 

L. š. F. komitetas rengia pa
silinksminimą su perstaty
mu, įvairiais laimėjimais ir 
tt. Bus sulošta veikalas
šalaputris . Taipgi bus iš-1 širdinga ačiū A. P. L. A. 

leisti ant laimėjimo visi tie 3-čiai kuopai, kad jinai su- 
daiktai, kurie pasiliko nuo teikia už dyką du sykiu į mė- 
neužbaigtų fėrų sausio mė-, nosį savo svetainę dėl disku- 
nesį. Viskas atsibus Lietuvių iSB TL.iL’IV 
Svetainėj, 180 New York’ 

pagriebęs kokį tai įnagį ir ;Mat,'bosaC'kuHe suareštavo• Ave-’V Pradžia 4 vak P° Pie’ — • i • — j • v v j • i i i / ’ j T v •• T 1 •i-----;; ---- g- ;--------  ū ” ------------------
kunigu paiyd^vas , nučiupęs kh/su lV7w? unijos na- 

riais prie republikonų kliu- ■ linkių lietuvius atsilankyti 
za TZ ri zl l'\i *i t r Iz !m n n C11 Q1 j • •• j • 1 • 1 ••. susi-j ant minėto pasilmksmim- 

nekuue nanai mo. Visas pelnas bus ski
riamas L. š. F.

K. L. Jonaitis.

AčIU.
L. S. S. 108 kuopa ištaria

ta-

Meldžiame vietos ir apie-

23 d. vasario atsibuvo
I diskusijos ir viskas labai ge
rai pavyko.

Varde L. S. S. 108 kuopos.
J. Galginas.

Pa?ake, kad patol į darbą ne- žmogus pereitais metais dar p0 Kada buvo kliubo" 
grįžšime, pakol kompanijos atlikęs velykinę, priklausęs • rinkimas ir nekuriė^.m. 
oeispilclys visų musų reiką- prie parapijos, jo vaikai esu pakčlė klausima, ar gali kliu- 
avimų; žole laukuose . mai- dori ir kunigas negalėjęs su- bo nariai išpirkti varentus ir 

tinsimes, bet kompanijoms prasti, kas tam žmogui pasi-! areštuoti I. W. Wt unijos na- 
nepasiduosime. Daugumai (darę. Nors didelis butelis rįus? tai kliubas pripažino, 

kad už atskirų narių pasiel
gimą neatsako ir nieko jiems 
neprivalo sakyti.

Mūsų industrialistai sako, 
kad prie L. S. S. negalima 
prigulėti, nes socijalistai 
griaują I. W. W. uniją. Bet 
prie republikonų kliubo, ku-

T . v Daugumai darę. Nors didelis butelis 
prisiėjo ir žole maitintis.Jau stovėjęs ant stalo ir žmogus 
sulaukėm 1914 m., o laimėji- buvęs įsigėręs, bet kunigas 
mo kaip nesimato, taip nesi- išdrįsęs toliaus kalbėti ir už
mato. Rugsėjo mėnesy vėl klausęs, ar tik jis nepriguli 

kuris sakė, kad žole maitin- tės 
simės, o nepasiduosime ir i —/paį Į<as, ^aj a* prjgU]įtL 
vėl pasakė, kad desimti ine-j^^ mano privatiniai reika- 

lai ir kunigui nereikia į juos 
kištis.

Dabar kunigėlis visą bėdą prigulėti. Republikonų kliu-^o laiko dėl 
suvertė ant Labdarystės į bas negriauja tos unijos.

mo kaip nesimato, taip nesi- išdrįsęs toliaus kalbėti ir už-

atsilankė tas pats kalbėtojas, prie Labdarystės draugys- 
Tas žmogus atsakęs:

tų kovosime, bet streiką iš- 
laimėsime. Reiškia, apie 
streiko atšaukimą niekas nei 
nemislijo, nes unijos vadai 
nasirvžo dar dešimtį metų 
kovoti.

Bet štai praslinko tris me- p. panašiai, 
nosiai laiKo ir unijos vadovai , ■ - -
atšaukė streiką be jokių lai- į ' ■ 
Alėj imu. Nelaimėj om ir to, 
ką pirmiau kompanijos buvo 
žadėję.

Mieli skaitytojai, įsivaiz
dinkite sau, kokiame padėji
me randasi tie darbininkai, 
kurie veik per penkis metus 
streikavo. Dabar jie vaikš-

Redakcijos Atsakymai
E. Be-ne. Philadelphia^ 

Pa. — Nerašinėkit eilių. Vė
jy bandykite savo spėkas 
prozoje. Eilių nepatalpinsi
me.ROCIyFORD, ILL.

Nedėlioj, 7 d. kovo, bus pa
prastas susirinkimas Lietu
vos Sūnų ir Dukterų drau
gystės. Pradžia lygiai, kaip 
dvi valandos.

Reikia pastebėti, kad iki 
i šiol visuomet susirinkimai 

rio nariai areštuoja I. W. vV.1 atsibūdavo 2:80 arba 3 vai., 
[unijos^ narius, tai galinia per ką paskui nepasilikda- 

1 apsvarstymo 
i draugystės reikalų. Dabar 

soči- yra nutarta susirinkimus a- 
musų tidaryti lygiai, kaip 2 vai., 

gerkle todėl visi nariai malonės

draugystės, būk tai jinai iš-1 Jeigu panašiai būtų 
jalistai pasielgę, tai 
industrialistai visa 
šauktų, kad socijalistai juos anksčiau susirinkti 
areštuoja, bet kada tą darbą 
atlieka republikonai, mūsų

vedanti visus žmones iš ke- 
. Paskui 

pasakė, kad nuo šios dienos 
ir žingsnio nežengsiąs be re- 

’.veiverio, atsitikti

kodėl jis priešingas esąs

part kitų nesąmonių pasakė: 
“Jūs žinot, kad Lab. drau
gystė išnoinuoja savo svetai
nę socijalistams, žydams ir' 
laisvamaniams; jūs žinot, 
kad jie neskelbia katalikiško nukentejusienTš 
tikėjimo, bet atbulai — nie-1 ________/............. .. .........
kiną jį. Jūs žinot, kaip pe- legatai nuo šių draugysčių: 
reitą subatos vakarą toj sve- Lietuvos Broliu, Racine Lie- 
tame] lošė teatrą ir nuoga f11vr,q Mnkc-ln Klinbn Sar^u iKo n^daD™ba°r P^'de lovoj a^t

aanar jau u to nėra. iaaoar. scenos m paskui norėjo " _ _ . -
visiem badas barškina į du-i likti ta laisvėja meilę 
ris. Unijų vadovai patarė * ----- -
žole maitintis, bet dabar ir 
žolės negalima gauti.

syklų užveizdos juokiasi iš 
jų ir sako, kad mes turime 
užtektinai senu darbininku, v .z
kurie jau dirba penkti metai. 
Pakol dar streikas nebuvo 
atšauktas, tai nors maža pa-

Jaunas kareivis, Cleve
land, O. — Netilps. Nerašy
kite eilių. Visi negali būti, 
poetais.

A. Simanavičius. Tilps.

Dilgei, Lawrence, Mass.— 
Nedorėlė” tilps, tik kitu 
itgalviu. Jūs mokat rašyt.

Vincentas Kunickis, Bro
oklyn, N. Y. — Atneškit ar 
atsiųskit redakcijon origina-.

Dukterų lą, iš kuiro vertėt. Tuomet 
’draugystės, lai pasiskubina, manoma, bus galima patal-
Lietuvos Sūnų ii

RACINE, WIS.
Penkių vietos draugysčių 

atsibuvo konferencija, kad 
apsvarsčius aukų rinkimą 

; nuo karės.
i Konferencijoj dalyvavo de- ;šelpos išduodama $7.00 į sa- 
11 J ’ 1 vaite.

Susirinkimai atsibus 1010
So. Main St.

Pirm. P. G. Aleksynas,
Sekret. O. Užubaliutč.

nes dabar įstojimo reikia pini.
mokėti $1.00, o vėliaus Įstoji-1 —-------
mas bus brangesnis. Į drau- Putpela. Scranton, Pa. — 
gystę priimama lygiomis 
teisėmis vyrai ir moterįs.
Pašelpos yra du skyrių: mo-| 
kant mėnesinių 25c., pašel
pos išduodama $5 į savaitę, 
mokant mėnesinių 50c., pa-

J. šillngiui, Youngstown;
— Tilps. Atsakėm laišku.

Kandidatas į senbernius. 
— Jūs turite humoristo gįs- 
lėlę. Mėginkit rašinėt. “Iš
pažintis” dar silpna. Ne

Soci-

rius, S. L. A. kuo]) o s ir T. M.
v , d)ie D. kuopos. Narių į konferen-

~ kurią as jums susirinkime cįja pribuvo 8. Tapo išrink- 
fdau- nepnpazįs- tas komitetas, kuris rūpin- 

crv- |ia. bet gyvena, kaip sjs aukų rinkimu. Į komite- 
'••nįs .. tą išrinkta šios ypatos: pir-

Reikia pažymėti, kad ta mi'ni'nlf'iQ I R'llpnitiQ iždi-
buY° sU<lšt;\ veįka(la® ninkas T- Beleckas, ra’štinin- 

Kelei-'yąuja, tai jis atsakė, kad iš miaukų, bet dabarjauinega- niek0 panašaus nebuvo. Ą-I^nkas J. M inett.'iždininkas 
- • - part to, tą vakarą rengė trįs pastatytas no kaucija. Ko-1
saakc; . . . ... M m I vietines draugystes ir visą mitetas įgaliavimus jau turi

Tai taip pasielgė U. M. W. pelną skyrė nukentejusrems’j,. pradej0 aukas rinkti. Au- 
.... .. . " I±e„Ū™Ln.u.° .kos Sausiai plaukia.

I Išrinktasis komitetas

Paskui lių; visas pelnas bus skiria- 
______ _ _ . Galima sakyti, 
kad vietos lietuviai neatsi-

kas nukentėjusiems nuo ka
rės.

