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VIDURMARY UŽSIDEGĖ 
LAIVAS.

Londonas, 7 d. kovo. — 
Francijos linijos pasažieri- 

Dauerelis klausia, kodėl gi nis garlaivis “La Tourairtę”
mūšiai Francijoj ir Belgijoj užsidegė vidurmary ir, ap- 
neduoda jokiu pasekmių. A- liepsnos, nėr bevieli-
bidvi pusės laiko, kaip ir lai- nį telerrafa šaukiasi pagel- 
kiusios savo pozicijas ir nei bos. “La Touraine” išplau-
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bet apie susitaikymą, kolei 
nelaimes.

ro organas “Vorwaerts” pil- 
Inai paremia Liebknechtą.
I Francijos socijalistai priė-
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pu- 
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JOJE NEDUODA RE
ZULTATŲ?

taip vadinamų
?gionu. Dau-

Austro-Vengri ja seniai jau 
būtų žuvusi, jeigu ne vengrų 
kariumenė. \

Jame buvo sūdė L; ’dėlių 
daugiau, negu trįs milijonai. 
Bankas buvo įkurtas 1860 
metais.

i

PRIEŠ MIRTIES BAUSMĘ
New’ Jersey legislatūra pri

pažino, kad mirties bausmė 
neturi būti praktikuojama

w t t-

AMERIKIEČIAI AREŠ
TUOJAMI VOKIETIJOJ. 
“The World” korespon-
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lusi ši baisioji karė”.
Buržuazinių partijų at-
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ATEIVIŲ LAIMĖJIMAS.
Kaip jau žinoma, New 

Yorko valstijoj veikė senas 
įstatymas, sulyg kurio prie 
visuomeniškų darbu pirma 
vieta prigulėjo darbinin
kams piliečiams. Ateivius 
darbininkus tiktai tuomet 

x galima buvo imti, jeigu trū
ko darbininkų piliečių. New 
Yorko valstijos apeliacijos 
teismas pripažino tą pasenu
sį įstatymą legališku. Tuo
met dalykas ėjo augščiau- 
sian šalies teisman, kuris at
mainė tą seną įstatymą ir 
šiame atžvilgy parėmė atei
vius, ne todėl, kad jiems pri- 
jaustų, bet todėl, kad ateivių 
darbas pigesnis.

Dabar dalykas dar bus 
svarstomas New Yorko vals
tijoje. Visas šitas lermas ki
lo todėl, kad prie New Yor
ko subway dirbo 10,000 atei
vių. K oi-kas jie pavaryti.

Arizonos valstijoj vėl bu
vo mėginimas aprubežiuoti 
ateivių darbas fabrikuose, 
bet mėginimas nepavyko.

IŠTRAUKĖ 87 LAVONUS.
Layland, W. Va.— “L. jau 

buvo rašyta, kad iš priežas
ties ekspliozijos vietos ka
syklose nabidcta 165 anglia
kasiai. Ligišiol ištraukta 87 
lavonai. Gelbėjimo būriai 
dirba dieną ir nakti. Nėra 
jau jokios vilties, kad pavyks 
išgelbėti py va i palaidotus 
žmones. Ištraukiama jau tik 
lavonai.

bių. Lawrence’o bedarbių 
skaičius siekia 7,000. Labai 
daug bedarbių Lynn’e. New 
Bedfordo audinyčiose darbo 
nustojo 1,500 darbininkų. 
Tauntone apie 20 procentas 
darbininkų nustojo darbo.

Labai blogas padėjimas 
Worcester ir Pittsfield. Bos
tone tarpe neorganizuotų 
darbininkų 18 procentas ne
dirba.

MEYER LONDON.
Vienintelis socijalistų kon- 

gresmanas iš “elekto” tapo 
jau tikruoju kongresmanu. 
Kongreso sesijos prasidės 
tik gruodžio mėnesį. Bet 
prezidentas gali sušaukti 
specialę sesiją, kaip tai veik 
visados ir daro.

Tačiaus alga kongresma- 
nams pradėta mokėti nuo 4 
d. kovo. Jie gauna per mė
nesį $625.

AREŠTAVO 300 KURČIŲ.
Mexico City areštavo tris 

šimtus kupčių. Jie atsisakė 
atidaryt savo krautuves ir 
priimti Carranzos išleistus 
popierinius pinigus, kuriuos 
jie pripažino esant be vertes.

Mexico j via dar neramu.

MILITARIZMAS MOKYK
LOSE.

Princetono universitete 
bus įvesti militariški kursai, 
kuriuose mokins kariumenės 
aficieriai.

Visose Suvienytose Vals-
grabų. Minios svieto laukia 
'ištraukiant lavonu. Visi la
vonai pažinti, išėmus 8. Tar
pe žuvusių jų yra gana daug 
amerikiečių ir ateivių.

Tai kokia liūdna mainie- 
riu dalis! Jokios šalies ka-i 
syklose nežūsta taip daugi 
mainierių, kaip šios šąlies.

“Didžiojp biznio” kongre
sas, veikęs per du metu, išsi
skirstė, lydimas graudžiais 
politikierių verksmais. Kon
gresas veikė ne darbininkų 
naudai, bet tokiems trus- 
tams, kaip Standard Oil, 
Steel Comp. ir Shipping 
Trust. Daugiau kaip du mi
lijardu dolerių išleido kong
resas įvairicyaas^reikalams 
(laivynui,/4cariume?TKU val
džios užląikymui ir 1.1.).

Išsiskirs tęs kongresas iš
leido daugybę įstatymų,, bet 
tik ne darbininkų naudai.

republikonų ir Rocseveltas.' 
Prie tu legionų turėtų prisi- 
rašyt atitarnavę savo term i - 

|ną kariumenėj ir laivyne ir 
šiaip dar žmonės iš šalies. 
Tų • rezervistų - legionistų 
turėtų susidaryti keli šimtai 
tūkstančių. Tie vyrai, kilus 
karei, tuoj stotų po ginklu.

Tačiaus dauguma šios ša
lies visuomenės ir dauguma 
demokratų tai agitacijai ne 
pritaria.

ŽUVO 4 DARBININKAI.
Haskell, N. J. — Laike ek

spliozijos parako išdirbystėj 
žuvo 1 darbininkai ir vienas 
tapo sužeistas.
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RUSIJOS LAIVYNAS PLAUKIA
LINKUI KONSTANTINOPOLIO

VIDURMARY DEGA GARLAIVIS “LA TOURAINE”
KONSTANTINOPOLIUI

NĖRA IŠSIGELBĖ
JIMO.

Konstantinopoliui 
gręsia pavojus iš dviejų 
šių. Anglų ir francūzų
vynas bombarduoja viduri
nius Dardanellų fortus ir ke
lia kariumenę ant sausže- 
mių, o Kūnijos laivynas plau
kia linkui Konstantinopolio 
;š šiaurės pusės.

Ar pasiseks rusų laivynui 
—dabar yra svarbiausias 
klausimas.

Pagal žinių iš Rymo ir Ru
munijos, Rusijos laivynas iš
plaukė iš Odesos ir Bulgari
jos pajūriu plaukia stačiai 
Konstantinopolio linkui. Ru
sų laivynas jau praplaukė 
pro Bulgarijos pajūrio mies
tą Burgas, kuris randasi 75 
myliai atstumo į Adrianopo-

Jeigu Rusijos laivynas ne- 
permainys savo maršruto, 
tuomet Bosfore jam reikės 
susitikti su Turkijos laivynu, 
kuris yra pilname karės pri- 
ruošime. Tarpe, tų dviejų 
laivynų įvyks mūšy s ir tuo
met Konstantinopolio liki
mas bus žinomas.

Bosforas turi 18 mylių il
gumo ir pusę mylios platu
mo. Jisai apgintas moder- 
i i ško m is f <) r t i f ik aci.j o m i s, 
kurios saugoja įėjimą į Kon-J 
stantinopolį. 1

Pagal žinių iš London o, pa
či ame Konstantinopoly vieš
patauja didžiausias vargas. 
Žmonės duonos jau nebeturi.

'.ostamiestį. Turkai sako, 
kad ateiviams negręsia pa
vojus.

Tarpe Turkijos partijų 
prasidėjo aštri kova. Dabar 
valdo jaunaturkiai, bet sena- 
'urkiai tik laukia progos su
kilti ir apimti valdžią.

Feldmaršalas von - der- 
Goltz-paša (vokietys), kuris 
veda karės reikalus, kreipėsi 
I > e rl y n a n re i kai au damas
prisiųsti bent 50 artilerijos 
aficierių, kad pagelbėjus ap
ginti Konstantinopolį. Iš 
Vokietijos generalio štabo a- 
tėjo sekantis atsakymas: 
“Duokite patįs sau rodą. Pa
čiai Vokietijai reikia aficie
rių”.

bankas užsidarė.
Pittsburge užsidarė vokie

čiu nacionališkas bankas, 
kuris buvo roku o j amas vie
nu iš saugiausių tame mieste

New Yorko legislatūra 
greitu laiku taip-pat svars
tys įnešimą panaikinti mir
ties bausmę, pakeičiant ją 
amžinu kalėjimu.

jTuo tarpu atstovų buto 
ir senato bendra komisija 
knisis medžiagoj, paliečian
čioj klausimą apie mirties

BEDARBE MASSACHU
SETTS VALSTIJOJ.

Sakoma, kad Mass, valsti
joj dabar siaučia didesnė be
darbė, kaip 1907 metais. 
Nors visiškai pilnos bedar
bių skaitlinės negalima pa
duoti, bet manoma, kad vie
name tik Bostone ir anygar- 
dote yra apie 140,000 bedar-
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rusu svarbų gelzkelių 
rą Colomea ir gana 
miestą Stanislavovą.

Dabar iš Petrogardo pra
neša, kad po ilgų mūšių, ir 
kelias dienas dūravusių mū
šių, rusai atsiėmė atgal Sta- 
nislavcvą. Tokiu būdu aus
trų apninkamieji žygiai tu-

Iš Londono praneša, kad 
rusai bombarduoja Bukovi
nos sostamiestį Černovicus 
ir jog austrai apleido tą mie
stą.

Karpatuose, kaip ir lig- 
šiol, einą baisiausi mūšiai ir 
negalima sakyti, kad kuri 
nors pusė laimėtų.

Paskutinis pranešimas iš 
Vienuos apie mūšius Galici
joj sako, kad nieko svarbaus 
neįvyko.

dentas slaptai apkeliavo veik 
visą Vokietiją. Jisai prane
ša, kad daugybė amerikiečių 
yra areštuojama tiktąi to
dėl, kad jie vartoja angių 
kalbą, kuri yra baisiai‘lieap- 
kenčiama.

T r a u k i n i a i visoj Vokieti
joj vaikščioja normališkai. 
Jie pribūna ir išeina veik 
punktuališkai.

F. WARRENO MITINGAI 
—^PASEKMINGI.

“Appeal to Reason” re
daktoriaus F. Warreno mi
tingai visur turi puikiausi 
pasisekimą. Taip, Pittsbur
ge 1,000 žmonių laike mitin
go pasižadėjo skaityt tiktai 
“New York Call”.

PRADEDA BOIKOTUOT 
JAPONUS.

San Francisco.—šešios di
delės chinų kompanijos atsi
sakė vesti kokius nors biz
nius su japonų firmomis. 
Priežastis ta. jog Japonija 
nori suvaržyti politišką Chi- 
nijos laisvę. ; ....

DAR DA NELLŲ FORTAI 
BOMBARDUOJAMI.

Anglų ir francūzų laivy
nai uoliai ( bombarduoja 
Dardanellų fortus. Kaip ap
skaito anglai, tai bebombar- 
duojant fortus sugadinta 
jau 40 Turkijos kanuolių,ku
rios jau nebeveikia. Dabar 
Dardanellus apšaudo iš dvie
jų pusių.

Visgi, ligišiol negalima 
dar stačiai tvirtint, ad Dar- 
danellai bus paimti.

Turkų kariškoji partija 
tvirtina, kad Konstantinopo
liui nėra jokio pavojaus. 
Dardanellų fortai rokuojami 
drūčiausiais visame pasauly.

TURKAI APLEIDO EGIP
TĄ.

Rusų laikraščiai girdėjo, 
kad Turkijos vyriausioji ka
rės taryba nutarė atšaukti 
kariumenę iš Egipto. Mat, 
vargas prisiyrė ir reikia vi- 
sųpirmą gir/ti Konstantino-

VOKIETIJOS SOCIJALIS
TAI PROTESTUOJA.
Vis labiau kįla balsas Vo

kietijos socijalistų, kuris rei
kalauja taikos ir suteikimo 
žmonėms didesnes laisvės.

Socijalistų atstovas Hae- 
nisch, kalbėdamas Prūsų 
>eime, kategoriškai reikala
vo garbingos taikos.

Tame pačiame Vokietijos 
seime K. Liebknechtas, par
tijos vardu, reikalavo įvedi
mo visuotino lygaus, slapto 
ir bepartyviško balsavimo.K. 
Liebknechtas tarp kitko pa
sakė: “jeigu šioje šalyje bū
tų buvęs visuotinas balsavi
mas, tai žmonės būtų galėję 
geriau sukontroliuoti savo

viena nepaima viršaus.
\ ienas francūzų kareivis 

ve ką apie tai rašo: “Jūs ste
llites, kaip tai męs nužengė
me pirmyn tik 100 metrų. Aš 
jums paiškinsiu, kame daly
kas. Kad suprasti, kaip sun
ku eiti pirmyn, reikia žinoti, 
kas tai yra apsigynimo lini
ja. Visur pilna vilkaduobių, 
kurios yra labai didelės. Iš 
viršaus jos šiuomi-tuomi pa
dengtos. Per kelis mastus 
(tarpais net per 10) tęsiasi 
vielos tvoros, paskui vėl įvai- 

. rios dirbtinos kliūtis. Pra- i
ėjus tas kliūtis ir spastas jus

k e iš New Yorko užpereitą 
sukatą ir plaukė Francijos 
uostau Havran. šiuoini lai
ku “La Ton raine” randasi 
nuo Havro atstume 1000 my
lių ir jam gręsia didžiausias 
pavojus.

šauksmu, paleistam bevie- 
liniu telegrafu, jau atsiliepė 
keturi laivai, kurie visu grei
tumu plaukia “La Touraine” 
gelbėti. Galbūt, pavyks. “La 
Touraine” veža suvirs šim
to pasažierių. Tarpe jų ran
dasi apie dešimts Amerikos 
mielaširdystės seserų, ku
rios vyksta karės laukan.

RUSAI ATGAVO STANIS- 
LAVOVĄ.

Austrai buvo išdirbę pie
ną išvaryti rusus iš rytų Ga
licijos. Pradžia jiems sekė
si Jie jau buvo atėmę nuo

šo tranšėjų ir ant jūs lekia 
debesiai kulkų ir šrapnelių. 
Nusiųskite savo kareivius tą 
viską pergalėt ir jūs pama- 
tvsit, kodėl taip sunku kovo
ti”.

BOMBARDAVO PARAKO 
SANDELIUS IR 

FABRIKAS.
Francijos orlaivininkai 

bombardavo vieną iš di
džiausių Vokietijos parako 
fabriką, kuris randasi Rot- 
terveile, Wurtenberge.

Toksai šauksmas kįla visoj I ,st.0.vai taiP idūk°- ng aP' 
Vengrijoj J | leido seimo svetainę. Cent-

Visos vengrų partijos, iš- > 
ėmus socijalistų, nori galuti-1 
vers'ti dabartinę ' karališką 
dinastiją.

Vengrai sako, kad jų ka
reiviai yra geriausi šalies 
apgynėjai. Jie tvirtina, kad KODĖL MŪŠIAI FRANCI-

FRAN C ŪZAI PRANE š A 
APIE LAIMĖJIMUS.
Paskutinis pranešimas 

Francijos karės ofiso skel
bia, jog francūzų kariumenė 
paėjėjo pirmyn visame fron
te, o ypatingai Shampagne 
provincijoje.

VOKIEČIAI LAIKOSI 
TIES GARDINU.

Kaip galima spręsti iš pra
nešimų, kuriuos išleido vo
kiečių ir rusų ggųeralis šta
bas, tai vokiečiai dar geriau* 
šia laikosi ties Gardinu ir O- 
sovieco tvirtove.

Rusai smarkiai atakavo 
vokiečių pozicijas, bet visur 
tapo atmušti.

Mūšiai ties Lomža eina be 
pertraukos ir nei viena, nei 
Kita pusė neturi viršaus.

Užtat Lenkijoje rusams 
sekasi daug geriau. Sumuš
ti ties Pšasnyš, vokiečiai pe
rėjo Prūsijos rubežių.