Kada kunigui buvo patė- 
myta, kad Bulota ir Žemaitė 
tame komitete jau nedaly-1 vomės į visuomenę, prašyda-

venti? Kada dar streikas

Jaunavedžiu Naktis” ir
Lietuvos gaunąs nemažiau Hma._nes unija streiką at-

A. Tekorius, Plastow, N 
H. — Eilutės netilps.

Tapo išrink-
! rūpin-

tą išrinkta šios ypatos: pii

Ma- lietuviškas redakcijas ži-
n*1! žinąs, kad ten pasta- 

kova”. ruoiu laiku viskas gerai su- of A. unijos vadovai.
Lsitvarkė. Tą patvirtiną ir

laikraščiai, kaip “Liet. Ūki- notos unijos vadovai perse-į papasakojo davatka 
ninkas” ir “Liet. Žinios”. ’ . kioja ir socijalistus. Jie vi- ’pradėjo pliaukšti.

Didžiuma nutarė pasiųsti sur ir visuomet niekina soči-į’ 
pinigus Liet. Mokslo ir Dai- jalistus. 1913 metais, laike pijonai : 
lės Draugijai. Taipgi nu ta- unijos viršininkų rinkimų, Labdarystės draugystės,kad fįLs nuo" kitu miestu * lie tu- 

____ _ re užklausti informacijų pas socijalistai buvo gavę kandi- geri katalikai nelaikytų savo vįLL
bjaurėjo iš tokių darbų, tai, Račiūtę ir 1. Paukštį, ko- 

Het Relinis geriausia pini*
iš kun. Jakaičio prakalbos, išsiųsti.
tai reikia bjaurėtis. Jis visa Nuo M. Račiūtės gauta at- 
gerkle plūsta nažanedaia vi- sakymas, kad pinigai reikia 
suomenę. Bet, kunigėli,1 siųsti per banką, bet nenuro- 
pirmiau pažvelgk į sa- dė per kokį banką ir patarė 
vuosius. o jau tuomet dar palaukti, nes dabar Lie- 
eik pne kitų! Ar tai ne- tuvojeesanti betvarkė. T. 
buvo kova tarp Macocho ir J Paukštis davė atsakymą,kad

nių ir žinąs', kad ten pasta-

Reikia pastebėti, kad mi-

Nuo M. Račiūtės gauta at-

WATERBURY, CONN.
31 d. sausio d r g. A. Nai- Merginos J ieškančiam.

— Nieko naujo nepranešate.

visai nebuvo. ^Matomai, jam | išrinktasis komitetas nu- 
' h’J1? tarė po Velykų rengti ba-

visa gerkle šaukė, kad para- 4na’s I . š f'
1913 metais, laike pijonai neprigulėtų / prie

daturas. Unijų vadovai, bi- namuose tų žmonių, kurie | 
jodami, kad socijalistai ne- priklauso prie Labdarystės 
būtų išrinkti, sutraukė visus draugystės . ir socijalistij 
mexikonus, visus farmų dar- 'kuopos. Jeigu kuriuose na- 
bininkus į uniją ir pradėjo :muose bus tokie žmonės, tai 
jiems pašelpas išdavinėti. Su jis neužeisiąs kalėdodamas 
pagelba naujų narių socijali- ir t.t. Nusiskundė, kad 
stus pergalėjo, bet ta per era- tik su vyrais, bet ir su 
lė labai brangiai apsiėjo: terimis bei merginomis 
virš trijų šimtų narių buvo , galįs susikalbėti, kurios

Reikia pastebėti, kad šv. 
Kazimiero draugystė atsisa
kė nuo tokio prakilnaus dar
bo.

Raštininkas,
Steponas Narkis.

HAVERHILL, MASS.
Kaip tik lietuvių bažny

mus parenge_pnvatiską va-, jjįetuvĮaį vįsur panašiai el- 
karėlį paminėjimui metinių gįasį įr ^as “Laisvės” skaity- 
sukaktuyių nuo dienos P^- tojams visai nežingeidu. Ne- 
bėgimo is rusų kariumenes. i ‘ 
Svečiai besilinksmindami su
manė paaukauti nukentėju
siems nuo kares. . Aukavo :ncni anksčiau gautą. Atlei
stos ypatOS. A. Nainius $1, eVifo Vnrl npcrnlpi nm fiiinmi. 
K. Jakimavičius, A. Radvi
las, J. Adomaitis, A. Pupke- 
vičius, J. Jakubonis, K. Asu- 
dauskiutė, A. Jacobson — po 
50c.;' V. Januškevičius, Ste
fanija Petrauskiutė, Ella 
Petrauskiutė, V. Poškiutė, 
Ella Kušliute, Tekle Bara- 
nauskiutė, P. Baranauskiu- 
tė, M. Pricevičiutė ir K.Dau- 
gell — po 25c. Viso $0.75.

Aukos nusiųstos L. Š. F. 
kasieriui K. Šidlauskui.

K. Jakimavičius.

STOUGHTON, MASS.
22 d. vasario vietos kata

likai parengė prakalbas

S. P. Shonas. — Patalpi-

skite, kad negalėjom sunau
doti.

Frank Zuika, Nashua, N. 
H. — Tamsta sakai, kad mū
sų korespondentas Pušinis 
apsilenkė su teisybe pasaky
damas, kad pešėsi katalikai 
ir bandai prirodyti, būk tie 
vaikinai nekatalikai. Tuom 
tarpu tamsta apsilenki su 
teisybe. Tie vaikinai yra ka
talikai ir krikštyti Rymo- 
katalikų bažnyčioj. Bet jei
gu jie nepildo katalikiško ti
kėjimo taip, kaip tamsta, tai 
už tai negalima ‘ 
denta kaltinti.
“kritika” netilps.

Tamstos
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JUOKŲ KĄSNELIAI
Veiteris: — Gali tamista 

nebijot, jis jau prigėręs.

Savo prižadą pildo.
— Klausyk, Jurgi, kodėl 

tu degtinę geri per šiaudu-

— Matai, dalykas tame, 
kad aš padariau prižadą sa
vo pačiai, jogei savo lupomis 
stiklelio niekuomet neprisi- 
lytėsiu. Taigi dabar prisiei
na per šiauduką traukti.

Maudyklėj.
Vienas ponas klausia ant

ro:

dens ?
— Apsipratau. Jau su- 

virš dešimts metų pardavi
nėju pieną su vandeniu.

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA

JONO KOVAKSO
Priima pinigus taupinimui ant 4% metams nuo šimto. Dabar jau v81 siau
čia pinigus j Rusiją, Lenkiją ir Lietuvą su pilnu užtikrinimu, kad pinigai 
neprapuls. Banka randasi po priežiūra valdžius steto New York, užtat 
jūs pinigai gvarantuoti per valdžią. Rejentinėj kanceliarijoj prie bankos 
padaromi ir užtvirtinami visokį dokumentai, kaip tai: sioviernastjs, kon
traktai, aktai prkimo ir pardavimo ir kitokį. Taipgi agentūra apsergė
jimui (Insurance) gyvasties ir r.n» ugnies. Visokios rodos—patarimai 
DYKAI. KALBAM LIETUVIŠKAI.

Dabar galima važiuot j Rusiją per Ang’iją k-as seredą ir kas Subatą. 
Taipogi galima atvažiuot iš Rusijos į Ameriką per Finliandiją. Kas nori 
važiuoti, lai atsiunčia $5.00 depozito dėl užtikrinimo vietos aut laivo. 
Visiems pasažieriams parūpinu paspbrtus, pasitinku ant dypo ir paly
džiu ant laivo. Negavus mano atsakymo, iš vietos nevažiuokit. 
su absoliutiška atsakomybe persiunėiu pinigus Rusijos kareiviams, 
kusiems nelaisvėn Austrijai ir Vokietijai.

JOHIN_KCr
36 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
FILU A: 155 CLINTON 

MASPETII, L. L

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Youngstown, Ohio. 12 d. 
vasario mūsų “vyčiai” turė
jo didžiausius manevrus taip 
vadinamam “Public square” 
garde, kur iškraunamos tau
tiškos “svilos”. Manevran- 
tai pasidalino į du pulku: 
“kuprinius” ir “snukinius”. 
Prasidėjus “atakoms”, visos 
bačkos su “svilom” liko iš
pustytos. Vienam aficieriui 
liko išlaužta šlaunis, kitam 
sumalta muturze, trečiam 
iškrapštyta akis.

Dabar daugiau pasižymė
jusiems dalinami medaliai.

♦♦ ♦
P. Kliubas dalina ske- 

bams Yčo medalius. Jei ku
rie iš skebų negavot, tai atsi- 
šaukit tuojaus, nes bus dali
nama tik iki 229 gruodžio 
1999915; metų. Ar j op!

Kad tik dūšia būtų čysta.

nyčią ir apvogė viską, ką tik 
galėjo. Pagaliaus viens iš 
jų užsirioglino ant alto
riaus.

— Kur tu lendi su purvi
nais batais? Juk čia šventa 
vieta , — pastebėjo vienas

— Tylėk, brolau! Dievas 
*’nmiiso nurvinų batų, jis 
žiūri, kad tik dūšia būtų 

ičysta.

įSPECIJAL1ŠKAS IŠPARDAVIMAS
i tokio išpardavimo-nfw yorkh.dar nitkad aeblvo

su 21 perlo ulevišiu, 8 basai?
Vertes $18.00, tik už $7.50

1
*

Tnk^nnl <11-o m i L «

21 plieninių k’upmiŲ, 12 Lneų 
Vertės $25.00, Cik už 4*1-t.Z.”

Škotija. Paskutiniu laiku 
čia eina smarkus mūšiai 
tarp lietuviškų biznierių ir 
kooperatyvų. Bet biznieriai 
liko sumušti ir Craigneuky 
tapo atidaryta kooperaty
viška krautuvė. “Varpo” 
krautuvė dabar guli ant mir
ties patalo. Ponas B. Anse- 
vieius, kad sustiprinus savo 
“Varpą”, aptraukė ji net as
tuoniais dešriniais lankais. 
Bet... dešra, tai ne geležis — 
pradėjo pūti. Kvapsnis apie 
“Varpą” pasidaro prastas, 
ištolo dvokė... Nors ponas 
Narbutą ir šventytu vande
niu šlakstė ir “Išeivių Di au
gę” garsino ir į. 
tu mužikams 
Smirda ir gana.

Dabar ponas A. Nusaitis

Prelegentas (baigdamas 
skaityt prelekeiją): — Šiais 
žodžiais aš ir užbaigsiu savo 
prelekeiją apie alkoholio 
kenksmingumą. Gal būt kas 
panorės užklausimus duoti? 
Meldžiu.

Girtuoklis: — Ką tik ta
mista sakei, kad tie alkoho
likai, kurie vartoja sūrius ir 
rūgščius užkandžius, dar la
biau užkenkia savo organiz
mui. Taigi, Dūk tamista ge- 

i ras ir pasakyk, ką alkoholi
kai turi užkasti?...

Petrienė: — Kazy, ar tu 
nei dievo nebijai, nei smer- 
lelno grieko, kad pabėgai su 
svetima pačia gavėnios lai
ke?.! Reikėjo palaukti bent 
Velykų, tai vis jau netaip 
būtum sugriešijęs.

Kazys:—Juk 
su Jieva nelaukė Velykų, 
sugriešyjo, tai kam 
'.aikti?

ir Adomas 
o 

man

jiems Kas laimingesnis?
Kazys:—Pasakyk, Jonai, 

kuris žmogus yra laiminges
nis pasauly ie: ar tas, kuris

‘tabVXiBGRAFAF(INA5
Su 12 LieitvRkų didi y, vertė? $45.00, 
Atiduccarre lik už ................. 4|»1<J.£S<

flff Tą Krnfufoną frviirnnt uolume ant jo melų.

manymą: sintizti soc 
tu s. Jei tas n e mačy, 
mūsų biznierėliam bu 
put.

tai Kuris turi 'i vaikus?

turis turi milijoną doleriu 
Tą kiekvienas gali suprasti

. Žinomas 
Grikštas čia į 
daug košės,!

scrkinin kas L 
prisivirė tiek 
kad jau ir p 
jos išklampoti 
talką kviečia Šmitą su Gai
galu. Vargiai ir tie du vy
rai jį “išretavos” iš tos ma 
kliugės. ,

Jonas:—Kodėl?
žmc- 
(lcle’ 

Lodėl sau į rių, jis nori antro milijono, < 
žmogus, turintis 7 vaiki 
daugiau nebenori.

Stūmk-trauk.

turintis milijoną

Išvedė iš kantrumo.
Viena lietuviška kūmu

tė nuėjo pas daktarą ir pra
dėjo pasakot apie savo ligą.

Daktaras klausė jos tarš
kėjimo dešimts minu tų, dvi
dešimts, trisdešimts, paga
liaus išėjo iš kantrumo ir sa
ko:

—Palauk, tamista! Aš 
manau, kad tamistos liežu
vis yra nesveikas. Nagi iš
kišk jį... Oho, kaip baisiai at- 

irodo... Tas yra pavojinga.

Cambridge, Mass. 21 d. 
vasario čia laikė spyčių po
nia Dumblienė iš Lawren- 
ce’o. Atsistojo prieš zerko- 
lą ir pradėjo šaukti: “Ar 
matot, kokių baidyklių pas 
jumis yra! Tai vis tų išsi
gimėlių cicilikų veislė! Tik 
jūs prisižiūrėkit: tai. bene 
bus tas bomas, persirėdęs 
moteriškais rūbais, kuris ra
šinėja į “Laisvę” po vardu 
Adomaitienės”...

Daugelis iš publikos tuo- Hm... Jeigu tamista nori pa
jaus suprato, kad ponia sveikti, tai nuo šios dienos 
Dumblienė baidosi savo pa
veikslo, kurį mato zerkole.

M

Brooklyn. N. Y.

Morris HILLQU1TH
f

30 Church St.

BUK SVEIKAS.

Vardas

Gatvė

iMiėstas .
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Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

PabslKi’iU kursu Wom«ni Medical 
College, Baltimore, MJ.

Pasek mtngnl atlieka savo darbą prie 
gimdymo. taipsr! nuteikia ■ ’vokiu, naiar <* 
papreĖą in vairume motėm liuokt

F. StropieEe.‘t'XnV.k
* SO. HOST(N\, <MA.SS. £

4‘Laisvės” advokatas

JNKA

Taipgi, 
, pate-

AVĖ
N. Y

JL'OZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.109 Grand St.,

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO
Čeverykų Krautuvę, 
kur galėsi^pasirinkti pagal 
savo norą.

Atsiųskite mum* norą kiek pi 
nigy ant rankos, o męs jum' 
nusiŲsinie muzikališką instru 
mcntą, kokį j\ » tik norėsite.

J M s užl a ik c n-e ?pe< iji liekai ru«-ą n eitu ą. k uit- pat aito visokiu?
1 Muzikaliftkut. Instrumentus ir Fonografi s.

Lietuviški Rekordai ju v is< ki< irs claim n t. Galina rašyti Ir rusiškai
I Atsilankę pa? n.us nors syk;, ateisite visada. Reikalaukite Latallogo.

į MOSCOW MUSIC CO.
f 52 Canal Street Dept'M. New V ork City, N. Y.
r A .. U .. . JfiįA..... * - >'■» M ..  įf* - ar
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NAUDINGAS PATAR
NAVIMAS.

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

K. PILĖNAS
(J. Girdžio Muzikališkų Instrumentu 

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

<-• 4«<"—» « <» rA*.■*n ». T. “I ♦

■ NEWAKK’U LILI U VISKĄ APT1LKA
Apiel riki s letuviams pram su. l ad atidariau 
AP'IJEįKA tikrai lietuviški) Pas mane galite 
gauti visoki'-s gyduoles kokias tik Liettivoje gnu- 
davot. Teipgi sutaisorn visokias gydn< les pagal 

receptus su di*»žinnsiu a's^rguntu.
KALIBATA

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

Prek«.........................
įrankių, •J’tJ L

KALIBATzl TONIC
BITTERS 

laba1 gera gyduolė dėl ne
tvarkos skilvio ir malimo

titą, pabudina išdalinimą, ne
sulygintas dėl malimo: su
grąžina oriormališkaF. spf'kas. 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. g A

Prekė v U C

Vystytojas Krauju 
puiki gyduole dėl vočių, odi
nių ligų, išbėrimų, pliekų ir 
visokių skaudulių paeinančių 
nuo blogo kraujo ir dėl ivai-

i

Fnis-Twd
i!

Aorporatyvis, Valstijos valdžios prižiūrimas, <i 
todėl saugiausias pinigams pasidėti bankas.

Pasidėjusių čia žmonių pinigai apdrausti 
banko kapitalu ir atsargos fondu daugiau 
kaip

$4,000,000.00
Bankas moku 3% metama.

Chi.agoj gyvenantieji gali pasidėti ČU 
alsiunėiant pačiu. Daug žrnonin

Rašykite lietuviškai adresu;sifili BfiB o? csiseasa
Kampas La Salle ir Washin/don Sts.

UiltitfUH 
rtar<.

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

i?rr

AR NORI PRALAVINT 
SAVO PROTĄ?

Jei taip, tai perskaityli 
garsaus mokslininko Panne- 
koek'o knygutę “Galutini* 
K lesu Kovos Tikslas”.

Kaina tik 10 centų. Rei
kalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,

KONCERTINIS
. TOURNEE•

Mikas PetrauFkas, pradėjus iš 15 d 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncer
tų. Kas pageidautų koncerto, tegli 
susižino su

M. PETRAUSKU, 
395 W. Broadway. So. Boston. Man©

'lei. Greenpoint 2017
DR. F. MATULAITIS

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

Brooklyn, N. Y.

K ALI 1JA TA
Plaukų Stiprintojau 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybes šakny
se; sulaiko plaukų slinkimų 
ir pestekninj pleiskanų tvėri
mą si, taipgi niežėjimą galvos 
odos; suteikia naują augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas. 50 c

Gydanti Mostia 
labui geras ir vystas prepa
ratas dėl skaudulių. įsipjovi- 
mų, 
mų,

sudeginimų 
nusibrūžinimų. 
■us dėl įvairių

apsišul i ni- 
, — - pasek

ai <l arų

Prekė ................
KALI B A TA

Mostis nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduolė. d»'d 
prašaliniuio kietų it’ minkštų 
nuospaudu ir sukietė-

’ 15c

,4,7<.X

■
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ir MALIORIUS 1.
$

F/ji

ii

1 
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152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave.

MASPETH, N Y.

NEWARK0
AKUŠERKA

Paba’gu.-i Imnernlrici Mari! A- 
kušerkų mokyklą. Peterburge ir 
Diplivniuoia New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
aavinią.

I

1

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

z
'ntali.au receptu* au didžiausia 

<tyda, nežiūrint, ar ti« receptai 
. j»?UnoH ar Amerikos daktarų. 
. ai vienatln* ' m aviška aptieka 
bostone <r Mnsra’h'ipett? va'stijoj 
gyduolių galit gaut, kukius tik pa- 
•*.uiyj yrx vartojamo?, '.alit reika
laut per 'aiškus, o aš pritilusiu p*r 
♦x p <•«*».

K. ŠIDLAUSKAS 
tptiekoriua ir Savininkan

?2o Broudxyay Lamp. C Street 
80UI'H BOSTON, MASS.

rphone So.Bo^ton 21014 Ir 2101X

LIETUVIŠKA

APTEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačią: 
Nuo Reumatizmo ........
K rauje Valytojas. .. ......
Viduriu Reguliatorius .....
T’-ojanka......................... 25c

........ $1.00
..........$1.00
.............50c
50c ir $1.00

Ir visokius kitokia? gyduoles nuo 
visokiu ligy. kurios čia dar nepaminė
te? galima gauti per pačią.