Tarpe Lycko ir tūlo punk
to netoli Osovieco tvirtovės 
vokiečiai pasistatydino sau 
gelžkclį. Turėdami taip pa
togų transnortacijos būdą, 
toje vietoje jie laikosi gerai.

NUSKANDINO POVAN 
DENINĘ VALTELĘ.

Anglijos admiraltija skel
bia, jog prekybos garlaivis 
“Tordis” paskandino vokie
čių povandeninę valtelę
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Paskutine kare blika pati neimtų jieškot 
kaip iš tikrų jų atsikračius

W
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' Suv. Valstijų kongresas do, kad tik diskreditavus ir dar pabriežta, kad ta orga- 
išScSKirstė, atlikęs dviejų apjuodinus visuomenės ir nizacija kovoja, stovi ant 
meta darbą. Darbininkų valdžios akįse išėjusius1 gero kelio, ant klesų kovos 

Jis kelio.
i nurodė, kad pirmutinį betei-
Isės ir ’ . ......................

Išsiskirstydamas, koųgre- per Lawrence’o audėjų 1 giausia, kad jie juokiasi iš 
sas paskyrė Suv. Valstijų streiką sulošė patįs kapita-i didumo unijos. Juk Jie tai 

‘ [ dole/listai, suliedami’ šaltu van-!yra šalininkai “one big uni

metų darbą. Darbininkų valdžios 
klesa* neturi už ką jam pa- streikan darbininkus, 
dėkavot.

laivynui 150 milijonų dole/listai, suliedamP šaltu yan- 
rių. O kvailiai pasakoja/ deniu žiemos

Audeklat / 
įsitemyjot viską, 

vV 1 ---- kas buvo pasakyta apie čeką gaišinančio rasto, bet jis Įeg tai lengvai suprasit, ką 
melagingas arba . tuscias, rei’šk^-kū°0 audeklai. Dir-

talistai ir klerikalai išleidžia Jeigu
Manį juokinga, kad net tū

li rimti pirmeiviai pasiduo
da kapitalistų \ šukavimui ir 
sykiu pritaria, būk šioji Eu
ropos baisiausioji karė bu
sianti paskutinėj i karė žmo
nijos istorijoj. Tiesa, ji ne
apsakomai baisi, kruvina, 
žvėriška, naikinanti amžiais 
pabudavotą civilizaciją. Bet 
ar užtenka baisumo, kad ka
rių neliktų? Kiekviena ka
rė yra užtektinai barbariš
ka. Šioje karėj tik daugiau 
žmonių išžudoma, nes kariš
ka technika ir organizacija 
labiau tobula, bet pirmesnė- 
sės karės yra buvusios da la
biau barbariškos, negu šioji, 
iš jų žmonės piktinosi dau
giau, negu iš šios.

Jokie karių baisumai ir 
milžiniškumai nepadarys 
galo joms, kol neįvyks kas 
tokio, kuris padarys kares 
nereikalingomis ir negali
momis.

Kada optimistai ir nema
tanti toli žmonės balsiai kal
ba apie paskutinę karę, ta
me pačiame laike Suvienytų 
Valstijų kongrese ir kapita
listų tarpe nemažiau balsiai 
kalbama apie rengimąsi į 
karę. Tie patįs kapitalistų 
!aikraščiai, kurie ramina 
žmoniją, buk Europoj eina 
oaskutinė žmonijos istorijoj 
karė, griežtai reikalauja, 
kad būtų padarytas galingas 
kariškas laivynas ir kitaip 
prisirengta į milžinišką ka
rę. Amerika tikisi turėt ka 
•'ę su Japonija, šnibždėdama 
kiškį apie Angliją ir Vokie
tiją. Jei Vokietija laimėtų, 
kas ginčys, kad neįvykt i 
greitai kruvina karė tarp 
jos ir Japonijos? Rusijos ir

tu rime parodyt, kad kol gy
vuoja kapitalizmas, prie jo 
karės gali sekti viena po ki
tos ir viena kruvinesnė už 
kitą.

Šioji Europos karė irgi nė
ra paskutinė, jei kapitaliz
mui lemta bus ir toliau pasi
likt. Jis gali surengti da 
baisesnę ir netolimoj ateityj.

M. Volungevičius.

nuo reališkų gyvenimo klau
simų vedantis šalin. Darbi
ninkai neturi laiko skaityt 
apie tai, kaip tūli grovai ren
giasi važiuot į Australija pe
teliškių gaudyt, apie tai, ar 
būtų geriaus, kad medum ar 
pienu lytų. Jie nori žinot, 
kas būtų geriau tik tada, ka
da jie gali didesnį ar ma
žesnį to gerumo laipsnį įvyk- 
dint. Karė gi Europoje ne
sitrauks perdaug ilgai. Lie
tuva pateks ten, kur karės 
pasekmės ją padės, todėl a- 
pie tokius klausimus gali 
ginčytis ir juos diskusuot 
tik nieko naudingesnio ir 
svarbesnio nežinanti ar ne
norinti žinoti žmonės.

A. Baisus.

banti vienokį darbą darbi
ninkai paprastai randasi 
vienam dirbtuvės kampe. 
Kūne vienokį darbą dirban
čios celės randasi vienoj vie
toj. Kaulų celės randasi 
kauluose, muskulų celės — 
muskuluose. Susirinkus vie
nokios rųšies celėms pasida
ro audeklas. Tokiu būdu tu
rime muskulus, kaulų aude
klus, gįslų audeklus etc. 
Kiekvienas audeklas yra 
celių grupa, kurios dirba tū
lą darbą viso kūno labui ir 
gauna daug daiktų, kuriuos 
kiti audeklai padaro.

Organai ir organizmai.
Organu vadinasi kūnb da

lis, atliekanti specialį darbą. 
Pv. plaučiai yra organas de
glui paimti, pilvas — orga
nas maistui susikrauti ir 
gromuliuoti, ausis — girdė
jimo organas, inkstai—nuo
dingų medegų prašalinimo^ 
organas, etc. Tūli organaiv 
susideda iš vienos rųšies au
deklų, kiti iš kelių: jaknos, 
inkstai, širdis — vienos rų
šies (maž-daug) audeklų or
ganas. Akis, ausis — dau
gelio rūšių audeklų organas. 
Visi kūno organai, sykiu pa
imti, vadinasi organizmu. 
Organizmas — tai kiekvie
nas individualis — gyvūnas 
bei augalas.

Naujas mąstymo būdas.
Supratę, kas tai yra celės, 

jas įgyjate naują mąstymo, 
būdą apie visus gyvus daik^ 
tus. Į gyvumą jūs žiūrėsit, 
kaipo į nesuskaitomą dau
gybę celių, kurios pasidalinę 
į grupas dirba specialį dar- 

ibą. Pamatę nukirstą medį, 
į ar užmuštą gyvūną, jūs ma
nysite, kaip jo celės miršta.

. rožės žie
dą, jūs suprasite, kad nors 
žiedo celės atidalintos nuo 
kitų celių, bet jos tūlą laiką 
nemiršta, nes žiedas negrei
tai vysta.

Jeigu perkirsti tūlą gyva
tę per pusę — gyvatė ne
miršta. Jūs čia suprasit, 
kad jos celės gali vesti atski
rą gyvenimą. Pamatę nu
kirstą varlės koją krutant — 
jūs tuoj aus suprasite, kad 
Kojos celės staiga nemiršta. 
Gyvūno širdį galima gyvą

Republikoniški aidoblistai 
• piktadarystės aktą to nesupranta. Bet juokin- 

T...—audėjų giausia,

J yra šalininkai “ 
laiku susirin-įou” ir tarška apie pasaulio 
rbuivės išal- pramoniečįų organizavimą.kad šioje šalyje nėra milita-1 kusius prie dirbtuvės išal- pramoniečįų 

rizmo. kusius darbininkus, kurie 
'stovėjo tenai visai ramiai”.

Prūsų seime atstovas K. i Tai dar mažmožis. Laike 
Liebknechtas vėl užsiminė to streiko kapitalistai pagar- 
apie reikalingumą įvesti vi- sėjo savo dinamitierių suo- 
suotina. Iv p u ir slanta baisa-: kalbiu.suotiną, lygų ir slaptą balsa
vimą. Žmonėms reikia duo
ti daugiau teisių — pasakė 
jis.

Ministerija ir seimo atža- 
gareiviškoji dauguma nei a- 
tydos neatkreipė į tą reika
lavimą.

NE Į ANTAKĮ, BET STA
ČIAI Į AKĮ.

Kaip sau norite, bet ponas 
! dievas turbūt apleido mūsų 
; klerikalus ir tautiečius. Ko-( 
kio tik argumepto jie nesi- 
stvers prieš socijalistus — 
vis jų laukia Port Arturas 
ir Mozūrų ežerai.

Na, subankrutijo M. Kai- 
'čio bankas, socijalisto ban* 
įkas “Ura!”—sušuko “Drau- ■ - - - * » ir «Katali. 

-r- sako kiti. ' | kas” — “dabar męs juos tu-
— Ne, męs jį nusiųstame rime”. O išėjo visai atbulai.

Ką męs darytume su Ro- 
cke fell erių, jeigu įvyktų so- 
cijalizmo tvarka?

—- Pakartume — sako vie
ni.

— Pasodintume kalėjiman gas”, “Lietuva
_ sako kiti. m-'-”

— Ne, męs jį nusiustume rime”. O išėjo visai atbulai, 
fabrikon dirbti—pasakė J. Ne socijalistams užkenkė M. 
Larkin, Airijos uniįistu va--Kaičio “subostinimas”, bet 
das, viename Philadelphijosoprivatiškiems bankieriams. 
mitinge. Ir jis pasakė iš-, Šupuliai griuvusio bankelio 
mintingiausia.

M

Pas popą buvo šuo

REAKCIJA SIAUČIA 
‘Rankpelny” rašoma: •

.tropijo Chicagos lietuviš
kiems bankieriams ne į anta
kį, bet stačiai į akį. V įsi mė
ginimai bankierių organų iš 

vieškelio“Da nė viena pusė nelai- plataus polemiko 
mejo, o jau visur baisi reak-‘pasitraukti į šunkelį — ne- 
eja siaučia. Rusijoj išnai-1 pavyko.^_ „_______ r Rusijoj išnai-'pavyko. “Naujienos” išlošė
kinta darbininkų spauda,1 karę. Jos, pasirausė senuo- 
uždarytos sąjungos, areš-.se “Liet.” ir “Kat.” N-riuse 
tuoti darbininkų atstovai; ir atrado, kad M. Kaitis pri
muša žydus, pereskieja sek- gulėjo prie liet, bankierių 
fantus. Vokietijoj uždaro-1draugijos, buvęs, taip sa
mi s.-d. laikraščiai, drau-'kant, bankierėliu šeimynojetui s.-d. laikraščiai, 
džiami s.-d. susirinkimai, savas žmogus. Jeigu bankas 
Prancūzijoj iš visų spėkų bankrūtyja, tai kaitas ne jo 
dirba karo cenzūra, auga socijalistiškumas ar žydiš- 
klerikalų intaka ir 1. ’
juodoji spauda 
parl amento 
mą”.

liktai laikraščiai pana- ‘ nupiešė 
š is i “V. Liežuvninkų” sako, biznierių.
kad reakcijos, bent rytų dės-į “Bp. Olszewskio ir Tana- 
petijoj, nėra.

Apie kitus to laikraščio 
kritikos perlus neverta mi
nėt. Paremti savo egzista
vimą Grigaičio, Pruseikos ir 
kitų socijalistų ypatų šmei
žimu, nuolat ambryti ant so
či jalistiškos spaudos, tapti 
gūšta miŠiuginų a la Geležė
lė, Grikštas — reiškia pasi
statyt save į tokį padėjimą, 
kuomet kiekvienas save guo- 
dojantis laikraštis neturi 
mažiausio reikalo skaityties 
su panašiu spaudos organu, 
kaipo su literatūros kolega.

POLICIJA IR ANAR
CHISTAI.

“Garsusis anarchistų suo
kalbis”, kurį būk tai susekė 
New York policija, veikiau
sia. bene bus tik paprasta 
policijos provokacija. New 
York o policijai jau seniai 
reikėjo kuom nors pagarsė
ti — na tai ir “pagarsėjo”.

Tik pamislykit: bombos 
turėjo išgriauti katedrą, o 
paskui keli tūkstančiai anar 
chistų, apsiginklavusių bom 
bomis, šaudyklėmis, peiliais 
ir revolveriais turėjo pradė
ti generališką plėšimą po vi
są New Yorką. Milijonie 
riai būtų buvę užmušinėja 
mi, palociai deginami, ban 
kai apiplėšiami!

Tai kokį bais i sūdnos die 
ons paveikslą piešė policija

kai neturi apie ką kalbėti, 
jie sako neužbaigiamą pasa
ką apie popo šunį. Tūli mū- 
s i laikraščiai elgiasi pana
šiai savo, rišimu klausimo 
“Ar geriau būtip jei Lietuva 
pasiliktų po Rusijos valdžia, 
ar kad Vokietijai patektų?” 
Jeigu mūsų sprendimas nors 
kokią svarbą turėtų tame 
klausime, tuomet vertėtų 
juo užsiimti ir publiką inte- 
resuot, dabar gi męs gali
ne visi vienaip nuspręsti ir 
to trokšti, o visai kitaip gali 
virsti, nes męs negalime pa
gelbėt, kad Lietuva liktų Ru
sijos globoj po senovei ir ne
galime uždrausti Vokietijai 
n a imt ją.

Tiesa, galėjo tūli žmonės 
)akelti tą klausimą dėl skai
tytojų žingeidumo užganėdi- 
ūmo ir tuoj užbaigt jį, nes 
u rime daugybę dalykų, ku

ziuose męs turime didesnį ar 
našesnį svarumą, galime 
juos kiek pakreipti.

Rimtieji laikraščiai 
ai nekėlė klausimo

•.ietuvos patekimo vienai ar 
kit'd šaliai, bet kada tauti- 
iinkai prabilo apie tai, tuo
met išreiškė savo mažiau ar 

daugiau pozityve? nuomones

A. J. Karalius.

CELES.

visiš-
link

(Pabaiga).
Darbo padalinimas tarpe 

celių.
Viencelinio gyvūnėlio celė 

turi dirbti skirtingą darbą, 
visokį darbą; ji neturi ran 
kų maistą paimti, nei dantų 
ji sukramtyti, nei vidurių 
jį su gromuliuoti; ji neturi 
plaučių, nei inkstų, nei j ak
im. Jai niekas nieko' nepa
deda—viską pati sau turi pa
sigaminti.

Vienok, daugcelinio gyvū
no, pv. žmogaus, celės veda 
visai kitokį gyvenimą. Kiek
viena celė turi turėti maista.

ir apsivalyti nuo nuodingų 
atmatų. Mūsų kūne yra 
daugybė celių, kurios tiesio
giniu būdu negali gauti mai
stą nei degį: jas peni kitos 
celes ir jų atmatas prašali 
na kitos celes. Kitaip tarus. _ _
yra darbo padalinimas. Kū- i Pamatę nuskintą 
no celes galima prilygint 
prie draugijos: kaip kiekvie 
nas draugijos narys negali 
apsieiti be kitų pagelbos, ne
gali patsai vienas pilnai in- 
dividuališkai gyventi, taip ir 
kūno celės viena nuo kitos 
priklauso; jos dirba skirtin
gą darbą bendram užsilaiky
mui. Kiekiviena celė dirba 
specialį darbą. Skilvio (pil
vo) ceiės sugromuliuoja

^ali sekti pasikėsinimu ant 
čielos eilės silpnesnių Euro- 
)os valštybių. Šiaip ar taip 
) šioj karėj kuri nors valsty 
be išeis galinga ir ji gali būt; 
smūgiu daugeliui kitų, o tos 
kitos gali sukilt prieš ją ir 
gab’ įvykti nemažiau krūvi 
na karė.

Tūli mano, jog kiekvienos 
šalies gyventojai pasibaisės 
iš šios 'karės, supras jos ne
reikalingumą ir.neis į kariu- 
menę, arba atsisakys muštis, 
jei liks pasiųsti. Aš ant to 
turiu visiems žinomą atsa
kyta ą: ir dabar žmonės bai- 
ėjasi kare, nemato jos rei
kalingumo, darbininkai ii

ons diskusijas ir debatus jie 
lesilebio. Leidimąsi į deba- 
'us būtų panašus į gaudymą 
vėjo maišu.