P A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.

$1.00

PU A KM ALI.si J.

R VII.NYBfi, IliNAI IR GALYBĖ!

y
k v*

!i

SalttntoSutikėtos

50.:
00c

Near Van Buren Street 'l’elephone 10135 Market

Ilgapirštis.

plaukt) žilinto. 
Reumatizmo.. .
Ivtiškų ligų... 
dusulio.............
kirmėlių. . . . .., 

mostis

Gerai atkirto.
Ponas bara savo tarną:
— Klausyk, Raulai, tu ir 

vėl neišvalei mano ploščių, 
žiūrėk, koks purvinas!...

Tarnas: — Na tai kas, 
kad biskį purvinas. Štai ma
no ploščius daug purvines
nis, negu pono, o vienok aš 
apie tai nei kiek nesirūpinu.

Restaurante.
Svečias: — Žiūrėk, tamis- 

U, koks kakročis plaukioja 
lUDėj

per ištisus tris mėnesius ne
privalai nieko kalbėti, nes 
liežuvis reikalauja ramumo. 
Jeigu gi mano patarimo ne
klausysi, tai bus pokšt...

Teisme.
Teisėjas:—Klausyk, Par- 

šaiti, ar ponas Kiaulevičius 
yra tau giminė?

Paršaitis:—Pirmiau buvo, 
bet dabar ne.

Teisėjas:-
Paršaitis

jo ženytis su mano motina, 
bet vėliaus jiedu susibarė ir 
viskas pairo.

Kaip tai? 
-Jo tėvas norė-

TIKTA PAB

A. SHRUPSKI

Yi B*. Sad 8t., Hraaklya, M. T.10c

ligoj©.

oaklyn, M> >■

. i

Telefonas|H85,Greenpoint ę-,»

<? MIAUKIA UfiSIGOi

.?*■ Mane gallto gauti ska- 
ttJiMtido alaxs, paiki©* dagtini* 
ir akanaas vyną. Patamavl- 
UiBi kavgarlaaida*. AUllanky- 
kD, m parsitikriniit

m Gi'Eind as,
Falo! Wythe At©.

’19 Walnut St., NEWARK, N. J.
’’'elefouas Wvm Market 

i Uo d

MMiMiOiMiAįbi

Tsi. ŽSS4 Gr*«rtpcint.
PKlkia»*lii vieta lietuvlaM,".* ynie

4'tr.anua *l«t, 
yard! ari alka, 
.dlus, viawkla 
ynaa, kvttgic'*- 1 

d eidami, h < 
»!kųa sikiMt- 1 

•'.Ual. Kai# Į
Nepa- • 

pirškit i’.ats 
m *kančiaui»i*a 
vietos, • kaaH 
oiraniAintl. 
rarklya N. T.

Jonas MA THUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS

NAS VISA M I 
BOSTON!

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

JONAS MATIIUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
labdarystė? Draugijos namo).

BRAMG1AUSIS ŽMOGAUS
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York į^yvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

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

LIETUVIŠKA ATTTEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptickos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės; 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio...................25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proAkos..........10c. ir
Pigulkos del kepenų.................
Blakių naikintojas......................
J)el išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui.................
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti pnostis............................
Antiseptiškas muilas.................
Gumbo lašai. 

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devytiipros
Tafppat iJ Lietuvos pargabentos visokios lictuviSkos gydančios žolės, Jaki js ir t. t., fc»*0» 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
•^Reikalaukite prisiuntimo katalogo »u musų gyduolių Aprašymai© *W’ 

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam© 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje’ ligoje.

,*Igu Jum* brangi yr* juaų sveikata, įai tuojaus reikalaukite gyduolių, raiyd*u*4 ««• 
atailankydam1 Littuviiką Aptithą.

VINCAS 1 DAUNORA,
•N Bedford Avenue Kamp** North Gto* gatve* Bi

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

................ 75 
50c. ir 1.00 
60c. ir 1.00

.50 

.50 

.50 
1,00
.25 
JO 

3.00 
.25 
.25 
.60 
.25 

60c. ir 1.00

Nuo galvos skatiddjimo. 13c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo....................
Nuo perialiino. ........................ .
I’laukų stiprintojas. .. .25c. ir 
I ininicntas arba Kxpclleris... 
N uo 1 - 1:,: 
N uo 
N u o 
N uo 
N uo 
Antiseptiška 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas.

.25 

.25 
JO 
,»5 
.50 
.25 
T'O 

1.00 
1.00 

.50 

.25 

.25 

.23 

.25 

.25 

.10
25c.

Ui 
v\.N •kį^\

(r. į
KV NV 1r 3 » \ f

Rašykite ir reikalaukite 
šios knygos, kurią ant pa
reikalavimo pasiunčiu dy
kai. Toje knygoje išaiškina
ma daug vyriškų ligų ir 
tą knygą perskaitęs galima 
apsisaugoti. Išpildykite^tą 
žemiau paduotą kuponą, o 
jums prisiųsiu tą knygą.

Reikalaudami knygos pri- 
siųskite krasos ženklelį.

Mokykla Angly Kainos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda piln. 

užtikrinimą Umokano angliškos kalbos, labu 
trumpame laike .

DIENINE im VAKARINE mokykla 
Gvyeaančius kituose miestuos*, mokiname per 
ikišttus pagal naujausią metodą. Platesnių iimą 
rašykit* past

WAITCHES BROS.
ciiiiMo, m.1741 W. 47th St

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky aprėdaly, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnieriy ir t. t. Pa? mane ta- 
voras gera ir prekes pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St. 

BROOKLYN, N
(Arti B©rry St.)

DR. LANDES, 
110 E. 22 St., New York,City.

ntali.au


LAISVfi

Didžiojo New Yor 
ko draugijų kon

ferencija.
D. N. Y. lietuviškų drau

gysčių konferencija įvyko 
28 d. vasario Tautiškame 
Name. Buvo apkalbamas 
klausimas apie parengimų 
apvaikščiojimo Ųd. gegužės. 
Pirmininku didžiuma balsų 
išrinkta J. Mikaitis. Dele
gatų su mandatais pribuvo 
25 nuo šių organizacijų:

1) Kriaučių unijos 54 
skyriaus.

2) Lietuvaįčjų siuvėjų u- 
niios 54 skyriaus.

B) Preserių unijos 58 sky
riaus.

4) Lietuvių Atletų Kliubo 
(The Lithuanian A. C.).

5) Lietuvių Kelionei Pa
šalnos Draugystės.

6} Moterų Progresyviško 
Šušįvienyjimo 1 kuopos.

7) Draugystes Šv. Jurgio
8) Amerikos Lietuvių Pi-1 

liečiu Kliubo.
9) Lietuvių Laisvės Drau

gystės.
10) Lietuvių Socijalistų 

Sąjungos 52 kuopos.
11) Lietuvių Socijalistų 

Sąjungos 19 kuopos.
12) Lietuvių Sūnų Drau

gystės.
13) Lietuvių Draugystės 

.Švento Juozapo.
Tarimai šios konferenci

jos:
1) Kaip apmokėti padary

tus iškaščius?
Po ilgų apkalbėjimų palei

sta ant nu balsavimo. Už 
proporcijoiiališką lėšų pa
dengimą (pagal narių skai
čiaus) balsavo 14. Kad nuo 
draugysčių balsavo 9.

2) Nutarta duoti pilną 
laisvę toms draugystėms,ku
rios nesutiks uždengti^ iš- 
kascius proporcijonališkai. 
Tegul duos, kiek galės (bal
savo 21 už ir 1 prieš).

3) [nešta ir paremta, kad 
apvaikščioti tiktai Brookly- 
rie. Į New Yorką neiti, nes 
pertoli. (už 21 balsas, prieš

metais,kaip rodo cenzuso ra
portai, męs turėjome ant 
kiekvieno milijono gyvento
jų 973 proto ligonius ir 580 
kriminalistus. 1890 metais 
ant kiekvieno milijono gy
ventojų męs jau turėjome 
1,697 proto ligonius ir 1,347 
kriminalistus. Kaip mato
te, per 40 metų proto ligo
nių skaičius ant kiekvieno 
milijono gyventojų pasidi
dino ant 724, o prasižengėlių 
skaičius ant 767.

Paskutinį metų čia buvo 
10,000 užmušėjysčių ir 7,000 
saužudysčių. Kuomet tei
singiems turtų gamintojams 
atimama didesnė dalis jų 
darbo vertybės ir jie pasine
ria skurdo, prasižengimuo
se ir protlige, tai tuom pa
čiu laiku tinginiai sukrauna 
didžiausius turtus, Nese-J 
niai mirė milijonierius, pali
kęs turto nuo 50 iki 70 mili
jonų dolerių. Jisai surinko 
tuos turtus spekuliacijomis. 
Kiekvienas doleris, kurį spe- 
kuliatorius gamina, yra tai 
darbininko doleris.

£arnegie, Rockefeller ir 
Morgan turi tokius pasakų 
turtus, jog 4ie gali nupirkti 
ištisas valstijai.

Gelžkelių kompanijos ga
vo žemių, kurių plotas lygus 
plotui astuonių valstijų, to
kių, kaip Ohio valstija.

Verte Chicagietis.

PAJIEŠKOJIMAL
Pajieškau dviejų pusbrolių Tamo

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

K. Wasiliauskas 
Necanicum, Oregon.

Pajieškau apsivedimui do os mergi
nos lietuvaitės ar prūšiukčs, kuri mo
kėtų lietuviškos kalbos nors biskį, nuo 
17 iki 25 m. amžiaus. Aš esu 25 m. 
Merginos, rašykite laiškus ir prisiųs- 
kite savo paveikslėlį su pirmu laišku 
šiuo adresu:

Kazimieras Rozaitis
12, Mahanoy City, Pa.

(16—19)
Box

4) Apvaikščiojime 1 d. ge
gužės turime susitelkti su 
anglų demonstracija, (vien
balsiai).