Tarp Rusijos ir Vokietijos 
in a karė. Lietuviai, be abe

jonės, nenorėjo, kad susirė- 
nimai eitų Lietuvoj ir te
žintų ją. Jie karės visai ne- 
icrėjo. Bet Rusija’ ir Vo
kietija yra gana galingos, 
kad nesiklaust Lietuves. 
Karė tapo tokia milžiniška, 
kad lietuviai jokiu būdu ne* 

:nė.]i

licijos komisijonierius, p. 
Wood, pralinksmėjusių vei
du apreiškė, jog policijaj 
viskas buvo žinoma iki men
kiausiam mažmožiui. Jisai 
tikisi, kad ir ateityje policija 
bus laiku painformuota apie 
gręsiantį pavojų.

O dalykas visai papras- 
. Kelių karštagalvių a- 

ant Kaičio rodo, kad jie vie- |narchistų tarpan įsivėlė do
nas su kitu šiai]) - taip sugy- tektyvai. Vyriausias jų va- 

\s-1 vena tiktai toliai, keliai Idinasi Polignani. Jisai “dar- 
’e-! jiems biznis šiai]) - taip se-Tavosi” anarchistų kuopelė 

siuntė rapor- 
; vyriausybei, 

rankos, j Šalę jo, buvę dar ir daugiau 
jį koja: ‘panašių talkininkų. Jaum 

janarchistėliai paprastai ten 
jkinasi griausmingom dėklą- 

Je, jie taip sugyvena, kaip macijom, bet paties, 
šuo su kate. ichistiško darbo”

‘ ■ kartu kūmas, bet ta netikusi sisie- 
šaukin apie ma, kuria remiasi panašių 

nereikalingu-1 uanKų gyvavimas.
Prie progos .“Naujienos” 

ir “dorybę” mūsų

* p. h J.CUJCI-

nev'čiaus organų užpuolimai tas.
t r • v • i « < • • •

KARĖ IR LAIKRAŠTIJA 
Sulyg pranešimo iš An

tektyvai. Vyriausias jų va-
o

žasties karės, turėjo sustoti k ’si. Kada gi, vienas j i su-ije ir kasdien 
ė j; 846 laikraščiai. Jų į- klumpa, tai kiti ne tik neiš-tus policiji 
plaukes taip sumažėjo, kad tiesia jam savo 
prisiėjo likviduoti visas biz- bet da paspiria
nis. į Žūk, girdi, męs apie tave ži-|

Belgijoj laikraščiai veik noti nenorime!”, 
ūegyvucja. Žinių apie Rusi-j 
jos laikraštiją mažai teturi
me. Lietuvoj laikraštija per-| 
gyvena aštrų krizį. “Ap- ‘ 
žvalga”, “Aušrinė”, “Vil
nis”, “Draugija”, “Mūsų A- 
teitis” nebeišeidinėja. “Ūki
ninkas? ir “Šaltinis” visiškai

“anar- 
nedirba.

I Tuomet karštagalvius pra
deda mokinti “rimtieji” vei

R’eitiems” veikojams

ra
Jetųva

rečiau pradėjo eiti.

TEOLOGO NUOMONĖ 
APIE KLESŲ 

KOVĄ.
“Keleivis” atkartoja turi

nį lekcijos, kurią skaitė Bos
tone Harwardo universiteto 
profesorius teologas dr-as 
Harry F. Ward.

“Jisai žiūri į klesų kovą, 
kaipo į kovą už būvį. Girdi, 
darbininkas gali jums kar

SAVAIS REIKALAIS.
— “Tėvynei” nepatiko, lrė ja i.

kam “Laisve” pranešė, kad I (detektyvams) reikia kokių 
tautiškasis fondas siusiąs nors vaisių anarchistiško į- 
aukas karei nukentėjusiems sikarščiavimo,padėkime, pa 

Žinios”,per kuniginę Vilniaus drau- kišimo bombų,dinamito, pek- 
•giją. Well... męs rėmėmės o- liškos mašinos. Jeigu to nė- 
|t’ciališku partijos organo, Įra, tuomet detektyvai neturi 
į “V. Lietuvninkų”, praneši- jokių nuopelnų -----
Imu.

Tuomet dar “Laisvė” pa- tyvų (o ne keno kito) in te
klausė: ar jau tarpe mūsų rese vra pilnas, iki liogiškai 
tautininkų nesiras žmonių, pabaigai, išplėtojimas anar- 
kurie atsisakytų bernaut kn-.chistiškų teorijų į praktiš- 
nigams? Ir atsirado keli, kas jų pasekmes.
Net Šliupas nenorįs siųsti i
aukas per “V. I
mąjį komitetą.
dabar netikini

savo virsi 
ninku akyse. Taigi, defek

ra pilnas pamatas spręs- 
et.” giria- jti. kad šiame atsitikme bom- 
Bet męs ir jbijimė evoliucija ėjo kaip tik 
tautininkų panašiu keliu. Polignani bu 

Tarpe sriove- vo “dvasia” viso to pasikėsi- 
per galva, jeigu jūs bandysi- i 6ų tautiškame abaze eina to- nimo. 
te paveržti iš jo darbą; bet kios intrygos ir varžytines, 
kapitalistas padarys tą patį jog dar labai anksti spręsti, veikslą, 
su šilkine pančeka, prikrau- kuri pusė, laimės — pirmei-h 
ta milijonais dolerių, jeigu:viškesnioji, ar “Vien. Liet.” 
jūs bandysite paveržti iš jo kamarilė. 
biznį. j “Tėvynei” patarimas —

Apie riaušes d-ras Ward ‘neperšokus, per grabę, nesa- 
sako taip:

Riaušių išsiveržimas strei
ko metu yra niekas daugiau, 
kaip tik apsireiškimas tos 
teisybės, kad darbas yra or-

tais švinine dūda uždrožti pastovumui.

Policija nupiešė baisų na- 
, o kapitalistiška 

snnnda dar labiau viską iš
pūto. Panašus skandalai 
kapitalistiškai spaudai, tai 
kaip manna iš dangaus. Ir 

i tas. reporteris, kuris norėti!

;ol tik ta sistema bus, nėra 
jokios gvarantijos, kad karė 
aeliks apskelbta. Visai ne 
msistebėtume, jei rytoj iš 
kirstume, jog Suvienytos 
Žalstijos pasiuntė savo lai 
zyną Įsikišti į Europos karę
r jokiu būdu męs, Amerikos 
)iliečiai, negalėtume atsisa 
kyt nuo kariumenės, jei pa
keptų į ją stot. Tik tuomet 
Įalėtiųne, jei būtume gerai 
organizuoti, jei galėtume ka
pitalistišką sistemą nukreipi 
sen ar ten, jei būtume už ją 
galingesni. Kadangi kapi
talistiška mašinerija, kol ji 
gyvuoja, yra atsakančiai su
organizuota, todėl ji žmonių 
jautimų ir norų nesiklausia. 
o daro, kas jai naudinga.

Tos visos konferencijos, 
taikos sueigos, taikos nuta
rimai, arbit racijų įsteigimai 
pasilieka ant juoko, kada ko
kios šalies kapitalui prirei
kia naujų rinkų ar išlygų ki

m subrendę kultūriškai, or- 
{arizucti ir susidės tinka 
nes aplinkybės, jie gali iš- 
gaut Lietuvai autonomiją.
>et tai kitas klausimas. Ant 

klausimo “Kur būtų geriau 
Lietuvai: po Rusi i a ar Vo
kietijos globa?” galima atsa
kinėt, bet jeigu ,visi atsaky
mai neturi reališkos vertės, 
uomet prisieina atsakyt, 

kad Lietuvai gali prisieit 
būt ne ten, kur geriau, o ten, 
kas ją paims.

“Katalikas” net tam t-rfrą 
skyrių įvedė, kur jo sandar- 
bininkai ir skaitytojai išreiš
kia nuomones, kuris jų la
biau linkės būt po Rusijos ir 
kuris po Vokietijos valdžia

veja stiprius rėmus kūną pa
laikyti; muskulų celės judi
na kūną; inkstų celės praša
lina nuodingas nereikalin 
gas medėgas; plaučių celės

|kyk — “op!” Dar nežinia, 
kur nuvažiuos tautiški 
skambučiai!

— Baltimores republiko- 
niškai - taut’škai - anarchis-

ganįzuotas ant klesų kovos tiškai - aidpblist/škas lapelis 
pamatų. O kovą paprastai ironizuoja iš “Laisvės” pasa- 
pradeda kapitalas. kymo, jog Suvienytų Kalna-

' akies mirksnyje išrūktu iš 
laikraštininku p e r s o n n 1 o
tarpo. Panašiuose atsitiki- 

linuose laikraščiu renorte- 
riams liepiama iš skiedros 
vežimą priskaldyti.

Tiek apie policija ir spau
da. Kasai pasakyti anie a- 
narohistus ir nnarchistuo- 

liančius? Be policijos ir de-

L„r.W.L/ kymo, jog Suvienytų Kalna-
Toliaus lektorius prinažį- kasių unijaJU. M. W. of A.) 

st«, kad kanitalas sutvėrė i.vra milžiniška organizacija 
galvažudžių ir šnipų armiją,! ir stovinti ant gero kelio.' t......... .  . .
kuria sudaro Pinkertono ir Lapelis klausia: ar tai or- tektvvų smero įn yatai neva-

v.,, ' cr n n 1 rj nn i i n a ororiTmili llŽt.Pn. ’zillMI.Q V Hk IIP 1)38013 H-

ta Haagoj tekios taikos kon
ferencijos, kurios susidėjo iš 
valdonų, prisižadėjusių ne- 
kariaut, įsteigta ir trečiųjų 
teismas, 
minki as taikai.
rime dabar gražų jos pavyz
dį. Mažu dailiau pavyks 
kam apdirbt taikos punktus., 
da triukšmingesnes konfe
rencijas sušaukti, bet jos ne
atims ypatybių nuo kapitalo. 
Jis' pasiliks tuomi, kuomi y- 
ra. Karė yra viena iš jo 
funkcijų ir jis be jos neapsi
eis. Jis gali pakentėt iki ži
nomų rubežių, bet nevisados.

pastatyta net pa-
Na ir tu-

rn lietuviu balsus, kad suži
nojus, kiek balsuoja už Ru
siją ir kiek už Vokietiją, ir 
jei tas nubalsavimas turėtų 
nors kokią reikšmę ant Lie
tuvos šen ar ten patekimo, 
1 u ome t “Katalikui” du o tu
ne kreditą; bet kada visko 
to nėra, tuomet jo skyrių ir 
panaši! skvriu ar straipsnius 
kituose laikraščiuose turime 
pavadint paprastais pliauš
kimais.

Panašus pliauškimai, ne
turinti jokios vertes, paro
do, kaip tautininkų ir kleri- 
kalii laikraščiai yra suban-

tu.lėliai) degį po visą kūną 
išnešioja. Kiekviena celė y- 
ra išsilavinus savo darbo ša
koje ir dirba visos draugijos, 
— kūno — labui. Ir tokiu 
būdu kiekviena celė lengvai 
dirba ir daug darbo padaro.

Dabar mums labai lengva 
suprasti, kad celės priklauso 
viena nuo kitos. Jeigu pilvo 
celės nesugromuliuoja mais 
tą, tai visos celes badauja, 
jei inkstų celės neprašalina 
nuodingas medegas — visos | 
celės yra nuodijamos; jeii 
plaučių celės nustoja ėmę 
degį iš oro, visos., celes turi 
mirti dėlei degio stokos. Jei 
dalis celių neatlieka savo igmuam, 
darbą — kitos celės skursta, Į 
arba miršta.

*

Kūnas, kaipo draugija.
Kūne ir draugijoj yra i 

dividualai. Draugija t.

Jūs čia suprasit, had ir dide
lio gyvūno ceiės nemiršta 
sykiu. Jeigu jūs suprasite 

, celes ir manysite, kad jūsų 
pačių kūnas iš ceiių sudėta^ 
— jūs—daug dalykų sau ga
lėsite išsiaiškint.

Suprasdami celes, jūs ge
riau žinosite, kaip savo kūną 
sveikatoj bei stiprybėj užlai
kyti. Kiekviena kūno celė 
reikalauja maisto, degio ir 
turi kokiu nors būdu kenks
mingas medeias prašalinti. 
Svarbiausia tų kenksmingų 
medegų dalimi yra anglia- 
rūgštis — tas pats anglia- 
rūgštis, kurį męs jkvėpuo- 
jam. Jis pasidaro celėms be
dirbant ir maistui bede-

Jūs suprasit,kad visi daik
tai. kuriuos mes valgom ar 

, yra ištirpinami ir 
i paduodami visoms celėms. 
Jūs suprasit, kaip neprotin
ga yra vartoti, t. y. duoti ce
lėms kokius nors patentuo- 
tus vaistus, alkoholių ir pa

turi I našius daiktus. Jūs supra- 
siuvėjus, dųonke])ius, mesi-j šit, kad kūno celes yra labai, 
ninkus, batsiuvius, dailydes. labai svarbios; jei celės ap- 
pienius etc.'Kūnas turi mus-'serga, jūs einat į lovą, jei 
kulų celes, kaulų celes, s m e- celės miršta, jūs einat į gra- 
genu celes/odos celes, eisiu 

. Kiekvienas drau- Ant galo reikia suprasticeles.etc.
gijos individualas, kiekviena celes dėlto, kad suprasti fizi- 
kūno celė veda indi v i mokslą apie įvairių 
gyvenimą, bet draugijoj yra celių darbą, kad suprasti hy- 

ūkata tik- gieną. arba mokslą apie svei- 
KriiLyję (inoL pumiKai kick i tai auta, ūmia ne hhiimuiui- kates užlaikymą; kad su- 
vertesnį skaitymą ir kaip jie lai (draugijos nariai ir kūno prasti biologiją, mokslą apie 
bovina savo skaitytojus tuš- celės) apsimaino savo darbo gyvybę, kad suprasti evoliu-

gerovė, o kūne 
tai tada, kada tie individua* kates užlaikymą; kad su-

plenąlais, kad tik jie valsais, kada dirba visų nau- 
’ . Draugijoj nuolatos ge
ma nauji, o miršta seni na- 

Tas pats ir su kūno

šiais /. #
neimtu skaityt susinratimą dai.
nešantį laikraštį arba pro- 
taut apie savo reikalus. Pa- riai.
skiria visą nuslapį ar dau- celėmis: naujos celės nuola- 
p'iau nanašiems nlenalams asidaro. o milijonai Žu

ciją, organizmų išsivystymą.
Suprasdami celes, jūs 

pasidarot tvirtą pamatą 
platesnam lavinimosi. Tu
rėdami aiškų supratimą a- 
pie celes, bent ant kiek, ant

v

riaųir šita piktadarių armi- ka jos didumo? Taip, didu-,narchizmo sAla—nzaV" 
ja laike streiku visuomet mas organizacijos, jos iške-, ra dete^w^skos dilgeles ir 
kursto prie riaušių, padėlio- rojimas yra vięna gerumo iwjs. ^lo^au Jau ne£ah ir 
ia dinamitą ir net žmonesžu- salveru. bet to negana. Buvo būti.

ramint žmones, jog dabar ei
na paskutinėj! kare. Taip 
daro tik kapitalistai, kad pu-

kitą dalį užima vėl neikiek 
nevertesniais raštais 
garsina save lietuvius 
čiančiu laikraščiu.

kiek augščiau pasakyta, ; 
įgysite naują mąstymo bū 
ir daug stebėtinu dalykų į 
tįs lengvai išsiaiškinsite. ]

va. Jei daugiau žmonių ge- 
dr augi j a 

auga; jei daugiau celių pasi
daro, negu žuva-kūnas auga.

ir ma, negu miršta,
svie



LAISVĖ

ninio sąlygas, jog ją ūkis tu
rės iškrypti iš normalių vė
žių.

Vokietijos proleta 
rq išauklėjimas.

azinius prietarus. Socijahz- 
• mas turi visai išnaikinti iš 
(proletarų smegenų siaurą 
pasauiiožvalgą, rūpinimosi 
kooperacijomis ir kitokiais 
smulkiais viduriniais reika 
lais. Socijalizmas turi į- 
kvėpti tokią dvasią, kad pro- 

i letarų/klesa visur ir visuo- 
:met būtų kovotoja su tuom, 
kas pasauliui blėdį atneša. 
Socijalizmas visur ir visuu- 

Imet turi šaukti proletarus į
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| didesnis nusistebėjimas ir simpatija revo- 
(liurijonieriams

rodei tai nutarta, jc^‘ jo nežudyti.Pa- 
guldžius ant grindų, palaisčiau chlorofor
mą, uždariau Karietą ir mįslių sau(: miegok 
kuoilgiausia. Duok tik mums nuo tos vie
tos toliau nueiti...