5) Surengimui pirmos ge
gužės apvaikščiojimo iš
rinktas komitetas iš 5 drau
gų. Į komitetą įėjo: J. Stan
kaitis, J. Mikaitis, J. Vez-

12 POPIERŲ DYKAI!
Popieroa laiškams rašyti su 

kiais gražiais paveikslais ir su 
pritinkančiomis dainelėmis, su___
nėm kviotkelėm ir su visokiais paveik
slėliais, paauksuotais kraštais parsi
duoda labai pigiai: kas prisrųs 30 c. 
pačtos markėmis, aplaikys 12 popio- 
rų su konvertais ir dar pridėsiu do
vanų knygą—Pradinis Moks'as ang
liškos kalbos', 160 pusi., vertės 30c.

Reikalaujam agento ir duodame ge
rą uždarbį. Adresuokit.

Miss W. SORKIS 
1800 S. Peoria St., Chicago, Ill.

(18—21)

▼lao- 
tam 

šilki-

DRAUGIJOS,
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

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

IR ANTRAŠAI 
Pirmininkas P. G. Aleksinas 

1436—7th 
Vice-pirmininkaH F. Raškevičius 

539 Island
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtč 

1214 West St.
Finansų raštininkas J. Stružaa 

1125—8th St.
Iždininkas St.. Buzinskis 

539 Island Avo.

Avė.

Avo,

Kasos Globjčai:
M. Gerui iūtč

4 ?t)9 S. Winnebago St.
On* Savrasevičiūtč

539 Island Ave, 
Maršalka A. Neverauskaa

411 So. Church St.

ADRESAI VIRAI NINKU “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

JKENOSHA, WIS.
Feliksas# Dapkus, 914 Jenne St., 

Fremont Avd.
prezidentas.

Kazimieras Nerbutąa, 816 Jenne St., 
vice-prezidentas.

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

Kaz. Arlauskas, 818 Jeniie St., fi
nansų raštininkas.

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

Kasos globėjai: J. Leščauskas, 60?
Jenne St., J. Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave., J. Sukelia, 712 Park Ave.

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

Vėliavų nešėjai: P. Milewskaa, 301
Caledonian St. ir B. Riga, 168 Main 

Durininkas J. Žilius, 6 14 Market St. 
Street.

Metiniai komitetai: L. Jcnclevskas, 
50 Newell St. ir P. Beisią, 173 N.

•LL

Žieminis kosulys, 
kuria kartais jokiam gydymui nopa- 
niduoda, arba jei toksai kosulys pa
eina iš noprisidabojimo — gali būti 
greitai ir pasekmingan palengvinta ir 
netrukus toks ligonis atgaus sveika
tą, jeigu ims vartoti

Severa’s
Balsam
for Lungs

(Sovoron Plaučių Balsamą). daugely
je atsitikimuose šioji gyduolė parode 
savo raminančią įtekmę, kaip štai 
matomo iš sekančio laiško:

"Mano (lukteri labai kankino kosulys nuo 
pat pradžios žiemos.. Apturėjome Hovoros 
Plaučių Balsanuj ir pirm suvartojimo dviejų 
bonkučių, tasai kosulys visiškai išnyko. Pas 
mn» namioje visuomet randasi Sevoros Prepa
ratai, kaip tai: Soveroa Roguliatorus, Soveros 
Gyvasties Balsamas, Severus Nervotonas, ~ 
veros Skilviais Bittoris, Sevoros Pigulkos 
Kepenų ir Sevoros Gothardiškas Aliejus, 
iitie visi vaistai labai gerai veika.”

Josephine Ratajczak,
24 E. Stanton—St^jlludson,

Hm 
nuo 
nra

p*.

IK F. SEVERĄ CO

Graži Dovana
Nuo kosulio,

kokliuiio, orinių trlubellų
uždegimo,
stnaugulio pamėginkite Se-
veros Plaučių Balsamą.

Kaštuoja 25 ir 50 centų.

užkimimo

Jei turi šaltį,
tni neužmiršk pamėginti 
Severa’s Cold and Grip Ta
blets (Sevoros Plotkolius 
nuo Gripo ir Peršalimo.) 

Kaštuoja 25 centus.

Pavasariniai išbėrimai
arba kitokios nicžtanėioB 
odinės 'igOR palnngvinama 
ir paitokmingai gydoma bu 
SoTcra’B Skin Ointment 
(Severoa Odinn Moačią.)

Kaštuoja 50 centu.

Severus preparatai 
parsiduoda kiekvienoje ap
tekėjo. Būtinai reikalau
kite Soveros. Jei negalite 
jų gauti, tai rašykite pas

CEDAR RAPIDS
IOWA

SKAITYKITE! SVARBU:

LIETUVIŠKA LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
^2-49 Grand St., Brooklyn, IN. V.

VISI Grochow^kio - Schwenko bankos depozitoriai, kurie gavote 
nuo NEW YORKO VALSTIJOS BANKŲ DEPARTMENTO 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 
patarnausime pasiųsdami Jūsų pinigus pigiai, greitai ir saugiai. Gva- 
rantuojame už kiekvieną centą.

Keliaujantiems TĖVYNĖN 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.

DĖL LABO VISUOMENES
Knygių (‘veikalui!' b«4 nanįausl* 
įuokf-lo ifirtulitnai ir kę ivikm daryt! aj.' 
HirgUH, tuip pat kaip ir kur UMgydyfc 

’ lygiui knygoj “DnktarHH’* parode. t 
*• kaip nuo viuokių nelaimių bei ilgu arasK.

<>u ugotl

’DAKTARAS" gražiai pa-, taip ir sergantiems.
kaip vyrus, trip ir moteris, kas būtinai patirsi, ko čia re;'r.lrm.t.. u. , i kaip jauniems, taipir1 ------------------ ---------

i«-ž« tiofienn.

toje KNYGOJ!' 
mokina, l...\. . ,. 
reikalinga žinoti, 
seniems, ženotierns ir n<-ž« įlotiems.

kiekvienas s-< yrius .Gtos knygos yra labai žingeidus. *----- - - • ■

: persk aičiitfc WYST-
flraAyti.

APART KITŲ SKYRIŲ serR»r»ti<»r. - rodtjfca 
skaityti ar c nervu, kraujo, inkšti, • ontullM#* 

■’■p’it'iimo I •orbitų, irhui 
čias ligas: taTp-pat apie «<<■» •,< i r sveiku mot I 
1 A.:s visokias ligas, si-klo.-. . beįimo it t. t

JF7 SERGI, ta: pirminv r. r-ip menai raittK 
kokias nors bekarst-'s ar kreH.s prie gydyUijk

Tn k,'i 1"■ ’T"' odos, vi<i<>> ų nusilj„-------- Ja royjta kiekvienam yra Labai . ..7____ .
naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti 
sveikas ir laimingai gyventi. ,

, -'ll A KNYGA "DA KTA RA S" npr-Ao visokių 
ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip apsireiškia, , . , , -,,jr 4kaip išrodo ir kaip greičiau, genau ir kur raliiua^Z?111^ butinai perskaityti knygą DAKTARĄ 
išsigydpi. jlYairg žmon ų išgiio nuo rodos 'DAKTA RO .

TA KNYGA plačiai aprašo apie vyri) pu-
slaptybe’, bįj HJ’t’N ir ta:n pnt apie moteris telr't dauj' v 1
' . v >J K N YgNt "D A KT A RA S" dik. 'si apraše, 

‘‘l'jLyjgiaut daug piislapčll] apie geriausius sma- 
flfmiis ženyblnie gyvenimo ir taip-pat kaip ir 
kada geriausia yra apsisegti ir kaip...........  1 -............. ; - ------------  ->• - . -- -s --- .----- ,

K.Y.. QA ižAIČf A HA S" yra pavaikslais iiius-!ris 'll{ 10 c- stampomis prismntttnuL

t o’ 1 II I v l I,
sveikas ir laimingai gyventi.

Q IT A ''TV A (Zf » n

YPATINGA l rmsilpžję, suklfaręjp*
sn’.adhię pc-^anr w(čs^laidus ir wr^inamI v{»u 
kiomis, kaip papi -'sto-i ■’« šviežiomis, telp nžsen# 
•ir iomis ligomis, s.toje kny^e atrasite turr^ n> 

i dę1 h r F'kT., kad !•< k,.yga dčl Ir,b? v'womenHtt 
p........... įduota, tni kiekvienas Rptmčs DOVANAI.

r. „ yra paveikslais iiius-! ris »tsiU 10 c- starr.pomis prisiontimulMff e' L- gilimrr.D.s kūno dalis. i4ai«ki-| REI K A TA !IK DAR ŠIA NDTEN. Iškerpa**
iay- '-r»ybės, L J : ~ 1-7 e-.»^j;.... ---------- ..4,

l’hc PftiiactelpMa ’fclfcal Clink .
1117 Walnut St. Philadelphia* Pa.

PASARGA: Profesionališki Daktarai pare’

MUZIKALIšKŲ INSTRUMENTŲ IR AUKSORIŠKŲ 
DAIKTŲ KRAUIUVe.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS KNYGAA. P. L. A. DK-.JOS CENTRO VAL
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

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

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

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

A. Samulionis, P. O. Box G3, McKees 
Rocks, Pa.

MOTERIŠKE ir MEILEJuozoir 
Naumiesčio 
metų atgal 

gyveno Glasgowe, Scotland. Meldžiu 
atsišaukti.

M. Plaušiniūtė
115 Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

(18—19).

Pajieškau brolių Prano 
Plaušinių, Suvalkų gub., 
pav., Katilių kaimo. 15

Pajieškau brolio Willimo Grimalau- 
sko, Suvalkų gub., Ka’varijos pavie
to, Punsko parapijos, Rodziškių kai
mo. 4 metai atgal gyveno Jersey Ci
ty, N. J., turiu svarbų reikalą ir bro
lišką užjautimą šiame bado laike, gal 
reikalauja pagelhos. Meldžiu atsi
šaukti iuo adresu:

Jonas Grimolauskas 
1800 North 9th St., St. Louis, Mo.

(19—22)

1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 
Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.