Kardai, policistų ir kalinių drapanos ta
po sudėta karietoj. Brauningus palikome 
tam tikroje vietoje. Juos turėjo atsiimti 
kiti draugai.-

Keli kaliniai nenorėjo atiduoti ginklų, 
bet vistik turėjo atiduoti.

Aš ir keturi buvusieji polleistai turėjo
me pasiimti po du kalinius. Kiekvienam jų 
įte;kėm pu pasportą ir po 50 rublių, kuriuos 
tu i ėjome prie savęs. Išsiskirstėme. Kali
nius turėjome pristatyt Į tam tikras vietas, 
z i • i-ems buvo prirengta naujos drapanos 
ir visi daiktai, kurie yra žmogui reikalingi, 
norint pasirodyti ant gatvės.

Man prisiėjo išeiti per tuos vartus, per 
kuriuos įvažiavome ir paski i eiti tuomi pa
čiu keliu. Dėlei geresnio apsisaugojimo nu
tarėme nuduot girtus,o kad: ngi męs jau bu? 
vome pusėtinai pailsę, tai "g“ iuukhu” ro
les puikiai atlikome. Ihaslinkus pusvalan
džiui, sutikome karetką. To mums kaip tik 
‘r reikėju. Suprantama, jog į važiuojančius 
žmonės ar tai polirija ar žandarai neatkrei
pia tokios jau didelės atydos.

-- Iš visų buveinių, kuries buvo paskirtos 
išvaduotiems kalinianąs aps'stoti, tiktai vie- 

. iviat, vienas 
iš tariamųjų policistų užmiršo savo drapa
nose (paliko karietoj) adresą. Kuomet po
licija sučiupo tą adresą, tai tuoj aus nudūmė 
minėton vieton, bet nieko jau nerado.

Visi kaliniai tapo laimingai pristatyti į 
savo vietas. Tuč-tuojaus jie tapo apskusti, 
apkirpti, perrūdyti — žodžiu tariant, visai 
kiti žmonės.

Prasidėjus dienai, kalinių Varšavoje 
į'.m nebebuvo, išėmus tik vieno. Tasai drą
suolis pasiliko mieste ir nuėjo dirbtuven at
siunti už uarbą pinigų. Bet ir jį vėliau išga
beno. Thu kaliniai buvo dar palydėti.

Beje, turiu dar pasakyti, kad keli drau
gai nekantriai laukė slaptoje Lenkų Socija
listų Partijos spaustuvėje žinių apie paliuo- 
savimą. Jie turėjo ant tų pūdų sustatyt ir 
atspauzdint pranešimą, kuris rytmetį turė
jo būti išplatintas po Visą Varšavą.

Jie tą darbą ir atliko. Visa Varšava 
nustebo, bet sykiu ir nudžiugo.

M. E. Sidorovas.

Išvogimas iš Pavia- 
ko 10 kankinių.

sam priešingi jūsų pasielgi- 
inams, bet pasiduodame di
džiumos norui, męs pildome 
didžiumos nuosprendį”.

Galima drąsiai pasakyti, 
kad pasibaigus karei Vokie
tijos socijaldemokratų par
tija skils; dešinysis sparnas 
pasiliks tautišku ir prie jo 
galės prisirašyti J. Šliupas, o 
kairysis pasiliks tarptauti
niu. Tik nežinau, ką pasakys 
centras. Bijau, kad jis ir

* : “Nors
męs tam ir priešingi, bet, 
pildydami partijos discipli
ną, pasiduodame didžiu
mai”.

O kurioj pusėj bus didžiu
ma, tai parodys ateitis.

Socijaldemokratas.

Bėgyje kelių paskutinių 
metų męs atydžiai sekėm vi
są Vokietijos socijalistų ju-, 
dėjimą, sekėm visus jų nuta-1 
rimus, gėrėjomės visais jų 
darbais, džiaugėmės, kad jie 
galingi, nes parlamente turi 
net 110 savo atstovų ir sa- . . . . - . . v - „nnnonUhi'•kėni kad iie moka nroleta- kov:> su tais> kas Prlerf zmo’ tucmet nepaaaKyt} ■ Kem, KdU J.t rnUKd piuieid- tnm ir m-iPŽir
rus ne tik suorganizuti, bet 
ir išauklėti.

Kada iškilo karė, kada 
Europos padamrė« pradėjo 
liepsnoti, męs vėl laukėm, ką 
Vokietijos socijalistai pasa
kys, kaip jie pasielgs, kaip 
jie sutiks patriotiškus šauks
mus, kad “tėvynei” gręsia 
pavojus, kad “tėvynė” reikia 
ginti.

Ir štai, dalis Vokietijos so- 
cijalist į, dalis Vokiet’j is or- 

zganizuutų proletarų pritaria’ 
tam 
va. Suprantama, ne visi Vo- ’ 
kieti j ;s socijalistai panašiai 
pasielgė, ne visi sutiko su 
tuom šauksmu — daugelis iš. 
jų priešinosi ir dabar prieši- ' 
naši “ura — patriotizmui”, 
didžiuma jų visgi paklausė: 
buržuaziškų šauksmų, r~ 
svaigo patriotizmo garais.

Kodėl taip atsitiko? Juk 
Vokietijos socijalistų parti-i 
joj buvo tvarka, buvo disci-! 
plina ir j i partija buvo pa
vyzdžiu kitų šalių sccijalis- 
tarns.

Šian klausiman ; 
d f g. Ą. Ronsin savo straips
nyje, 'tūpusiame I 
“Misi”. Jis tarp kitko sako:

niją prasižengia, nepaisant į 
tai, kad tas atsilieptų ant y- 
patišk i jų reikalų arba ant 
kokios nors saujalės žmonių 
reikalų... Socijalizmas turi j 
įkvėpti proletarams tokią 
dvasią, kad jie visur ir visa
da kovotų ir dėtų aukas ant 
altoriaus už socijalę teisybę,

kietuos socijalistai to neat- 
1 ko”.

j Nurs dalykų stovis apie

Prierašas Red. Su neku
rtais autoriaus išvadžioji
mais iokiu būdu negalima 
sutikti.

Nori gauti pinigų iš Ameri
kos.

Kuniginis komitetas, ku
rio vyriausiais vadais yra 
pp. Yčas ir Olšauskas, nori 
gauti pinigų iš Amerikos, 
'/isųpirmiausia jie mano 
kreipties j vadinamąją “tau- 
tos’N(klerikalų) tarybą. Rei
kia tik.ėties, kad tasai komi
tetas nei cento negaus iš 
cijalistų ir tautininkų.

so-

Turėjome pavartoti spėką. Du policis- 
stojo is šerių, mosuodami kardais, kadtu

tuomi pertikrinti arklius, jog į šalį jiems jau 
nepavyks pasukti. Vežėjo bizūnas įvijo ar
klius stačiai į sodną, aptvertą augšta lenta 
tvora. Vartus uždarėme ir kuolu parėmėme.

auksinui ir stoja į ko- mi8lotaS’- norS męS d^b-r 
- įveik visai negauname zimų 

nuo tų draugų, kurie buvo ir 
yra priešingi karei, nors ne- 
k'urie iš mūs i draugų jau 

i dabar bando pateisinti tą so- 
Icijalistų dalį, kurį, iškilus 
karei, palaikė karę — bet, 
man rodosi, pilnai galima su- 

š tikti su draug. A. Ronsino iš
vedžiojimais. Kiekvienas 
mūsų žino, kad Vokietijos 
socijalistų partijoj buvo į 
vairių - įvairiaus i pakraipų 
žmonių, įvairių - įvairiausių 
vadovų ir kuomet tik iškil
davo svarbesnis klausimas,

Iš gimtines šalies

1

fv.ouri? kuomet tik kairysis soarna 
b’rsiC

* centras stengdavosi juos su-
“Sykiu su moralėm katas-.taikyti, stengdavosi ta viską 

trofom, kurių dalis išeina užglostyti, bijodamas, kad 
aikštėn, o dalis, is prie/as- partijoj neiškiltu “suirutė”, 
ties karės, pasilieka slapty
bėj, labai skaudžiai r ts^henė kius uaiyuus isuiskusuou, 
ant soc-jalistiško judėjimo 'nebūdavo progos į dalykus; 
prisidėjimas Vokietijos pro-i giliau pažiūrėti. ' 
letarų prie parėmimo mo-’šiol vokiečių soc 
narch jos ’r militarizmo i^Jitijoj buvo “ . 1_ ,______
valandoj, kuomet ta monar-1 vienybė tęsėsi iki tol’ pakol formacijomis, 
ch jų sum Ltarizmu pa.pjldė • neiškilo toks svarbus mo- ‘
d-džiausią prasižengimą mentus. Dešinysis sparnas, 
pries žmoniją. Iš to visko į pradėjo sykiu su buržuazija kų padėjo 
galime padaryti vieną įsve-įšaukti, M.L .... * r‘ '
dimą: V okietijos proleta- gręsia pavojus, būk ant ją 
rai buvo silpnai išauklėti ar- tėvynės užpuolama, griebėsi 
ba ir visai neišauklėti”. ginklų. Kairysis gi spar-

Drg. A. Ronsin nurodinė- nas pradėjo smarkiai pretes- 
ja,, kad proletarai greitai Į turi' 
duodasi pasikreipt (? Red.) ;ši 
i • je'gu tik Vokietijos soci- 
blistai būt i gerai pasidar- rė 

1 bavę, jie būt i lengvai panai-j m

su dešiniuoju norėdavo susi- 
tai taip vadi n m as

Klaidinimas Lietuvos visuo
menės.

Męs ką tik gavome pluoš
tą “Lietuvos Žinių”. Kitų 
Lietuvos laikraščiu Šiuo tar
ini neateina.

“Liet. Žiniose” specialis to 
1 a i k ra šč io ko responde n tas. 
gerb.'A. Rimka, rašo apie A- 
nerikos lietuvių veikimą tė
vynės šelpimo reikale. Jisai 
atkartoja daug maž tą patį, 
ką rašė savo redaguojamam 
magazine “Jaun. Lietuva”. 
Socijalistai, esą, buvę party- 
viški Visuotiname Seime. 
Tautiečhi nuo jų turėję atsi
mesti. Po seimo prasidėju
sios intrigos, kuriose sccija- 
listai taip-pat dalyvavę.

Tarpe kumečių.
Jau daugiau mėnuo, 

Alvite (Vilkav. pav.) veikia 
gydomasai - maitinamasai 
punktas, kuris yra surinkęs 
įdomios medžiagos apie vie
tos žmonių gyvenimą.

Tasai pašelpos punktas 
pagelbėjęs 194 varguoliams. 
90 iš jų buvo bernai, 27—pa
vieniai darbininkai, 26—be 
užsiėmimų, 16 kampininkų, 
17 amatninkų.

Iš Alvito valsčiaus vieni 
griuvėsiai tepaliko. Dvarų 
kumečių gyvenimas baisiai 
sunkus. Iš 90 apklausinėtų 
kumečiu ligi karės turėta:

Karviu 139, dabar liko 49
Aviu 406 “ “ 14
Kiaulių 508 “ “ 72
Taigi, gyvulių kaip ir neli

ko. Algų negauna. Kunigai 
jašelnos neduoda. Jie užme
ta, būk kumečiai plėšę dva
rus. Vienas dvarponis parei
kalavo atidirbti 5 savaites, 
kurias sugaišta karės laiku. 
Argi tai ne begėdiškumas?

Šiltu drabužiu nėra. Pa
dieniai ir amatninkai niūku 
neturi. Ūkininkai sakosi tu
rėsią duonos bent dviems 
menesiams.

kaip Mūsų veidas nušvito, matant laimingą kelio 
nes pabaigą. Kitai]) jautėsi draugai, kurie 
buvo karietoje. Arkliams užsinaravijus, o 
naskui karietai su tokiu triukšmu įvažiuo
jant sodnan — viduje karietos kaliniams pa
sidarė nejauku. Kuomet gi medžių šakos 
pradėjo tarškėti į geležinę karietą, tai jiems 
jau pasirodė, kad čia atsitiko kokia tai nelai
mė. Mažu susirėmimas su valdžios bernais 
ar kas tokio panašaus? Kaliniai jau buvo 

tik 
jau 
ne-

dim a:

ja neperstato dalykų stoviu 
taip, kaip jie iš teisybės yra. 
Tūli Didžiosios Lietuvos są- 
broliai gali nebūtų dalykų 

. Tiesa,v iki- ipamislyt apie Amerikos soci- 
. ... . ; 'šiol vokiečių socijalistų par- i jalistuš, jeigu tik jie vadū-
•r militarizmo toj .tijuj buvo “vienybė”, bet taivausis gerb. A. Rimkos in-

' Tuo tarpu Amerikos liet, 
socijalistų baisiai daug spė-

* V, agituodami už 
būk tai “tėvynei”. Lietuvos šelpimą.

■ ant ją

; Per tai nebūdavo progos to- 
zi.u.u-.... ;xdiskusuoti,

Bailes draugijos projektas.
Liet. Dailės Dr-ja sumanė 

sutaisyti triobėslų projok

kuri dabar
Vokietijos proletarų, nes 
tuomet proletaru klesa būt i

nes neturi ir nieko neg: 
pralaimėti, kam t‘k reteži v

mii, kad “t 
veins”ir m

i uržuazi.-l 
žynei

so noro

D

ti prieš karę ir prieš de- 
iojo sparno pasielgimą.

Bet ka tuomet centras da-

j mi sekėsi.
Šiuonū sykiu jau centrui 

nenuvyko abudu sparnu su-

■loti ūkininkai po karės sta
tydamas sudegintus gyveni
mus.

imti, kuriame sparne dau- • 
:au jiegos, dengiau plunks- J 
■u Ir kada surado, kad de-

vizieįjos i-

i i

sparnas galingesnis, j kėni iskuos 50,000 gal 
prieš ji nulenkė gal-! Vadinasi, Kauno 

gresia pa- va ir pasakė: Į maus gubernijose vai
oję’šliuo- “Nors męs iš principo e-1bns pastatyti į tokia

nebūtu

milicijos e

P/nsin nurodo,: 
‘j ‘s socijalistai i 

nesistengė įkvėnti proleta-•

■fr

šią, bet rūpinosi kooperaci
jomis. visokiomis įstaigomis, 

, draugijomis ir tt. (? Red.).
Vokietijos proletarai, kad ir 
buvo suorganizuoti, bet dar 
iš jų neišp’aravo buržuazinė 
dvasia ir jie sykiu su buržu
azija rūpinosi pramonės rei- 
jtvruciis. iio:’"* io u<’ joiiit’c' nau
dos niūrėjo. Suprantama, 
ta buržuazinė dvasia, tas in
stinktas buvo užslėptas, bet, 
iškilus karei, jis išėjo i viršų: 
proletarai, kurstomi buržu
azijos. pradėjo bijoti, kad 
Vokietijos pramonė nenu
pultu, kad svetimos viešpa
tystės neužkariautu Vokieti
jon nrekyb^ rinkom nnq tesi 
galė^ skaudžiai atsiliepti ant, 
ju “tėvynės”. tos tėvynės, | 
kūriną iia amžinai neturėjo 
ir neturi.
Toliaus drg. A. Ronsin sa

ko:
'-zrno užduotimi V- 

ra išauklėti proletarus to

anrvXfni idėjai. Snrimlizmas. 
pnlrlp^nmoq nrnlofnmiq turi 
jipmq įkvėpti v’s^i vuoki <m-

LAIVAKORTES
ir iš ten Į Ameriką.

Laivai eina per .Archangelską 

per Finliandiją.

Pasport us parūpiname.
Kreipkitės žodžiu ar laišku prie

ir

belaiką savo rankose brauningus. Jie 
laukė, kada karietos durįs atsivers. Jie 
buvo pasirengę greičiau žūti su ginklu, 
gu pasiduoti caro budeliams.

Sodo gilumoj sustabdėme arklius, 
kabinome juos nuo karietos ir pririšome prie 
medžiu, i
mūsų numylėti kaliniai išvydo skaisčią liuo- 
sybę pavasario rytmety. Kiek čia buvo 
džiaugsmo, kiek broliškų pasibučiavimų, 
kiek dėkavonės už išliuosavima — sunku ir. 
pasakyti! Rodosi, nesinorėjo tikėti, kad tai 
tikrai taip įvyko. Gi visas tas sumanymas 
ir jo išpildymas greičiau buvo panašus j 
‘storija iš tūkstančio ir vienos nakties, negu 
i teisvbe.