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

.Kuopų sekretorių adresai:
3 kuopos, J. Ga'dinas, P. O. Box 

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

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
' našlaitės, kuri dar be šeimynos, ne 
Ij iunesnūs, kaip 17 m., o ne senesnes, 
'kaip 23 m., neskiriant tikėjimo.^ Aš 
esu laisvas vaikinas, 24 m. amžiaus, 
mano užsiėmimas mažas amatas (biz- 

Mergina ar 
našlaite, mylinti gražiai meiliai apsi
vylus gyventi, malonės atsišaukti se- 

ikančių antrašu. Atsiliepdamos prisių- 
■. kit? i’’ savo paveikslą, o gausite at- 
! gal ant pirmo pareikalavimo.
Į A. Y. J.

1416 Hamlin St., N. S. Pittsburgh,Pa.

džiūnas, K. Jankaitis ir J. 
Jankūnas.

6) Apkalbama, kiek imti 
benų. Už vieną beną balsa
vo 8, už du benu — 10.

7) Nutarta sušaukti visos 
draugystės ant paskutines 
konferencijos dėl apkalbėji
mo klausimo apie 1 d. gegu
žės apvaikščiejimą. Konfe
rencija įvyks 28 d.kovo, 2 va
landą po pietų Tautiškame 
Name (101—103 Grand St.), kįų volosties ir Kupiškio parapij

8) Nutarta išsiuntinėti 
šios konferencijos i 
mus visoms draugystėms ir 
kuopoms.

Draugijos, unijos ir kuo
pos, gavusios šį pakvietimą, 
teiksitės perskaityti ant sa
vo mitingų ir šaltai viską ap
svarstyti, nes tai yra darbi
ninkiškas reikalas.

Siųsdami uelegatus konfe- 
rencijon, kuri jau bus pasku
tinė (28 d. kovo) įgaliokite 
juos spręsti apie viską ir 
praneškit, ką patįs esate nu
tarę savo mitinge.
.Pilnai tikim, kad mūsų bro

liai ir sesers neatsisakys ap
vaikščioti taip svarbią mums 
šventę, ypač šiais metais, ka- 

>da Lietuva paplukusi krau
juose ir ašarose. Juk gegu
žinėj šventė yra protestas 
prieš karę, kuria męs visi 
bjaurimės.

Visokiais reikalais geguži
nės šventės dalykuose kreip
kitės prie sekretoriaus

J. Jankūno 
183 Roebling St, Brooklyn.

5 kuopos, P. Petrauskas, Post officr 
Cuddy, Pa.

6 klienos, Export, Pa.
Motiejus Matuszis, pirmininkas.
Juozapas Wiczus, pagelbininkas.
Martinas Grigalcviėe, Protokolų 

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

AIDO” CHORO VIRŠININKŲ

Visados darbas, 
lite.

Pajieškau pusbrolių Kazimiero ir 
Povilo Gudų, taipgi puseserės Amili- 
jos Gudičios; Ukmergės Įmv., Kupiš- 

pijos, so- 
gyveno Cleveland. 

. .Ohio, bet dabar nežinau kur. Tūriu 
Dlltari-' svarbų reikalą: gavau laišką nuo jūsų 

‘ ' brolių iš karės lauko.
Juozapas Motiejaitis

821 8th St.. AVaukegan, III.

Pajieškau savo pusbrolio Vincento 
i Liutkaus ir dėdės Konstanto I’ocevi- 
j čiaus. Abudu paeina iš Kauno gub., 
šaulių pav. V. Liutkus yra Akmenės 

I parapijos, Kakšto viensėdijos; K. 
PoceVič Papilės parapijos, Rudiškių 
kaimo. Turiu svarbų reikalą. Jie pa
tįs ar kas kitas malonėkite kreiptis 
šiuo adresu;

Veronika Valontinavičaitė 
1005 North 5th St. Springfield, Ill.

Pajieškau Jono Baltrušaičio, Su
valkų gub. Jisai yra man labfei reika
lingas, todėl žinantieji apie jį malonė
kite pranešti. Už pranešimą gausite 
g<rą dovaną.

Mikolas Sialic
148 Jackson Ave., Long Island 
Tel. 3973 Hunter’s Point.

City

Pajieškau brolio Petro I.okitskio, 
gyvena Škotijoj, 2 melai atgal gavau 
laišką, dabar jokios žinios negaunu, 
nežinau gyvas ar miręs. Turiu svar
bų reikalą, malonėkit tuojaus atsi- 

į šaukti. Taipgi meldžiu tų “Laisvės” 
I skaitytojų, kurie jį pažįsta parodyti 
jam šį pajieškojimą.

Miss O. Lakitskiūto
503 E. 8th St., Kewanee, Ill.

U. S. A.

2" »■ t■ 'issi . n i ___

Skurdas ir prasi

Pajieškau darbo. Esu dirbęs apie 
automobilius per 4 metus ir suprantu 
apie gezolino inžinus. Norėčiau gau
ti darbą apie Westus, apie Kansas Ci
ty arba pas farmerį.

P. Matulaitis
322 Charles St., Scranton, Pa.

žengimai
(R. A. Daguo).

Skurdui beaugant, auga ir 
prasižengimą skaičius. 1850

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

Heights, Pa., *?ownship of Mt. Car
mel, Pa., o kas nori dasižinoti apie lė
to kainą (prekę), tegul kreipiasi po 
tokiu adresu:

EVA NIDERSTRO8,
R. R. t, Johnston City, IU.

(17—20)

ne tik jauniems, bet ir seniems. 
Jaunimas joje ras"‘daug gražių, naudin
gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailusprisiminimas jaunystes 
svajonių . :: :: :: :: :: :: :: ::

Reikalaukit šiuo adresu:

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

Sekretorius K. čiuberkia, 183 Roehl 
irig St., Brooklyn, N. Y.

Kasierius S. Garšviute, 648 Grand 
St^ jlrooklyn, jN. ¥.

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

Repeticijos atsibūna kas pelnyčiu 
"Sokolų” svetainėj, 190 Grand St., 8 
valandų vakare,

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELl’OtČ 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. L'beris, 233 

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

St., Brooklyn, N. ¥.
Iždininkas J. KlašČitis, 555 Driggs 

Ave., .Brooklyn, N. Y.

Kuoptj Sekretorių Adresai: 
kuopos Brooklyne — V. Žilinskas, 
Roebling St., Brook'yn, N. Y. 
kuopoj Brooklyne—V. Vitkevičių.

1 
183

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

<3 kuopos White Plains, N. Y. — V. 
Žukas, Off C. Deu'termann, Lake St., 
White Plains, N. Y.

LIETUVIŲ PR EŠERIŲ UNIJOS 53 
SKYRIAUS UG.W. VIRŠININ

KŲ ADRESAI:
Prezidentas I. Daukšys, 142 6th

St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas F. Svetika'č.

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

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

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-Prezidentas 2) S. Markus, Cor 
12th & Vine St., Phi'adclphia, Pa.

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

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

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

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

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

Kasos G’obėjai: M. Čėsna, 56 Mar
ket St, Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J. Gerdauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais art>a M.O., 
reikia išrašyti vardu LITHUANIAN 
NATIONAL RELIEF FUND.

183 Roebling St Brooklyn, N. Y
5.000 Katalogų Dykai.
katalogą tuoiims gausits l'ur rne lietuviškų r kordų su visoknrns dsinom*
J. GIRDĖS. 103 GRAND ST.. BROOKLYN, N. Y.

Platinkit Lietuvos šelpimo Fondo Štampas. Galite 
gauti “Laisves” redakcijoj. 183 Roebling St., Brooklyn,
N. Y. ir pas U. š. F. iždininkka. 326 Broadway, So. Bos-
ton. Masei. Parsiduoda knygelėm!®

AR NORITE GAUT

DOVANĄ?
Atsiųskite m»iH adresus vįsų 

savo draugų ir pažįstamų gyve
nančių Amerikoje, tai gausite 
nuo manęs GRAŽIĄ DOVANĄ.

HENRY J. SCHNITZER,
141 Washington St.,

New York City.
r

Laisve” už 1 dolerį metams.
Kas prisius metinės prenumeratos $2.00 už “Laisvę”, tas gaus puikią DOVANĄ 

—“Stylografišką” plunksną,vertes $1.00. Seniem skaitytojam ir vietiniam tokia 
vana nebus duodama.

Visi, kas tik galite, naudokitės šia puikia proga.- Adresuokite taip: 
K. LIUTKUS. 131 Grand Street. Brooklyn. N.

į 25DS14K. GOLD' Filled AUKSO Laikrodėlis $5.Ž®
*

.ur
'-AIKKOOfil-IV «a«al FABRIKOS I-KEKĘ, kad kuodMghntti.1 jų iš- 

DABAR I IRKS 1 AS Mbs .AIKl{or)El.|. lai angSeiau patalpintus 25 puikius daiktus kožnas apturės prie laikrodėlio VISAI 
. . . tai. Impoiluotas_atvims laikrodėlis (MODELIS), Harmonika, Moteriška Branzolota, Veidrodėlis skūroj aptaisytas SU trimis ki
tais d»Wk^s, Dubeltavas Lenciugelis su Breloku, kryželis su išvaizda Viešpaties Jėzaus, Branzo’eta su laikrodėliu (jaunuomenei), 32 Kalibro Re- 
PeRukas un^sna ^on^anln^» 1 ypkė, Britva, Diržas, Kaklaryšio Spilkutė, Sagučiai dėl mankietų, marškinių ir kalnierių, žiedas,

apgarsinimą ir prisius rankpinigių 25 centus (markėmis ar kvoterį), tam tuojaus išsiųsim laikrodėlį ir 25 do
vanas prie laikrodėlio VISAI DYKAI. ‘

Jog tas laikr0ll5lis yra tikrai 14 K. GOLD filled, GVARANTUOTAS ANT 20 METŲ, SU GAR- 
blAUblU 1 AbAULY MECHANIZMU, o tos dovanos yra kuonogeriausios rūšies, tai užmokėsit likusius $5.25, ir 35 centus už persiuntimą dova- 
pT7TV?mTATntP?itlktU-’ m-ft S? g.rąž,ns^?r J.°Tg PeFkant laikrodėlį nūo mūs ABSOLIUTIŠKAI NIEKUOM NE-
RIZIKUOJAT, kadangi musų laikrodėliai yra GVARANTUOT1 ANT 20 METŲ, ir jei laikrodėlis bėgyje 20 metų pasigadintų, męs jį pataisysim 
arba išmainysim ant kito VISAI DYKAI. Iš KANADOS visi pinigai turi būti prisiųsti išknlno
nlnHq .KOMPANIJA Y RA KRIKŠČIONIŠKA ir neturi nieko bendro su firmomis apgavingomis, galinčiomis gar
sinus šiame laikraštyje, taip lygiai ir su firma iš St.Loius, Mo.. kuri visados seka mūsų amrarsinimus Tai ei kas nori turėti GERA vvriška 
gn^KGMPANTTO^811 d°Vjn2^Lstnxia? ^BRIKOS PREKĘ, tegal jį perka tiktai nuo Seniausios ir Geriausiai Žinomos KRIKŠČIONIŠ
KOS KOMPANIJ/OS, o visados apturės tą, kas yra garsinta. Adresuokit: \

e NaTI°!įJAL COMMERCIAL COMPANY^ 90 WEST BROADWAY, JYep., 113, NEW YORK, N. Y.
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(Tąsa žinių nuo pusi, i)
LATVIJA IR INGAUNIJA 

— LIETUVAI.
Latviai ir ingauniai (es

tai) pasižadėjo su rengt sne- 
ciales aukų dienas, kuomet 
bus daroma kolekta nuken
tėjusiai nuo karės Lietuvai.

RUSŲ OFICIALIS PRA
NEŠIMAS.

Pradėjus nuo 1 d. kovo ru
sai vis užpuola ant vokiečių. 
Vokiečiai tik ginasi. Į šiaurę 
nuo Gardino rusų kariumenč 
padarė žymų progresą. Vo
kiečiai pasitraukė linkui kai
mų Markovce, Ratiezi ir Ra- 
kowfcze.

Vokiečiai vis dar tebebom- 
barduoja Ossovieco tvirto
vę. ’

PŠasnyšo apygardoje vo
kiečiai traukiasi linkui Mla- 
vos.

Apie mūšius Galicijoje, ta
me pranešime labai daug 
kalbama. Austrų atakos e- 
sa atmuštos ir austrai turėję 
labai didelių nuostolių.

Didelių laimėjimų Galici
joje rusai neturėję.

I LAISVĖ

Hall svetainėje.

Centrališka New Yorko 
unija palaiko aiškiai atžaga-

torių, sugavo Rand School 
name. Draugai!

unija palaiko aiškiai atžaga- Duonkepyklų. darbininkai 
reivišką ir pasenusį įstaty- pradėjo smarkiau organi
ni ą, kuriuo užginama, atei- zuoties, kadangi, savininkai 
viams darbininkams dirbti kėsinasi numušti jiems al- 
prie visuomeniškų darbų. Igas.

Laukiama, kad šiomis die
nomis atstatys nuo darbo 
10,000 ateivių, kurie dirba 
prie subway.

Labai liūdna, kad unijų 
vadovai eina prieš ateivius.

Ateiviai turėtų rūpinties 
tapti piliečiais.

Daugybė duonkepyklų at
sisako įvesti uniją.

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER ” X

DR. J. C. BROWN
Vitdemiu gerai žinomą d*ktarą-np*cijt1iatą. kuris pasekmingai gydė ligonius per 85 dabar 

UŽPYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS aekančiomia dieaa- 
inia: Nedeliomia, Utarninkaig ir Pėtnyčiomiti. I

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriautdų Amerikos universitetų ir turi auksini medali ui 
ateižyrnėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebūklingomis mašinomis. X-spindulią 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visas žmogau* kūnas, užtai ir lengr* 
atrasti, kur yra įsisėdus liga. Neturint gi tos mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima sužinaU, 
kau dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENĖJUSIAS IR NERVIŠKAS

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

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kartos perdaag 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmėmie.

•* Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jūs aergate, bet tuojau# ją permatau, kaip veid
rodyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktika ir atebūklingos mašinos.

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar JQ« litą 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš iKgydžiau daugel} Egcnltj su vaistais, be jokių operacijų. Tuoi li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija 
kad reikia eiti į Hgonbutį, kur galima tikėtis pagelios.

ATMINKITE, JOG Aft ISGYDAU SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir išgydo ant visados. Aš negydau per Inlškus, nes to negalima atlikti, 

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausia reikia ligoni gerai išagzeminuoti, tada tik 
gulima pradėti gydyti. Dar syk| primenu jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimua ligoniams 
DYKAI Nedėliotais, Utaminkaia ir Pėtnyčiomia. LSJ.. v'.’ 1".

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

OFFI8O VALANDOS, NEDALIOMIS:
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo ® vai. ryto iki 8 vai. po piet
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakare.
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PARMOS!
Geriausios Fanuos!
Pigiai parduodu geriau

sias, gatavas farmas su bu
dingais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
farmų, žemė su moliu, juod- 

molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu daugybę 
neišdirbtos žemės labai ge
ros. Pigiai parduodu ant 
lengviausių išmokėjimų. Že
mė atsakančiai gera, di
džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Kolionijoj, kur aš 
ošti jaū pardavęs 820 farmtj 
lietuviams, apielinkėje mies- 
to Scottville, Mason County. 
Michigan, kuris yra turtin 
giausiu farmerių miestu 
state Mich. Viduryje der
lingiausių ir gražiausių lau
kų, lygų keliai, gerai žvira- 
voti plentai, upės ir ežerai; 
pilni žuvies ir Scottville yra 

Sako, duonos bakanėliai visas vigadas farmeriams 
vėl parsidavinės po 5 centus. 'Broliai lietuviai, neklausy 
Mat, tos firmos, kurios pakė
lė kainą iki 6 centų, negali 
beišparduoti tavoro.

New Yorko'miesto darbo 
pajieškojimo biure kas diena 
j ieško darbo, daug maž, 193 < žemiu, 
žmonės. Darbo gi gauna 24.

Laike prakalbų drg. J. Šu
kio So. Brooklyne. pereitą 
nedėldienį rinkta aukų Lie
tuvos Šelpimo Fondui.

Nors publikos buvo ne- 
daugiausia, betgi surinkta 
apie 8 dolerius. Dalyvavu
sieji prakalbose aukavo labai 
duosniai.

6 d. kovo, vakare, Škučio 
svetainėj bus susirinkimas 
L. S. S. 59 kuopos Jersey Ci-JUODOSIOSE JŪROSE.

Rusų admirolas Bergard N- J. Visi nariai malo- 
sako, kad Rusijos laivynas n^s atsilankyti, nes daug yra 
viešpatauja Juodosiose jū- svarbių reikalų.
rose.

Turkijos laivynas neturi 
net spėkų užkabinėti rusus.

Visokius VYRIŠKUS RŪBUS pigiai 
ir gerai galite pasiūti pas ANTANA 
LIUTKŲ. Užtikrinu, jog tie, kurie už
sisakys pas mane koki nors apsivilki
mą, pilnai užsiganėdins mano darbu, 
nes aš, pasidėkavojant savo praktikai, 
—gražiai pritaikau rūbą kiekvienam 
žmogui pagal jo norą ir reikalavimą. 
Aš užlaikau {vairių firmy prabas 
(sampelius), 1Ž Tp kiekvienas g'a’i pa- 
siskirt sau patinkamą medegą už pri
einamą kainą. Taipgi atitaisau, išva
lą b 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.

fflu pagarba
A. LIUTKUS

D. Pilka.

VIETINĖSŽINIOS.
Atsakymas Brooklyn iečių i.

“Laisvės” 16 num. Brook- 
lynietis daro užmetimą vie
tiniam Lietuvos Šelpimo Ko
mitetui, būk jis nieko nevei
kia. Jisai, Brooklynietis, 
matyti, visai nei nežino, ko- 
kiuo tikslu tas komitetas yra I 
išrinktas.

Bet kad neužėmus vietos 
dėl aiškinimo, patariu Broo- 
klyniečiui perskaityti “Lais
vės” 95 num., pereitų metų, 
kur yra tūpęs Sąjungos kon
ferencijos protokolas, o Bro
oklynietis ras, kokiam tiks-,1 Besiorganizuojant 
lui yra išrinktas Vietinis 
Lietuvos Šelpimo Komitetas. Į)ra^eJ° . 
As manau, tuomet jam ne-j; 
reiks jokiu pasiaiškinimų.

O kad šis komitetas vei-! 
kia, tai faktas. Štai, suren-ip 
gė prakalbas ir fėrus, per J 
Kuriuos įplaukė gryno pelno 
$314.29. Jis tuoj po konfe-! J 
rencijai išsiuntinėjo visoms j 
draugijoms paraginimus, a- * 
ple kuriuos žino kiekviena j 
draugystė. Net buvo išrin- į 
kę iš savo tarpo žmones, kad S 
eitų į draugysčių susirinki- 1 
mus ir agituotų, kad aukau- 
tų. Tą, aš manau, irgi žino 
draugystės, pas kurias buvo. 1 
Nors mus išrinko dėl kent- <1

kit kompanijų ir jų agentų, 
kurie vilioja žmonės,\ kad 
pirktų smėlinus ir pūstyhęs 
ant kurių žmogui yra var
gingas gyvenimas visą am 
žiu. Atyažiuokite pas mane 
į Scottville, Mich. Aš turiu 
geriausių žemių su moliu 
juodžemiu ir visokių maišy 
tų žemių, geriausio gatunko. 
kokių gali rasti Amerikoj, 
apgyventame, gražiame kra
šte. Nusipirkęs nuo manęs 
žemę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 
bagotų farmerių.
pirkti gerų farmų, rašykite 
tuoj, o gausite žemlapį (ma- 
pa) Lietuvių Kolionijos ir 
farm u k a tai i o ga. Adresuok

ANTON KIEDIS,
Vieną šnipą*, ku- Peoples State Bank Building 
-—i....• -----— Į Scottville, Michigan.