Jie buvo laisvi — ir kas dar labiau svar
bu -- jokių pėdsakų nebuvo rikę. Taip toly- 
mame užmiesty juos buvo labai sunku su
rasti. Pasirodė, jog keli iš paliuosuctų se
niau išvien darbavosi socijalistų organizaci
joj su paliuosuotojais. Kiek čia buvo sma
gių atsiminimų! Aš jųjų nei vieno nepaži
nojau. Stovėdamas arti karietos ir plėšda
mas nuo savęs policisto rūbus, maloniai 
žiūrėjau į draugų linksmybę. Ir buvo ko 
linksminties! Rodosi, ir pati gamta mums 
prijautė. Pavasario kvapas svaigino galvą, 
budino jausmus. Pradėjo aušti, Šviesa, be 
jokios pagailos, stūmė šalin naktį. Beauš- 
tantis rytas pranašavo gražią, saulėtą pa
vasario dieną. Paukščiai atbudo. < Čia, už 
miesty, buvo jiems daug patogiau, negu vi- 
Lirnrosty . Jie jau taisė stygas, pradėdami

At-
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Karietos durįs tapo atidarytos ir na pakliuvo į policijos rankas.
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Chicago, 111.

KRAI. Imaine pilnų at- 
ę. Pristatome kvitų su 
apturėjusio. PRIIMA-

Lietuvių Skyriaus Vedėjas.

į STATE BANK WiHiairsb^g Branch
| Graham Ave. ir Varel St, Brooklyn, N. Y. >
J Pamatinis ir rezervinis kapitalas $2,200,000.00 (apie keturis ir puęs mili-
i jonų rublių).
V Vasltijinis bankas yra nariu “New Yorko Clearing House”—susiveinyji- 
| mas New Yorko didžiųjų banku, su keturiais šimtais septyniasdešimts dviem 
t milijonais dolerių kapitalo ir tūkstančiu devyniais šimtais devyniolika milijo- 
t nu indėlių.

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

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

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

DĖKITE SAVO PINIGUS J VALSTIJINI BANKA.
JIS STIPRUS, KAIP GIBRALTARO UOLA. .. .

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

Dabartiniu laiku męs parduodamteriaivakrotes ant tų laivų, kurie du sy
kiu į savaitę išeina į Rusija.

MES PARŪPINAM KIEKVIENAM IŠGAUTI NUO KONSULIO PAS
PORTĄ, SU KURIUOM LIUOSAI GALIMA PEREITI RUBEŽIŲ. GALITE 
PER VALSTIJINI 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 WILLIAMSBUKGH BRANCH _ 
Graham Avenue & V are t St.,

y

savo puikų čiulbesį.
Žali medžių lapai, puikus kvepianti žie

dai lyg tyčia išrodė paruošti paliuosuotiems 
draugams pasitikti. Akim buvo smagu žiū
rėti, o krūt:nei smagu kvėpuoti.

Man mislijesi: Kiek tai žmonių nepati
ria gyvenimo džiaugsmo! Jie dirba, sunkia' 
dirba ir.vis dėl visuomenės naudos. Jų te 
vėliai taip-pat dirbo — prakaitavo per visą 
savo mielą amželį. Ir numirė... Vieni nu
mirė elgetomis kur nors patvory, kitus ma
sino trečius parbloškė gyvenimo 

cla jų vaikai pareikalavo ge
resnių, žmoniškesnių būties sąlygų, juos 
areštavo, Ranki p o, Sibiran, katorgon trėmė

jos ir visų kitų tautų...
Liūdni palyginimai brėško mano galvo

je... Staigiai mane apkabino ir pabučiavo 
vienas iš pa]‘mosuotų dr^gų. Paskui ant 
ras, trečias, paeiliui... Jųjų širdinga, drau
giška meilė atgaivino mane.

O juk darbas dar buvo neužbaigtas.. 
Džiaugsmas ir širdingumas sutrugdė visą 
mūsą pažymėtą tvarką.

Karietoj dar tebebuvo mūsų vežėjas — 
kalėjimo sargas. Atradau jį užrišta burna 
begulint kampe. Paėmiau nuo buvusioje 
policisto chloroformo buteliuką ir prisiarti
nau prie vežėjo. Pažino mane ir krūptelėjo, 
veikiausia manė, kad užmušiu jį.

Keli draugai dar ir dabar buvo tos nuo
monės, kad sargą - vežėją reikia užmušti. 
Juk vistiek — sakė jie — policija ir žanda
rai darys jieškojimus ir, galų gale, užtiks 
vežimą ir jame gulintį sargą. Tuomet tas 
budelukas padės visus gaudyti.

Negana to. Didžiuma išgelbėtų kaliniu 
darodinėjo, kad tasai vežėjas buvo vienas iš 
■bjauriausių kalėjimo sargų. Jisai tankiai 
dalyvavo egzekucijose, kurias suruošdavo 
-ant kalinių galvos vyriausybė. Jisai buvo 
žinomas dar, kaipo uolus šnipelis.

Vienok, dauguma sprendė, j’og bus daug 
gražiau, įjeigu apsieis viskas be kraujo pra
liejimo. Tuomet tarpe visuomenės bus dar

- ...

Brooklyn, N. Y.
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Skaitytojams rūpi dabar, kaipgi ten bu
vo tame kalėjime: ar greitai tenais suprato, 
kad juos visus apgavo?

Išaušo. Kalėjimo sargai ir adminis
tracija negali atsistebėti, kodėl taip ilgai ne
grįžta vežėjas. Juk rodosi, nuvežti kalinius 
į Citadelę ir parvažiuoti ima vasai jau ne- 
taip daug laiko, o čia vežėjo kaip nėra, taip 
nėra.

Pritrukę kantrybės, užtelefonavo į Ci
tadelės kontorą, kodėl taip ilgai nesugrįžta 
’■arieta. Mums, sako, reikia jau gabent ki- 
tus kalinius i tekūną. Iš Citadeles jiems at- 
mkė, kad visai nesupranta, ko jie nori. Dar

Tuomet užtelefonavo į oberpolicmeiste- 
rio kanceliariją : u užklausimu,, kad paaiš
kintų, kur nuvežė kalinius. Ir štai... kaip 
neriamas,trenkė atsakymas, jog ten nieko 
nežino ir jog nei policmeisteris, nei kas ki-

vyrams plaukai ant galvos atsistojo.
Tai apgavystė! Mus apgavo! Tuomet 

ir policmeisterio kanceliarijoj ir Paviako 
kalėjime visi stvėrėsi už galvų. Ar tai girdė
tas daiktas, kad taip apgautų ir išvogtų pa
čius svarbiuosius revoliucijonierius! O kas 
pikčiausia, kad ant niekeno negalima nuver
sti kaltės^ ' ;

Tada visa Varšavos policija buvo pasta
tyta ant kojų. Jieškoti juos, sugauti juos, 
pakarti juos — svajojo, seilę rydami, polici
jos ir žandarų viršininkai, bet viskas buvo 
ant tuščio.

O rado karietą štai kokiu būdu. Pir
mutiniai ją pamatė darbininkai, kurie dirbo v 
sodnuose. Bet jie bijojo prisiartinti. Manė, 
kad policija čia arti ir daro kratas. Atėjus 
i sodną pačjam savininkui, prieita prie išve
dimo, jog negalima esą leisti policijos ar
kliams mindžioti kvietkas. bet nasirodė. kad 
niekas niekur nematė jokio policisto. Tada, 
įgiję drąsos, prisiartino prie karietos ir ati
darė. Išsigando, pamatę gulintį žmogų ir 
policistų rūbus. Akies mirksnyje jie jau 
buvo policijos “učastke” su pranešimu apie 
radinį. Iš “načalstvos” atvyko keli policis- 
tai pasižiūrėti. Apžiurėjo viską, sugrįžo su 
raportu savo viršininkui. Tasai gi per tele
foną pranešė į policijos centrą.

(Toliau bus)
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čiona

mergaitę

Daugelis iš

Bet, listai iš

Beržynas.

Svetainė yra vie- Įėjimas.

F?

nori pa
du rbo valan- •;e r e s n i a i s kovotojai 

itiškam judėjimui.

nemanome
rams 
vien.

Galima numanyti, kad mo- 
nesirinks sau darbo

ranka, kas yra jos vertas. 
Krolling — Emil K rolling, 
sėjas.

nesioj

bet ir iš kitu šalių, 
kanti

gyvenimo, gali išbristi iš tų pelkių tik per
siskyrus su Jurgiu. Jis nupiešė tas baiseny- ' jie mano esant geru, 
bes, kokios ją laukia, jeigu jinai gyvens su žmogaus gyvenimą 
Jurgiu.

duoną ir siūlytume joms pri
gulėti nuo vyrų malonės. 
Jos brangina tą menką ne- 
prigulmybę, kurią turi ir 
trokšta jos daugiau. Taip-

audinyčiose, ofisuose ir 
Męs norime su 
mokslu prisiar- 

bet būtų

pirmiau
Labai {molingai*mūsų ku-

Liesa, socijalistai 
naikinti ilgas

da geriau. Nenori 
?s su žmonija ir tas 
gema iš praeities

sąlygas, kuriose 
\ ienok męs nei 
uždrausti vy- 

ir moterims dirbti iš-

gas, kuriose dabartiniu lai
ku moterį s turi dirbti. Męs 
taip-pat geidžiame‘ panai-

trinų gyvenimo sąlygų, jog nesiranda milij mierių — 
nebebus moterų, dirbančių tankiai esti reikalas susi 

. ustrijoje. . 'ti juos medžiagiškai, kad

M. P. S. A. IŠLEISTA 
NYGELĖ “MOTERIS” 
ir jos ekonominis pa

dėjimas.
Įtalpa:

I. Perversmas moteries e- 
konomiškame padėjime.

II. Moteris ir draugijiniS' 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų auk-

LELIJA
Jos tikras vardas Josephine, bet nabaš- 

ninkas tėvas tankiausia ją vadindavo Lelija 
arba kitokiais panašiais vard< Jinai, 
kaip ir dauguma kitų merginu p savo 
mylimąjį Jurgį. Kartą Leliu ir Jurgis sė
dėjo tūloj valgykloj arba, geriau pasakius, 
ištvirkėlių viešbuty. Netoli jų matėsi jau
nas vaikinas, juodais ūseliais ir nuteptu vei
du. Iš jo išveizdos, neramaus užsilaikymo, 
galima buvo patėmyti, kad jame kas tokio 
slepiasi. Jis per visą laiką žiūrėjo į Leliją. 
Bet jinai neatkreipė į tą vaikiną jokios aty
dos, o jam nusibodo į ją žiūrėti, per tai jis 
apleido viešbutį.

Lelija dar nebuvo visiškai ištvirkus. 
Jeigu kas ją užkalbindavo, tai jinai nuleis
davo akis žemyn ir pagatava būdavo- apleis
ti tą vietą. Jinai ir iš čia norėjo prasišalin
ti, bet Jurgis neleido. Kad įtikus Jurgiui, 
jinai priversta buvo sėdėti ir kiekvieną įei
nantį ir išeinantį savo dailiom, mėlynom 
akim pasitikti ir palydėti.

Ten jiems besėdint, p; sigirdo muzi
kos garsai, o paskui girtų dainos. Ta mu
zika, tomis girtų dainomis visi buvo užganė
dinti, visi džiaugės, visi gėrėjosi. Tik viena 
Lelija nesilinksmino. Kada jinai klausėsi 
tos muzikos, tų dainų, tai jai rodėsi, kad ji
nai randasi kūdikystės metuose ir sėdi mo
kykloj. Jai prisiminė kūdikystės laikai ir 
ausyse atsimušė tų dainų balsai, kurias ji
nai tais laikais dainavo. Jinai persistatė sa
vo kūdikiškuose drabužiuose ir priminė, 
kad tuomet bjaurėdavosi ir bijodavo to
kių vietų, kokioj dabar sėdi ir laukia... Bai
mė ją apėmė; per visą jos jauną kūną šiur-

gam jinai atsikėlė ir spruko laukan. Bet iš
ėjus ant gatvės pasijuto taip silpna, kad rei
kėjo įsikibti sienos ir laikytis, idant nepar- 
puolus. Prisišliejus prie šaltos mūro sienos 
stovėjo, o mintįs lekiojo nuo vieno daikto 
prie kito, bet viskas buvo neaišku, viskas 
painu ir neišrišama.

Tucm tarpu kas tai ją palietė už peties. 
Kada ji pakėlė galvą, tai pamatė tą jau
ną vyrą, kuris pirmiau į ją žiūrėjo, bet pas
kui apleido viešbutį.

—Mergaitė,—prabilo jis. — Aš per visą 
laiką saugojau tave tame viešbuty ir kaip 
tu apleidai jį, tai ir aš paskui tave išėjau. 
Aš gerai žinau, kad tu visai netinki į tą 
kompaniją, kuri į viešbutį susirinkus. Aš tą 
išsyk pastebėjau. Man gaila, kad tu šiame 
viešbuty sunaikinsi savo 'gyvenimą, savo 
jaunas dienas. Aš noriu, kad tu eitum su 
manim, gal aš tau ką gero padaryčiau, gal 
galėčiau kuom nors patarnauti. Tik tu turi 
būti atvira ir viską man išpasakoti apie 
save.

Jis, palaukęs valandėlę, vėl pradėjo 
draugiškai kalbėti: L-

— Eikim, sesyte, su manim, padaryk tą 
malonybę, nes aš visuomet džiaugiuos, jeigu 
galiu kam ners patarnauti, paduoti savo 

vadinuosi

— Tamsta, aš negaliu viską išpasakoti, 
nes tai labai ilga istorija.

— Nepaisyk j tai. Pirmiausia, aš tam- 
stąruzklausiu, kaip vadiniesi?

— Lelija.

— Iš kokios priežasties apleidai tą vie
tą?

— Mane iš ten išvarė...
— Išvarė?! Už ką?
Jinai valandėlę patylėjo, o paskui tyliai 

prabilo:
— Labai ilga istorija ir aš nenorėčiau 

pasakoti... Mat, aš su ta boba kas subata 
atsirokuodavau arba tuomet, kuomet Jurgis 
ateidavo...

— O kas per vienas tas Jurgis?
— Mano draugas.
— Kuom jis užsiima?
— Jis yra geras mechanikas, bet jau il

gas laikas, kaip neteko darbo...
— Kaip ilgai jis be darbo?

’— Jau treti metai...
— Kaip? ! Jau treti metai, kaip be dar

bo? Jeigu jis norėtų, tai visgi darbą gau- žmogaus gyvenimą, 
tų ! Ir kaip jis gali gyventi nedirbdamas?

— Šiaip-taip stumiasi...
— Stumiasi nedirbdamas?
— Kad jis negali darbo gauti...
— Man rodosi, tu ir pati tam netiki, kad

jis negali darbo gauti, bet tą paliksime šaly, smagu būt ant oro, bėgiot 
Aš jau suprantu, kas per vienas tas Jurgis,, rėkaut,^žaist. Jaunas žmo 
bet papasakok man, kaip tu i jį žiūri ir ką £us jieško gyvemme progų, 
nnip ii Žinri? stengiasi surast jame blogu
‘P L Imtis ir pataisyt juos, jaučia

— Kadangi jis nedirba, tai visuomet sį laimingu jaunų žmoni1 
jam reikalingi pinigai. Kada jis ateidavo'draugijoj, kur pilna eergi- 
pas mane, aš paimdavau iš kasos ir duoda- jos, entuziazmo, meilės, pa- 
vau, o subatoj, gavus algą, vėl atidėdavau į sišventimo. P .............
kasą paimtąją sumą. Taip dalykai ėjo gana 
ilgai ir viskas buvo gerai. Bet vieną sykį

— Lelija, gerai. Dabar męs eisime į 
kokį nors viešbutį, susirasime ramią vietelę 
ir ten tamsta man papasakosi savo istoriją. 
Tik atmink, Lelija, kad aš viską turiu žino
ti. jeigu nori, kad suteikčiau tau pagelbą ar
ba duočiau kokius nors naudingus patari
mus. Todėl turi neslėpti nei mažiausio da
lykėlio.

Jiedu nuėjo į artimiausį viešbutį. Atsi
sėdę prie stalo, ilgai tylėjo. Bet Krolling 

‘ pradėtą darbą neužmiršo; jis vėl prabilo:
— Dabar, Lelija, papasakok man savo 

istoriją.
Jis matė, kad Lelija kovoja su -savo 

mintimis, per tai drąsino ją, kaip įmanyda
mas.

— Lelija, nebūk kūdikiu. jVš matau, 
kad tu jau įbridai į pelkes, bet neturi toliaus 
bristi, kad visai įklimptam. Aš dabar noriu 
žinoti, kaip tas viskas atsitiko ir kokios 
priežastįs bei aplinkybės privedė tave prie 
to. Papasakok man viską. Kaip tu gyve
ni? Ar turi tėvus?

— Mano tėvai jau mirę...
— Kuom tu pirmiau užsiiminėjai?
— Tūloj krautuvėj buvau už parda-

MOTERIMS
NAUJIENOS

c

AR TURI KĄ 
SENATVEI?
Vaikystė, jaunystė ir se

natvė — tai trįs žymus laip
sniai, į kuriuos męs dalijame 
T ...... _ ‘ Kiek
vienas laipsnis turi savo pa- 

' reigas, savo ypatybes ir sa- 
■ vo smagumus. Jaunam vai
kiui prisieina mokintis suau
gusių žmonių kalbos, papro
čių, darbų ir tt. ir jam labai

į arba jaunimo pėdom sten
giasi sckt.4 Tai nėra norma- 
liškas apsireiškimas. Juk ir 
tūli vaikinai dėl tūlų priežas
čių netenka gražaus ir gyvo 
vaikiškumo, o išvirsta į ko
kius tai. rimtus “subren
dėlius”. Nekurie jauni 
žmonės tai seniais virsta, tai 
iš vaikiškumo neišeina. Į iš
eminius negalime atkreipi 
daug atydos. Paprasta sene-

lizinas ne’ 
u. Soc 
mas ta 
tins e L

ų verta įvykin- už prieinamas kainas. Sve- 
m prakilnu- čiams patarnaus draugai, 

ad jisai prapla- ■ Bet męs reikjrfaujame pagel- • vi 1 • 1 — i 1 •miškos liuosybes' bos visų socijalisčių šeiny- 
, su

rengimą pasekmingu, visas 
maistas turi būti namie da
rytas, todėl męs turime visų 
moterų socijalisčių - šeimy- 
ninkių prašyti, kad jos pa-

žino

Senas žmogus 
stengiasi pamoKinti vaikus 
ir jaunus to, ką jis patyrė sa
vo gyvenime; jam smagu ra 

savininkė tos krautuvės atėjo anksčiau ir|mybėj atsiminimais gyvent, 
pertikrino kasoj pinigus. Pasirodė rieda- smagu, kad kas nors netingi 
teklius, nes aš negavau algos ir išimtų pini-'klausytis 
gų nesugrąžinau. 1___________ ____ (
pavarė. 1

— Tai ne tavo kaltė, bet Jurgio — p ra-.

sakot apie praeitus laikus. 
)aug tame svarbos, daug 

smagumo senatvės amžiui. 
Tačiaus svarbiausis dalykas 
yra, kad ta praeitis būtų 
marga, gyva, verta krutinti 
žilą senelės arba senelio gal
vą. Ant nelaimės, yra daug 
jų tarpe, kurių senatvė yra 
Tilta, tuščia. Jeigu vaikys- 
vėj ir jaunystėj neprislejo 
nieko svarbaus pergyveni, 
orieš sriovę plaukt, kovoti, 
mylėt, tuomet senatve atei
na tokia pilka, tokia nuobo
di, kad ji jokio smagumo ne
atneša. Tuščiai vaikystę ir 
jaunystę perleūlę žmonės se- 

>ka kiauliškais, 
saumyliais, pik-

iybas visoms moterims. Nei ninkių idant padarius t 
nemanydamas išvaryti mo
teris. iš pramonijos, socija- 
lizmas elgsis kaip tik prie
šingai. Jisai suteiks kiek
vienai moterei pilną ir, liue
są galimybę daryti sau pra
gyvenimą ir gauti pilną atly-1 valgomų daiktų. Jūs, mote- 
ginimą už darbą. Tuomet pa- ’
šiliaus moterų ištekėjimas,'prakalbą pasakyt,bet jūs ga- 
kad gavus prieglaudą. Tas ITe virti,o tucm tarpu virėjos 
reiškia, kad tuomet išnyks ar reikalingos. Visus pasiūly- 
paleistuvystė už rybų ženy- mus aukauti malonėkite 
binio gyveniifio ir pačiame į pranešti Mrs. Mary Schon- 
ženybiniame gyvenime. Tas ,berg, c o Rand School.
reiškia, kad lytiški santikiai I Čion randasi proga, kad 
tarpe vyrų ir 
visiškai tyri,

ris socijalistūs, gal negalite

moterų taps kiekvienas socijalistas gali 
apie ką mūsų suteikti savo pagelbą. Atei- 

gadynėje, esant taip apverk- kite ant baliaus patįs, pasa- 
tinoms sąlygoms, galima tik kykite apie tai kitiems ir at- 
svajoti.

Pagal John M. Wark.
Chicagos Mergina.

psiveskite savo draugus. Mo- 
Terįs, prisiųskite mums savo 
virtuvių produktus; ką tik 
galite — duoną, saldumynus 
ar mėsą — visi valgomi daik
tai yra geri, nes męs žinome, 
kad socijalistės yra geros vi
rėjos. Daug ar mažai, ką tik 

lite daryti, tai darykite 
(iėl Rand School. Baliaus

TEISINGA NUOMONĖ.
Darbininkų kongresma- 

n as Meyer London savo pra
kalboje moterų dienoje tei 
singai pasakė, kad gavimas 
balsavimo teisių patsai per 
save dar nepanaujins pasau
lio, jeigu moteris liksis tose 
pačiose sąlygose. Tai yra

na t vėj 
žiauriais, 
tais, nežinančiais,ko jie nori, 

. 4 ko jieško. J'.e jieško to, ką 
al)ie I pametė, t. y. veltu! praleistos

Jie

Už tai mane iš darbo pamokinimų. Sunku paša 
jkyt, kuris is tų amžių yra. 
laimingiausis, nes atskiros 
ypatos skirtingai gali 
tai suprasti ir laimingumas

Gal būt, kad jo pilnai priklausys nuo to, 'sero
žmogus gyvena sulyg savo| } j (ka^ 
amžiaus reikalavimų. 1 • -

-— O ne, jis nekaltas.
nelaimė. Ir kas galėjo žinoti, kad savinin
kė ateis anksčiau kasą pertikrinti... Nete
kus vietos, aš bandžiau jieškoti darbo, bet 
visur reikalauja paliūdyjimo iš tos vietos, 
kur pirmiau tarnavau. . Kuomet tik paro-

leist tikslingai ir smagiai sa
vo vaikystę ir jaunystę, bet 
da svarbiau yra užbaigt 

Taip pat ir senatvę, nes tai 
yra amžius, kuris perskirs 
žmogų su žmonija ir neleis 
jam daugiau prie jos sugrįžt. 
Neveltui nusvirusia galvase 
nelis arba senelė žiūri į žmo
niją ir gailisi ją palikt. At 
simena jiems j i bendras dar
bas, bendri džiaugsmai ir 
vargai, klaidos ir pasiseki
mai su ja. Kartoja jie tuos 
atsiminimus, tartum nore 
darni atgal grįžti prie tų pa
čių darbų, prie to paties at
gyventojo amžiaus ir išnau- 

'doti jį

tuvninkė pavarydama iš darbo, tai tuojaus 
duris parodo. Pradėjau svajoti, kaip čia 
reikės pragyventi... Jurgis rgi pasakė, kad 
dėl manęs kitokio užsiėmimo nėra, kaip tik 
eiti ant gatvės...

— Jurgis, Jurgis ir visuomet Jurgis! 
Tas tavo Jurgis — tai pražūtis. Jis .tave 
įklampina į tas pelkes, iš kurių išbristi ne
gali.

— O ne, jis visai nekaltas... Tai nepa
sisekimas ir viskas.

— Man rodosi, kad tu tokiu gyvenimu, 
kokį dabar vedi, nėši užganėdinta?

— Suprantama, kad ne.
— Tokiu būdu tu turi sų savo Jurgiu nenoras 

persiskirti. Aš tau suteiksiu darba ir tu ga-.?.GinlK . , .
lesi dorai gyventi, lik reikalauju, kad tu su rai lnyj-t jaun\|S) žm()ncs 
tuoni savo Jurgiu peisiskirtum ant visados. jr vaikus, jų idėjos tankiai 

Lelija, nuleidus akis žemyn, tyli. skiriasi nuo jaunosios geni 
Krolling pradėjo pasakoti, pradėjo da- kaitos idėjų, todėl jų geri 

.. . . .. . *.. .. . . pamokinimai nevisuomec y
i</ > < I i vi 11T i Ir <•> i i i i n • > i rm I i iccin'nl hnr i le f n L in J '

ra mums geri, taciaus sten- 
giasi mus pamokinti to, ką

mas.. Stebėtis nėra ko, nes 
męs ateiname į pasaulį, jo 
nepažindami. Kol išmoks- 

vo, kad jinai duotų žodi, kad su Jurgiu per- tame ir dasižinome nors tuos 
siskirs. Jis jai liepe ateiti dirbti. I paprastus dalykus, be kurių

Ant rytojaus Lelija atėjo pas Krolling. negalėtume draugijoj ir net 
Jinai turėdavo sėdėti arba stovėti, o jis, į ją'atskirai gyvent, darome 
žiūrėdamas, piešė paveikslus. Per tą keliū
tą savaičių jinai pildė savo pareigas ir vis
kas buvo gerai.

Jiedu daugiausia tylėdavo. Jeigu jis ją 
ažklausdavo, tai jinai tik į tą klausimą at
sakydavo, bet kitokios kalbos neužvesdavo.

Vieną rytą atėjo Lelija į dirbtuvę ir, 
nuleidus akis, apsistojo prie durų.

— O, gerą rytą, Lelija! Kodėl taip nu
siminus? Kodėl nenusirengi?

— Sakyk, kas atsitiko? Kame dalykas?
— Jurgis... Jurgis šiąnakt buvo pas ma

ne atėjęs...
— Jurgis? ! Ir kaip jis galėjo sužinoti, 

kur tu gyveni?
— Mat, jis gavo mano adresą iš polici

jos informacijų biuro...
— Kaip matau, tas vyras nemano tave 

paleisti iš savo žabangų!...
Abudu valandėlę tylėjo. Lelija stovėjo 

nuleidus akis ir iš vietos nesijudino. Krol
ling vėl prabilo:,

— Lelija, Lelija, ir ką tu darai?! Tu 
būtinai turi su Jurgiu persiskirti ant visa
dos!

(Pabaiga bus)

o*!

betiksliai. Tekiems seniams 
senrtvė yra karti kančia.

Norint senatvę padaryti 
'aidžia ii* malone, reikia iš
naudoti vaikyste ir dirbti

balsavimas panaikins visas 
bėdas, jeigu augštosios kle- 
sos moteris liksis dievaitė 
mis, o žemosios klesos rnote- 
i įs liks vergėmis.

n ir dirbt’ Balsavimas yra vienasis 
a neplauki Įrankių būvio pagerinimo, 
datavusioji bet esant jam,liksis dar nely- 
iūrėt i ia ii* ig.vbė turtuose, ką taip-pat

M. CHUPAS
“Laisvės” keliaujantis a- 

gentas šiomis dienomis ke
liaus po Conn, valstiją, New 
Haven, Conn, Bridgeport, 
Conn., Ansonia, Conn., Uni- 
;n City, Conn., Naugatuck, 
Conn., Waterbury, Conn.

sriovė ___ , _ ____  4 - .
jieškot geresnės, kovot už reikia prašalint.
teisingesnes idėjas, padėt y- ---- -----1-----
natoms ir draugijai pasiekt, IPAGELEEKITE SOČI 
ko trokšta, pasišvęst ge
riems tikslams, mylėt, mo
kintis ir tt. Tuomet senat
vei atėjus, tam pasilsiu, pa 
žvalgos ir persiskyrimo am-

bot, atsimint. Tuomet tik 
senatvė lieka tuo, kuo ji turi

JAUSTŲ MOKYKLAI!
Įžymiausia socijalistų nw- i 

kjKla šioje šalyje. Ji vadi-1

ATHOL, MASS.
Pirmiau mūsų kunigėlis 

vis baugino moteris i r mergi
nas, kad tuojaus jas apleis ir 
išvažiuos į Chicagą. Bet da
bar jau Vliėvas suteikė dvasią 
šventą ir atsisakė nuo važia
vimo į Chicagą. Bet už tai* 
karštai užsiėmė mokinimu 
moterųjr merginų. Tankiai 

'pasako pamokslus net apie

s

Science ir randasi po 110

fa mokykla lanko daug so
cijalistų — vyrų ir moterų. 
Jie susirenka is visų kampų 

įSuv. Valstijų, idant studi- 
'juoti klausimus, liečiančius 
darbininku klesa. Tie žmo-

n r i g e l b ė j u s mokyklai 
dengus mokyklos ne 
lių. To dar neužtenka 
tikslui mokykla kas metą 
surengia balių, kuris esti i- 
žymiu nuo tiki u tarpe ' 
niu socijalistų. Jame

2S d. vasario visą savo pa
mokslą pašventė moterims 
ir merginoms. Davė vėjo, 
kad jos seka amerikoniškas 
madas. Ypatingai barėsi už 
nešiojimą “jokių” nuogais 
kaklais. Tokie drabužiai la
bai vedą vyrus- į piktą pa
gundymą. Liepė nežiūrėti, 
kaip nešioja amerikonės, bet

suorganizuotų vyčius, parsi
trauktų iš Lietuvos kelintą 
tūkstančių vyžų, baltų kaili- 
.ii, dėl moterų marškinių su 
Igais pi ldai kais, aprėdytų 

visus vyčius, moteris ir, pats“

darome 
daug klaidų. Kartais tos 
klaidos būna gana skau 
džios, kartais mums ]įvyks
ta atrast Savotiška kelia mit-. 
riai jas atidaryt. Kiekvienas terįs 
senas žmogus daug ko yra mainose ir ant laukų, 
pergyvenęs, daug klaidų pa-Lsulyg mano nuomonės, mili- 
daręs, daug jų išvengęs, ki- jonai moterų dirbs dirbtuvė- 
tas atitaisęs ir tt. 
sakoj imu, kurie tankiai visur kitur, 
mums yra nuobodus, męs'sočijalizmo 
daug ko galime išmokti. Męs tini prie moterų, 
galime išvengti daugelio tų didžiai kenksminga mūsų

’ pienams, jeigu męs duotume | pridera būt šelpiama, ji pri- į 
suprast milijonams moterų dera būt paremiama ir šio 
rankpelnių, kad esame prie-.laikraščio skaitytojų. Męs 
šingi, idant jos pelnytųsi sau 'tikime, kad jie prisidės prie 

1--  ’ ....... .... ...........-* To. .
šjmetinis mokyklos balius 

atsibus pėtnyčioje, kovo 
(March) 12, Central Opera 
House, Third Ave. ir 67 gat
vė, New York City. Tikietai 
po 50 centų, su drabužių pa- 
sidėiimu. L
na iš puikiausių New Yorke. 
Muziką suteiks vienas iš ge
riausiu orchestrų. “Viduri
niai reikalai” irgi bus aprū
pinti per “sočijalistiškąjį bu
fetą“. Ten bus galima gauti 
įvairių valgomų daiktų

šuoti gatvėmis.
Ar tai nepuiku būtų!
Mat.kun. kitiems liepia ne

šioti taip,kaip pirmiauLietu- 
voj nešiodavo, o pats taip ne
nori. Kodėl gi tu, kunigėli,

, <5pki am^riKunišką hnadą, ir 
1 nenešioji, kaip Lietuvoj ne- 

lyvauja svečiai net’k socija- šiojai? 'Jeigu tu kitus moki- 
- - - ,- ri; yi«ų Suv. Valstijų. pjrmiau pats pavyzdį 
bet ir iš kitų šalių. Atsilan- parodyk, o jau tuomet ki- 
kautieji netik patįs pasilink- tiems liepk taip elgtis. Pa- 
smina, bet dar suteikia mo-^aųaus> net ir tavo gaspadi- 
kykl.aį Taip kibai reikalingą Įnenešioja taip, kaip Lie- 
pagelbą. Toji mokykla kiek- tuvoj nešiėjo. 
vienam susipratusiam darbi
ninkui reiškia labai daug; ji

klaidų ir nesmagumų, kokie 
susitiko jo gyvenime. Gali
me, jei žinome, kas atsitiko, 
nors męs savotiškai svars
tysime apie jo atsitikimus, 
bet jie mums bus pamokini
mu. Juk visą mūsų civiliza
cija palaiko tik praeities pa
mokinimai. Taipgi senų 
žmonių pasakojimai ..apie 
praeitį, praleistus laikus, jų 
savotiški pasistengimai pa
mokinti jaunuomenę yra tik
slingi, ir tuo geriau, kad se
ni žmonės turi iš to smagu
mą.