NAUJA KNYGA Užsirašykite

Kokiuose metuose New Yor- 
kiečiai pasęsta?

New Yorko biznieriai išsi
vysto į tekį žmonių tipą, ku
rie pasęsta, būdami 40 metų.

Jų tėtukai pasendavo 
į metuose. Jeigu miesto sąly
gos nepersimainys, tai žmo
nės, vedanti triukšmingą gy
venimą, pasęs turėdami 40 
metų. Taip nupranašavo 
daktaras Louis R. Welzmil- 
ler, ištyręs 2,000 biznierių.

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojau# 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas■«!

4b

karų 
smarkiai 
kompani- j

KAINA

35 centai.

Pirmą Lietuvių Dienraštį

NAUJIENOS”
Kuris Jau eina nuo S Rugpjūčio kasdien.

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

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

"NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingas 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS” leidžiamos daugybės darbininkų 
žmoniųapšvict ii ir jų gerovei, o ne pavienio* 
ypatos ir daiymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų $1.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5 00; 
[tusei metų $3.00; dviem men. $1.00. ^Europoje 

r Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.
Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

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

"NAUJIENOS" 1841 S. Halstcd St., Chicago, III
Šiuomi prisiunčitiS------------- už "NAUJIENAS”

metus ir meldžiu jas siųsti Šiuo adresu

Fotografijų Specialistas i

370 Bedford Ave. Brooklyn,N.Y
imVt *A»rt«4.-OM

rawmuMar

Užlaikau didžiausią fotografijų galeriją. Nt - 
f -toyrafuoju didžiausias grupas net ki šimtui 
ypatų. Visiems suteikiu puikius paveikslus $u 
dovanomis, kurie tik pas mane atsilanko. Ypa
tingai jaunavedžiams duodu geras dovanas ant 
pradžios gy veninio.

r?H

, jų šnipai.
Į ris sekiojo paskui organiza-;

męs tuom tik neužsiganėdi- 
nom ir veikėm daugiau, ne-1 
gu mums reikėjo veikti.

Todėl, aš prašyčiau Broo-' 
klyniečio, jeigu ką nori peik
ti, tai turi pirma viską suži
noti, o tik tuomet duot pa
peikimą. Matyti, jis manė, 
kad tas komitetas yra iš
rinktas, kaipo kolektoriai ei-, 
ti po stubas, krautuves ir t.t. 
Visai ne! Toki kolektoriai y- 
ra išrinkta nuo draugysčių 
ir jie vaikščioja po stubas,; 
rinkdami aukas.

Aukų rinkimo komiteto 
Fin. Sekretorius

V. A. Zaperiackas.

Diskusijos.
Primename dar sykį, jog 

šią petnyčią Tautiškame 
Name bus diskusijos, kurias 
rengia L. S. S. 19 kuopa.

Geistina, kad kuodaugiau- 
sia atsilankytų publikos.

Vasario mėnesy ant New 
Yorko gatvių automobiliai
užmušė 18 ypatų. 9 iš už
muštųjų yra vaikai.

Pereitais metais vasario 
mėnesy automobiliai užmu
šė 8 ypatas-

Automobiliai darosi vis 
pavojingesni vaikščiojančiai 
publikai.

. 7 d. kovo draugas J. Juke
lis kalbės L. S. S. 20 kuopai 
ant temos: alkoholis ir jo į- 
tekmė žmogaus kūne.

Prakalbos ivyks Columbia

M0KINK1TES SAVO NAMUOSE
Greitas ir viriems pr:elnnmns mnkinimosi būdas yra mokintis per 

kor-sp •!)(l(>ncija;. m<>ki .tin savo namuose. Pagal n ūsų vartojan ą me- 
t<>d i, ki< kviena- ž nogus g iii išmokti v i.->ą aritmetiką liuosos-e nuo darbo 
valandose. I ka-čiai stt bi tinai maži.

.Jei nori žinoti, kaip greitu laiku išmokti aritmetiką, tai parašyk 
nuims, o gaus; pilną pi liskmimą d^kai. Įdek štampą atsakymui.

< Adresuok: -

Lietuvių Korespordencijine Mokykla,
1607 N. Ashland Avenue, Chicago, III.

“OČIŠČENA” Geresnė už importuotą monopol- 
ką “Vodka”. Visokius gervinus parduodame 
Retai! ir Wholesale kainomis.

45%—6.00 už kuisą 
50%'— $6.50

%—$7.00 
VYNAI.

White Wine, Sherry, Port,'Cla
ret ir kitokį vynai nuo $1.00, 
$1.50, $2.00 ir $2.50 už galioną.

ARIELKOS.
“Monograin” .. $2.00 už 
“Rose Club” .... 2.50 
‘Seymour Club” 3.00

BRANDeS.

? .. H

12 bonkų

12

<<

. .2.50
. . 3.00 

CORDIALAI.
VVišniak, Peach. Raspberry. Lemon ir 

kordialai — $£.00, 2.50 už galioną.
Norėdamas pirkti, prisiųsk Money Orderį 

ant kokios sumos. kok>ą pasirinksi registruo- 
‘tame laiške, įmautiems už $5.00 tavoro, ap
mokanti persiuntimo lėšas.

H. B. ROSENS0N 
317-319 Grand St, Brooklyn, N. Y.

■' ‘ v-jf* • e

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVE”

183 Roebling St., Brooklyn, N Y

!Ar Won a
gauti DYKAI dvi geras šlakas 
ir Didelį Kataliogą visokių ma
gišku štukų ir kitokių visokių 
dalykų, kuriu tu laba' nori, o 
nežinai kur Jų gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aiškų adresą ir už 
6 centusstempų dėl uždengimo 
prisiuiilitno kaštų, o męs luojaus 
tą Kataliogn ir štukas tau nusių
siu! DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZMKAS, 

(MAGJKAS)
3261 S. Halsted St. Chicago, III.

“Laisves” knygos
SOCIJALTZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ ĮKŪNYT?

Paraše O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Aią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tani, kuris tiki į soci.jalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijallstas, perskaitęs 
Šią knygelę, gales lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesoeijalistą ši knyge
le pertikrins, kad socija’iz- 
inas—tai ne svajone ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai gales atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygele rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ..................

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELBURGO BASTI
LIJA. Paraše V. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę, čia 
jūs atrasit,' su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus? žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugiu eina 
ant mirties. Kaina .......

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

knygele 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. Parašo K. Ja- 
siukędtis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaiidi- 
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos

15c

20c

20c

pradedanti protauti,turi žlug- 
. Kas

myli skaityti gražias apysa- 
ir. Šią

Tai yra 
lietuviš-

t i gyvenimo purvyne. 
1 
kaitės, lai perskaito 
knygelę. Kaina tik .

LIAUDIES DAINOS.
r i n k •nelis gražiausiu 
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra ge
riausios eilės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų. Kaina tik . .. i. .

GYVAS GRABE . Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas,’ perskaitęs šią 
knygelę, pamatys.kokioj tam
sybėj, kokioj giHoj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina .......... «......................

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO. 
ŽENKLUS. Parašė A. M on tvi

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuviu moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženkli], padaro raštą be 
vertės, beveik 
kitam žmogui, 
gėlę patartina 
nam laikraščio 
tui. Kaina tik

MOKSLAS RA
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeiti pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersuojasi, lai perskaito 
šią knygele. Kaina ........

IŠ DVASIŠKU TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina ......... ..
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina 
SOC1.IALDEMOKRA TŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLIAI, kaina ............10c
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina

$1.00, parsiduoda už .............. 75c
DARBAS, kaina ......................  75c
RAUDONAS JUOKAS, kaina ... 35c 
MOTERIŠKĖ IR MEILĖ .......... 20c
GALUTINIS KLESŲ KOVOS.

TIKSLAS ................................
KAIP PADARYTI MONUS .... 
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

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

EVOLIUCIJA. Kaina .
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS. 
... .Kaina ........................................

y’’.'

V
/*>

15c

L. 10

KP1RMUT1NIS LIGTUVIAkAS NEW’ YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS

15c

10c

nesu prantamą 
Ypač šią kny-

10

15c

25 c 
10c

20c

10c
50c

25c

50c

50c
“Laisvė”,
f 183 Roebling St.,

Brooklyn, N. Y

Turi 38 kambarius pui
kiausiai įrengtus pagal nau
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus j visa* 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika 

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

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

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. VVASILIAUCKAS
498 Washington St.

Corier Spring Street 
NEW YORK CITY, N. Y.

820 Bank Street, Waterbury, Conn,

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

M. & V. Furniture Co
A. MALIAUSKA« Ir A. VIDŽIŪNAS, Savininkai.

687 - 3 AVE. So. B’klyn, N.Y.
DIDELĖ LIETUVIŠKA FORNIŠIŲ KRAUTUVĖ.

VISADA PiRK RAKANDUS (fornišiup) pas A. MALIAUSKĄ ir
A. \1DZ1UKA, nes gauM g< »ą forniši ir už labai ZLftla PRl:K . J 
iluodain ir ant lengvų lšnn»Ke'ė'4 l’D V lhAĄ DuIjEKĮ ar dau
giau ant savaite.-, taip kaip k s išgali. Da ktus visur pristatom 
savu v. žimu dovanai. Pabundi k nors vieną kartą pirkti pas mus, o 

mes užtikrinam. kad busit užganėdinti iš vis^i atžvilgiu.

Trijų knvnlku minkšti kreklai verti $25.00. Parduodam už $18.7“. 
Penkių kavalkų aku iniai krėstai ,, $35.00. Parduodam už $25.00.
Lietiniai, nepamirškit musų, kada jums reikės fornišių.

M. & V. Furniture Co
687 - 3 AVE.. BROOKLYN, N