Senatve yra atsiminimų 
amžius. Tūli seniai ir sene
lės, tiesa, išvirsta į vaikiškus

gu męs sakysime, kad ište
kėjusios moterjs turi pride
rėti nuo vyrų. Vienas iš ge
riausių ženklų mūsų laikų y- 
ra tas, kad moteris jau nori 
sutraukyti prigulmybės re
težius. Ir išties, jeigu mes 
norėtume panaikint moterų 
darbą pramonijoj, tai socija-

IV. Išvedimas.
Kaina 20c.

Gaunama pas iždininkę
Miss Benis, 

420 Amstel Boul



LAISVE

[KORESPONDENCIJOS
LONG ISLAND CITY, N.Y

25 d. vasario buvo prakal
bos. Kalbėjo L. Prūseika, 
“Laisvės” redaktorius. Žmo
nių susirinko nedaugiausiai, 1 
bet visi ramiai užsilaikė ir a- 
tydžiai klausėsi. Kalbėtojas 
aiškino apie dabartinį Lietu 
vos padėjimą ir 1.1. Bet štai 
ga įsiveržė į svetainę kelia 
tas vyrukų ir pradėjo trinks 
mą kelti. Išsyk tarp .savęi 
kėlė triukšmą, o miškui pra 
dėjo kibti prie publikos. Bet 1 
pirmininkas su keliais drau
gais triukšmadarius išpra
šė iš svetainės laukan. Be
baigiant kalbėtojui prakal
ba, vėl įsiveržė į svetainę ke
liatas lietuvių ir pradėjo 
šaukti, kad jie esą gudresni 
ir už karalių Saliamoną.Kal- 
bėtojas atsakė, kad jie mmi 
Saliamono laikų dar yra už
silikę. Tuomet mūsų galvo
čiai nutilo.

Vyrai, ar ne gėda jums 
taip elgtis? Negana, kad 
geriate karčiamoj, negana, 
kad savo kruvinai uždirbtus 
centus praleidžiate ant nie
kų, bet dar ateinate į viešus 
susirinkimus ir ten sukelia- 
te triukšmą. Dabar jau pa-

LOS ANGELES, C AL.
30 d. sausio atrasta lau

kuose negyvu Petras Krau- 
čiūnas. Lavonas gulėjo a- 

jlo mylių atstumo nuo 
miesto ir apie 3 mylias nuo 
karų kelio. Pas jį atrasta; 
kišeniuj du buteliai: vienas1 
nuo alaus, o antras nuo deg
tinės. Taipgi pilna burna ža-

no giminės tuomi neužsiga- 
(nėd'no ir pranešė policijai.
Policija atsiuntė kitą dakta
rą ir pripažino, kad velionis 
pasmaugtas. Paskui anglų 
laikraščiai pranešė, būk ve

lionis buvęs pasmaugtas sa
vo namuose ir automobilium 
į laukus išvežtas. Eina tyri
nėjimas ir nežinia, kuomi tas 
viskas užsibaigs.

Reikia pažymėti, kad ve
lionis su savo žmona nesuti
ko ir iš tos priežasties pradė
jo girtuokliauti.

14 d. vasario L. S. S. 39 
kuopa parengė vakarą su 
perstatymu. Buvo sulošta 
veikalas “Paskutinė Banga”. 
Lošimas išėjo gana gerai. 
Publikos susirinko apie 100. 
Nors kuopos nariai daug 

Jeigu dar sykį panašiai vargo turėjo surengdami tą 
pasielgsite, tai .visų pavardes vakarą, bet jie į tai nemaišo 
bus laikraščiuose pagarsiu 
tos.

Prakalbose Dalyvavęs.

nai, nes ir jie supranta civi 
bzac’ia. o jūs nieko nesu 
pranta te.

DETROIT, MICH.
L. S. S. kuopos susivicnyjo.

Jau porą sykių buvau per 
“Laisvę” pranešęfe, kad L. S. 
S. 116 ir 157 kuopos nori su
sivienyti ii* veikti išvien. Tie 
mano p ra neši m aųišsip i 1 dė.

28 d. vasario buvo abiejų 
kuopą susirinkimas. Buvo 
svarstoma, kaip bįjt pasek- 
mingiau darbucties ant soci- 
jalistiškos dirvos ateity/nes 
pereitas abiejų ktiopų veiki
mas buvo labai nepasekmin- 
gas. Buvo pakeltas klausi
mas, ar reikalingos dvi kuo
pos., Diskusuota net2va- 
landi. Didžiuma narių išsi
reiškė, kad dl’i kuopos vi?sai 
nereikalingos, nes joms me- 
užtenka dirvos*; kad galėtu 
pasekmingai darbuotis. Po 
diskusijų buvo paleista per 
b* Įsus, ar reikalingos Detro
ite dvi kuopos. 32 - balsavo, 
kad nereikalingos, du—k-*ui 
reikalingos, o kiti susilaikė 
(susirinkime' dalyvavo 42). 
Poškui buvo svarstoma, ku
rios kuopos vardu nan'ik’n 
ti. Po trumpų diskusijų bu
vo noloista klnusimuo
per balsus. 24 balsavo, kad 
pana’kįnti 157, o palikti 116 
kuopą, 8—kad panaikinti

u npRVtj 157 kuopą; li
kusieji susilaikė.

Tokiu būdu susivienyjo a- 
bidvi kuopos ir paliko 116 
kuopos vardas.

Linkėtina 116 kuopai ko- 
geriausiu pasisekimu ir ant 
toliaus darbuotis. Linkėti
na visiems Detroito socija- 
listams kogeriausio sutikimo 
tarp saves, kad nnatoikarto- 
to tnkie dalykai, kurie buvo 
iškilę praeity. Lai užviešpa- 
tonja tarn in meilė ir vieny
bė ant visados! O jeigu bus 
vienvhe, tai tuomet atsiras ir 
galybė.

Detroito Reporteris.
Nuo red. — Sveikiname 

rlvniinnią Vnd ]ip P^- 
sielgė taip, kaip privalo pasi- 
pi'vti tJVri srAi-jnligtai. i1’ lin
kime kogeriausio sutikimo 
tarp saves. Mes manom.kad 
draugai pasimokino ir pa
matė, jplmi jio torn govoq 
pešis, tai jų priešai visuomet 
džiaugsis. Susivienyjimas 
ahioin kuonų serial buvo na- 
geidauiamas. Visi rlrntecr>i 
drangai seniai to Duke. Tą 
kunės kad draugai užmirs 
ynatJškumus. kurie tako jn 
pirmiau viešnatavo ir vi
som naiiocrom imsis už vi
suomeniško darbo.

T,ai crvw'Mn. tam
draUgų meflC Ir vienybe!

i :»* darbuojasi, kaip galėdami 
I Nuo vakaro pelno liks.

Geistina, kad kuopa tari 
kiau surengtų tokių vakarų 

I J. M. S. '

LEWISTON, ME.
20 d. vasario L. S. S. 105 

kuona parengė prakalbas. 
Kalbėjo net keturi vietos 
kalbėtojai. Taipgi buvo vie
la eilė deklamacijų ir mono
logų. Žmonių buvo nema
žai. Reikia pažymėti, kad 
vienas avinas, išsiskyręs iš 
vyčių pulko, labai persigan
do. kad bedieviai gavėnios 
laike parengė prakalbas ir 
norėjo duoti policijai žinią, 
idant ta visus bedievius su
areštuotų!. Bet čia susidūrė 
su netikėtomis kliūtimis: 
uats nemoka anglų kalbos, o 
kito tokio avino, kur;s būtu 

7 c

mokėjęs angių kalbą ir jam 
padėjęs, nesurado. Tokiu 
budi! savo kvaila plena neiš-

Pereitą vasarą išvažiavo 
i Lietuvą Alfonsas Kapickas. 
Jis prigulėjo prie L. S. S. 105 
kuopos ir prie D. L. K. Gedi
mino draugystes. Rudenį 
topo paimtas į kariumenę, o 
dabar atsiuntė L. S. S. 105 
kuopos sekretoriui laišką. 
Laiške rašo, kad išvažiuoja 
ant karės lauko ir atsisvei
kina visus draugus ir pažįs
tamus.

DES MOINES, IOWA,
Šam« mieste randasi apie 

700 lietuvių, didžiuma jų ve
dusių. Merginų visai mažai 
yra.

Yra keturios draugystės: 
S. L. A. kuopa, L. S. S. 160 
kuopa, šv. Jurgio Kareivio 
draugystė ir Lietuvių U kę
sų draugystė. Po naujų me
tų susitvėrė Dukterų ir Sū
nų pašelpinė draugystė. Šioj 
draugystėj yra du pašelpos 
skyrių: kurie moka $2.00 į- 
stojimo ir po $1.00 mėnesinių 
mokesčių, tai tie gauna ligoj 
pąšelpos $10.00 į savaitę; ku
rie moka $1.00 įstojimo ir po 
50c. mėnesiniu mokesčiu, tai 
tie gauna ligoj pašelpos $5.00 
į savaite; taipgi eina “Kelei
vis”, kaipo organas. Naujo
ji draugystė turi 32 nariu; 
jų skaitliuj 9 moterįs. .

"Dab^r vertėtu susitverti 
teatrališkam rateliui ir pra
dėti darbuotis dailėj, nes šia
me mieste iki šiol nieko pa
našaus nebuvo.

nuo L. š. F. centjro komiteto 
jau gauti. v ; <

Reikia pažymėti, kad pra
džia labai gera, nes per ke- 
liatą valandų surinkta 31 do- 

15 d. vasario mūsų Teris su centaię.
sausas

Girtuokliavimas ir peŠty 
nes tarp lietuvių labai prasi 
platinę.

Reikia ištarti širdingą a- 
čiu aukautojams ir kalbėto
jui, kuris jokio atlyginimo 
nereikalavo.

W. B. Ambotas.
Nuo 

miestas pasiliko 
Pirmiau buvo 86 karčiamos 
jų skaitliuj viena lietuviška, rinkimų 
bet dabar tapo visos uždary
tos. Žmoneliai labai nusimi
nę; dauguma ir iš lietuvių 
susirenka prie buvusios tau
tiškos karčiamos ir stovi no
sis nuleidę. Tikras vargas...

Laimingo pasisekimo drau
gams, kurie užsiėmė aukų

L. S. S. 160 kuopa silpnai 
gyvuoja: narių mažai turi, 
bet ir tie patįs nesirūpina vi
suomeniškais reikalais. Jau 
antri metai eina, o kuopa nė
ra nieko parengus. Pirmiau, 
kada čia gyveno drg. D. J. 
Kasparka ir J. Geiliūnas, tai 
ir kuopa judėjo, bet netekus 
tų draugų, kuopa visai už
migo, tartum mūsų draugus 
kas su botagu išvaikė iš šio 
miesto.

Dukterų Dėde.

BALTIMORE, MD.
“Laisvėj” buvo paminėta, 

kad Karaliaus ir \ išniausko 
dirbtuvės kriaučių streikas 
eina prie galo, bet dabar da
lykai pakrypo visai į kitą pu-

22 d. vasario buvo susirin
kęs unijos komitetas, kad 
sutaikius streikierius su 
darbdaviais. Pribuvo M. 
Karalius ir Višniauskas. Ka
da pirmininkas užklausė bo
selius, ką jie mano daryti su 
savo senais darbininkais ir 
ar mano taikytis, tai Kara
lius, nors nenorams, atsakė, 
kad turi darbininkų ir jo 
dirbtuve dirba. Po ilgų dis
kusijų boseliai sutiko visus 
senuosius darbininkus pri
imti ir pareikalavo, kad uni
ja priduotų surašą visų 
streikavusiu darbininku, ku- 
rie nori grįžti ir kurie*atsi
sako.

Kadangi buvo padaryta 
neva santaika, tai unija bo
seliams dovanojo uždėtą po 
$50.00 bausmę. Bet kada li
nija pristatė streikierių su
rašą, tai Karalius jį atmetė 
ir atsisakė visus darbininkus 
priimti. Už vis labiausia ne
nori priimti Lazauską, už
mesdamas jam Įvairias kal

SO. BOSTON, MASS.
28 d. vasario .L. S. S. 60 

kuopa parengė paskaitą. 
Skaitė drg. N. Januška te
moj “Alkoholis — žmonijos 
pavergėjas ir kova su juo- 

imi”. Viskas gerai pavyko ir 
publika pasiliko užganėdin- 

j ta paskaita.
i Reikia pažymėti, kad drg. 
j N. Januška darbo žmogus, 
j liet paskaitą parengė labai 
gerą. Linkėtina jam ir to- 

! liaus darbuotis. Girdėjau, 
kad Januška dabar rengia 
paskaitą temoj “Meilė”. Ge
ro pasisekimo.

Po paskaitai buvo diskusi
jos. Diskusuota apie vertę 
paskaitos. Visi pripažino, 
kad paskaita naudinga ir su
maniai parašyta.

M. M. Plepis.

GARDNER, MASS.
28 d. vasario L. S. S. 89 

kuopa parengė7 prakalbas. 
Kalbėjo J. Mickevičius, “Ša
kės” administratorius. Pir
miausia aiškino apie religi
ja ir jos nupuolimą. Paskui 
aiškino anie Europos kares 
ir jų blėdingumn Kalbėto
jas savo užduotis atliko la
bai gerai ir publika nesiliko 
užganėdinta. Po prakalbų 
buvo klausimai, ant kuriu 
kalbėto jas atsakinėio. Buvo 
ir vyčių generolai; jie taipgi 
uždavinėjo klausinius^ bet 
paskui vargšai atsidūrė ožio 
rage ir tūrėjo nutilti.

Žmonių buvo e;i^'i 
visi ramiai užsilf’kė. 
surinkta padengimui 
pie penkis d M ori u s.

Velnio Motina

daug ik 
Aukų 

lėšų a-

yaka- 
drau- 
sulošė

Tokiu būdu Karaliaus ir 
Višniausko dirbtuvėj strei
kas tęsiasi ir pirmasis unijos 
nu ta rimas,t.y., uždėjimas (po 
$50.00 bausmės pasilieka ga^

24 d. vasario buvo teismas 
tų ypatų,kurias Karalius su
areštavo. Teismas kaltina
muosius išteisino. Reiškia, 
Karalius ir kompanija teis
mą pralaimėjo. •

Presos Komitetas:
M. Miežis.
S. F. Klišis.
J. Žulius.
J. Lazauskas.

GILBERTON, PA
27 d. vasario buvo 

ras. L. S. S. 79 kuopos 
nai iš Girardville, Pa., 
daug juokingu monologų, di
alogų, padeklamavo ir 1.1. 
Programas susidėjo iš 15 į- 
vairiu veikalėliu, kurie pub- 
likai labai patiko. Labiau
sia publiką užganėdino ma
žos mergaitės, kurios pui
kiai padeklamavo. 'Buvo ir 
dainų. 'Pik vienas monolo- 
gistas savo role labai blogai 
atliko, nes buvo perdaug 
ant drąsos ėmės.

Reikia ištarti širdingą a- 
čiu J. Kasimui, kuris už dy
ka suteikė svetaine.

Žmonių! susirinko apie 50. 
Sulyginus su skaitliam apsi
gyvenusiu lietuviui šiame 
miestely, tai. mažai susirin-

HAZLETON, PA.
Čia lietuvių randasi nema

žai ir yra keliūtas draugys
čių, bet jos veik nieko nevei
kia ant visuomeniškos dir
vos-. Tik S. L. A. 114 kuopa 
retkarčiais parengia prakal
bas. Tarp savęs lietuviai 
gyvena getam sutikime.

Kirvio Kotas.

CLIFFSIDE, N. J.
20 d. vasario buvo susi

rinkimas S. L. A. 70 kuopos. 
Buvo pakeltas klausimas, 
kad kuopos kasierius išsiųs
tų aukas L. Š. F. kasieriui 
K. Šidlauskui, kurios pas jį 
randasi jau trįs mėnesiai, 
{nešėjas nurodinėjo, kad tie. 
kurie nepriguli prie kuopos, 
neužsitiki kuopai ir nori,' 
kad jų aukos būtų pasiųstos 
centro kasieriui. Mūsų tau
tiečiai tokį triukšmą pakėlė, 
užsistodami už kasteriu, kad 
net dauguma kuopos narių 
svetainę apleido.

Viską žinąs.

NORTHAMPTON, MASS.
28 d. vasario M.L.D. drau

gystė parengė prakalbas. 
Kalbėjo St. Miehelsonas. 
Aiškino apie dabartinę karę 
ir apie streikierių padėjimą 
Coloradoj. Ant pabaigos 
kvietė darbininkus organi
zuotis, kad išsigelbėjus nuo 
tų baisenybių, kurios dabar 
siaučia.

Reikia pastebėti, kad atsi
rado ir tokių, kurie pradėjo 
triukšmą kelti. Prisiėjo per
traukti prakalbą ir papra
šyti tuos žmonelius nutilti 
arba iš svetainės prasišalin
ti. Trink 
Bet pabai 
nas fanatikes 
pradėjo šaukti 
kios prakalbos 
kad jie surengsią sau kitas ii 
kalbėtoją parsikviesią.
. Aukų surinkta padengi
mui lėšų $2.01.

Lietuvos Jaunikaitis.

madariai nurimo, 
us kalbėtojui, vie

atsistojo i j 
kad jam to- 
nenatinka ii

WESTVILLE, ILL.
28 d. vasario L. S. S. 26 Kp> 

mrengė vakarą. Buvo su
osta penkių veiksimi drama 

^ošimas išėjo 
gai atsižymė- 
drg. M. Dun- 
rolėi, M. Mu-

LONG ISLAND CITY, N.Y.
“Laisvėj” N 18 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija, 
ku r i o j b u v o ap r a šy ta j au nuo
monės parengtos prL__„T__
ir kelinto lietuvių gyvuliškas 
pasielgimas laike tų prakal
bų. Taipgi buvo pasakyta, 
kad sekančiam“Laisvės” nu
mery tilps tų lietuvių pavar
dės, kurie gyvuliškai pasiel-

Kada iš tų vaikinų galvų 
išgaravo alkoholis, tai jie 
pradėjo apgailestauti, 
taip nedorai pasielgė ir .per
siprašė prakalbų rengėjus. 
Prakalbų rengėjai triukšma
dariams dovanojo, pasaky
dami: “Atleiskim jiems, nes 
jie nežino, ką dar

Tokiu būdu pa, 
lieka nepagai

NEW HAVEN, CONN.
27 d. vasario buyo prakal

bos L. S. S. 27 kuopos. Kal
bėjo drg. M. Dusevičia. Kal
bėtojas aiškino apie karę ir 

įkalbos bedarbes. Kada kalbėjo a- 
pie kares, tai tiems, kurie 
skaito laikraščius nieko nau
jo nepasakė, bet 
raščių neskaito, 
naujo išgirdo.
kalba buvo apie bedarbes,jų 
atsiradimą ir panaikinimą. 
Taipgi buvo užvažiuota ir 
dvasiškijai. Paskui buvo

“Iš Meilės”, 
gerai. Ypatii 
jo šios ypatus 
duliene Soros 
raikienė — A 
V. Gedeminsk 
'ęj- Kiti irgi s 
čiai.

28 kovo bus suloštas veika
las “Marija Magdei ietė”. 
Nors šis veikalas jau buvo 
loštas, bet žmonės reikalau
ja jį atkartoti. Reikia 
ištarti širdingą ačiū- drg. M. 
Dundulienei, kad jinai užsi
ima režisieriavimu ir atsa
kančiai išlavina savo akto
rius. Kii-ku.

urie» Įnik
tai dm1 v 
Įdomesne

ardės pasi 
sintos.

Geraširdis.

E. ARLINGTON, VT.
Per pasidarbavimą K. 

’Baltrūnaitės, vietos T. M. D. 
kuopa išrinko komitetą rin
kimui aukų nukentėjusiems 
Lietuvoj nuo karės. Į komi
tetą išrinkta sekančios yna- 
tos: K. Baltrūnaitė, Ig Ka
valiauskas, K. Giedris ir J. 
Mikitas. Visi paliūdyjimai J tais.

kad pora klausimu, kiniuos kal
bėtojas gerai išrišo. Publi
kos prisirinko nemažai. "

Reikia pastebėti, kad mū
sų! tautiečiai šaukia, būk ju 
parengtuose vakąruošė bei 
viešuose susirinkimuose so- 
cijalistai ramiai neužsilaiką. 
Bet socijalistai niekuomet 
tain nenasielgia, kaip tautie
čiai. Dauguma ateina ne 
prakalbų pasiklausyti, bet su 
merginoms pasikalbėti ir 
tuomi triukšmą pradeda kel
ti. Kad tain elgtųsi tam sū
neliai, fai nieko nesakyčiau, 
bet kad panašiai elgiasi tie, 
kurie save skaito apsišvietu
siais. tai labai nuostabu.

Aukų padengimui lė^ų su
rinkta šeši doleHai su cen-

CICERO, ILL.
Šiomis dienomis tapo įkur

tas lietuviškas knygynas, 
kuris randasi 1446 W. 15th 
St:, Cicero , 111. Knygynas 
bus bepartyviskas ir jame 
rasis visokio turinio knygų 
ir laikraščių. Kas kokias 
knygas arba laikraščius at
siųs, visi bus su mielu noru 
priimti. Geistina, kad vietos 
lietuviai paremtų tą naują ir 
dar silpną įstaigą. Reikia 
atsiminti, kad knygynas tai 
pirmas kelias prie apšvietos.

Knygynas atdaras kas
dien nuo 7 iki 10 yal. vakaro.

Kas turi atliekamų knygų, 
meldžiame paaukauti mūsų 
knygynui. Taipgi meldžia
me ir redakcijų! siuntinėti 
savo laikraščius ir paaukau
ti savo leidimo knygų. Visas 
knygas ir laikraščius siųskit 
šiuo adresu: K. T. Deveikis, 
1500 So. 48th St., Cicero, III.

ras, bet, iš priežasties gavė
nios, atsisakė padainuoti. 
Pirmas kalbėjo Kinderis. Jis 
nurodo tuos laikus ir aplin
kybes, kuomet dr-tė susitvė
rė, pabriežia jos kiltus tiks
lus ir kviečia prie dr-tės pri
sirašyti. Pabaigus jam kal
bėti, kunigas daro porą patė- 
mijimų. Kalbėtojas atsako Aušros choro 
i tuos patėmijimus. Iškįla 
diskusijos. Paima balsą pa
rapijos sekretorius Jurelevi- 
Čiuš ir-palaiko kalbėtojo pu
sę. Tuom tarpu pirmininkas 
prašo diskusijas užbaigti ir 
kviečia kunigą kalkėti. Ru
ngas, užėmęs kalbėtojo vie- 
•1. nradėjo skaityti iš laik

raščiui iškarnas ir daryti sa
vo išvedžiojimus. Pirmiau 
skaitė apie naudingumą 
knygų skaitymu.’ Paskui 
oradėjo aiškinti ap'e blėdin- 
•>umą alkoholio ir kvietė su 
įuomi kovoti.

Ant galo kvietė prigulėti 
nrie knygyno draugystės ir 
įkurti tam 1___ t __  _ f.
kad galima būtu atėjus pasi
skaityti knygų ir laikraščiu. 
Jis pats irgi na: 
šios draugystės 
sumanymą remti 
nesakė: “Jeigu Patersono 
lietuviai gali užlaikyti sep
tynias karčlamas, o negalė
tų! užlaikyti nuolatinio kam
bario dėl susirinkimų! ir\)a- 
siskaitymų. tai juos reikėti! 
pavadinti nepilnaprečiais”.

Daigelis prisirašė prie 
draugystės, pasižadėdami 
remti tą naują sumanymą.

Klausęs.

merginas. Korėspondenta* 
nurodo, kad jau kelios’mer
ginos prisirašę prie bažnyti
nio choro ir net vieną iš jų 
kunigas žadėjęs paimti gas- 
padine.

Turiu pasakyti, kad dūšių 
ganytojas atvyko, bet jokio 
choro netveria ir nei viena iš 

prie bažnyti
nio choro nepriguli, nes to
kio choro negali surasti. Jei
gu nekurios iš Aušros/choro 
prasišalino, tai brrvo tam 
tikros priežastis. Gaspadi- 
ne taipgi nei vienos mergi
nos iš Aušros choro kunigas 
nekalbino ir nežadėjo imti, 

Chorą gerbiantis.

Cambridge, ?dass.
Gobiamoji Redakcija: — 

Meldžiu patalpinti jūsų 
laikrašty sekantį pasiaiški
nimą.

28 d. vasario katalikiškai- 
tautiška draugystė parengė 

tikrą kambarį, prakalbas. Prakalbų tikslas 
1— pa rinkti aukų nukentėju- 
Isiems nuo karės (taip buvo 

sižadėįa boti pagarsinta plakatuose). A- 
nariu irtą tėjo pas mane pusseserė ir 

Ant galo mudu nuėjom pas ją, kad 
apsirengus, eiti ant tų pra
kalbų. Išeinant mudviem iš 
kambario, kordonu j stovėjo 
trįs vaikinai, /is, praeida
mas pro šalį, pasakiau: 
“Good - bye, draugai, nes 
męs jau išeiname”. Tuom 
tarpu vienas jų, A. A., nieko 
nesakęs, kirto, man ..alaus 
bonka per galvą, o J. M. pra
dėjo mokinti, kad daugiau 
duotų. Pusseserė įsimaišė į 
tą tarpą ir aš išsprukau per 
duris. Prskui per telefoną 
pašaukiau policiją. Mušei
kos leidosi bėgti, bet polici
ja juos pagavo ir suareštavo.

Ant rytojaus buvo teis
mas: vienas užsimokėjo du 
doleriu už suareštavimą, o 
kiti du užsimokėjo po $10.00. 
Tuom viskas ir užsibaigė.

Nekurie draugai > L. S. S. 
į 71 kuopos užsipuola, buk aš 

atsinešti i I sykiu su tais vaikinais gir
tuokliavęs ir kazyromis lo
šęs, p.er tai ir susipešęs. 
Draugų pasakojimas neturi 
jokio pamato. ’

Antanas Butko. <

JERSEY CITY. N. J.
L. S. S. 59 kuopos bus d's- 

kųsijų ir lavinimosi socija- 
lizmo teorijoj susirinkimai

. Pirmas toks susirinkimas 
atsibus vakare 10 d. kovo, M 
Skučo svetainėj.

Programas bus
K nonos o r g:

sekantis: 
mizatorius 

-Irg. M. J. Iškauskas p^sa- 
k y s n i *<a k a 1 b ą te m o i: “ K a i p 
soči ja] i štai turi 
priešingas jų idėjai organi
zacijas?”

Diskusijų klausimai šie:
1) Kodėl socijalistai pri

guli prie L. S. S. arba Soci
alist Party (? — Red.). Da
lyką perstatys L. Dimbenas.

2) Kad geras katalikas ga
li prigulėti prie socijalistų 
partijos — perstatys L. D.

3) A’nt ko sęcijaliznms re
miasi perstatys D. P.

Draugai, daugiau klausi
mu patis parūpinkite

I). Pilka.

ROCHESTER. N
.28 d. vasario S. 1 

kuona surengė n m 
Kalbėjo K. J. Vaivada anie 
S. L. A. istorija ir ką S. L. A. 
duoda žmonėms. Žmonių 
buvo mažai.

25 d. vasario “Labor I.vce- 
nm” salėj kalbėjo Fred AVa- 
ren “Anneal to Reason” bu- 
v<\s redaktorius
tikslas — paagituoti už soci- 
inb’stiška dienrašti “New 
York Call”. Surinkta apie 
du šimtu prenumeratorių.

J. P. Stančikas.

LAWRENCE. MASS.
27 d. vasario, 9:30 vai. va

kare, buvo užpuolimas bro
liu Jurgaičiu kriaučių dirb
tuvėj. Minėtam laike Jur
gaitis buvo dirbtuvei ir kal
bėjosi su pašaliniu žmogum 
Strazdu. Jiems besikalbant 
ieio per užpakalines duris 
užsimovęs ant veido maską 
žmogus ir. laikydamas ran
koj -revolveri, sušuko: 
“Hands un!” Paskui nriėjes 
prie judviejų pareikalavo 
pinigu. Iš Jurgaičio p^ome 
nni’e $100 ii* iš Strazdo $10 ir 
išėjo iš dirbtuvės. Dabar ei
na tyrineiimas. Snėjamą, 
kad ta atliko lietuvis, pri
verstas didelės bedarVo*.

Dilgė.

Puvui. — Talpiname anks
čiau gautą. Atleiskite; kad 
negai e j o m su n au do ti.

Velnio Motinai. — Margu
mynai netinka. — Vienos ži
nutės nesvarbios, o už kitas 
gali redakcijų teisman pa
raukti.

A. Ivaškevič. — Talpina
me anksčiau gautą. /Atleis
kite, kad negalime sunaudo-

Januškai. — Talpiname 
•jau gautą. Atleiskite, 

m sunaudoti.
- Jeigu L. S. 
ngė diskusi- 

Prakalbu jas, o paskui pakeitė jas pra
kalbomis, tai kuopos daly
kas. Jūsų kritika labai ne
aiški ir gali iškelti didelius 
ginčus. Netilps.

John Juodis, Jerse.V City, 
N. J. — Jūs turit atsiminti, 
kad karčiame^ girtų nepa
mokinsi, nes ten vieta ne mo
kinimui, bet proto nustoji- 
mui. Jeigu tamsta už pamo
kinimą išnešei sveiką kailį, 
tai ir ačiū dievui, o rašyti a- 
pie tai neverta. •

kad nega
J. Lataniui. -

S. 29 kuopa par

ST. LOTTIS. IMO.
“Laisves” N. 16 tilno iš 

musu miesto koresnondenci- 
m no kuria n^asirašo tūlas 
Bišlinvis. Roresnondentas 
sąko, Lnr] į mūsų miestą at- 
*vko duš1’11 ga^vtoi^s ir tuo- 
jmis nradėio kerbti Aušrys 

1, nes nrofDio orn’pni- 
b^žnvtini/*bpr^ Ir pf- 

bažnytinis cho-1 kalbinėti nuo Aušros choro

PATERSON, N. J.
25 vasario Patersono Lie

tuvių Skaityklos draugystė 
parengė prakalbas. Kalbė-
tojais buvo vietiniai E. Kin- chorui 
deras ir kun. Šyagždis. Bu 
vo kviestas r

JAU NEREIK DAUGIAU 
ATŠIPUSIA BRITVA ' 

SKUSTIS. .
Reikalingas Preparatas Vi

siems Vyrams!
Kadangi britva peša ir 

skaudžiai skuta, ne kankin
kis ir nepykdink save, tik 
parsitrauk “Kleenkut” Ra
zor Sharpening Pusto. O 
kaip patepsi ant * diržo ir 
patrauksi kelis kartus brit
va. tai taip gerai išpustis. 
kad malonu bus kasdien 
skustis. Kaina 25c. baksas.

Adresuok:
J. F. Bergen. Mfg.,

83 Perry Ave., *
Maspeth, L. I. N. Y.

Reikalaujame pardavėju! 
Naudingas uždarbis — visi 
vvrai perka!

&
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ratas dėl skauduliu. įsipeni
mu, sudegini mų, apsišutini- 
mu. nusibrūžiainui. —- pasek- 
min-as dėl įvairiu atdarą

Zen.iau paminė'ui- gy«1u<>iet» gahtn* 
nptuteti p«-r pačią 
Nu- Reumatizmo... __
Kritujo VAlylojlts........./.
Vidurių Ki g-uiiatorius... . 
'! 'uj.i.ika.......  ........... 25i .

Ir visokiai kitokias gyduoles nuo 
vi-mkių ligų kurios čia dar nepamink 
t 's galima gauti per pačtą.

joj. turi

KALIBATA 
Gydanti Mostis

je kruta. Išsyk mane.

su itdr>au6.* 
‘i*

F. Stropiene t.‘.‘.’“".VA'.’.

LAISVĖ

JUOKŲ KĄSNELIAI

Ponia Ramanauskienė iš Lawrence’o laiko prakalbą 
švento Juozapo, draugystei Cambridge, Mass.

r*Y>Af'TTir* o inr ą oiif a i kad yra vienas, kuris visos ORAKULO PATAI i x . ()i<o]įcos Vyrus skuta. Ponas 
liepė jį pašaukti. Barzda
skutes tuojaus pribuvo ir 
pradėjo ruoštis prie skuti
mo. Pirmiausia į bato aulą 
užleido britvą, paskui pasi
ėmė puoduką, prispjovė į jį1

Klausimai:—
Brangus Orakule! Ar ne- 

išvirožytum man šias kelias 
kvestijas:

1) Kas pirmiau ant svieto 
atsirado: višta ar kiaušinis?

2) Kokia bus leidžiu stai- 
la šią vasarą?

3) Kada mergina pasęs 
ta?

siusiu d’delį rūgyta agurką 
(O kame tu jį išrūginai* 
Orak.).

—Kam tu spjaudai į puo
duką?—klausia ponas.

—Už tai. kad aš poną pa- 
guodcju. Kitiem stačiai ant 
7o:do spjaunu ir paskui iš
muilinu,—pasiaiškino barbe
ns. J. ž.

Metežnykė.

Atsakymai:—
l)Ant svieto pirmiaus at-

ta. Apie tai Orakulo juodoj 
knygoj šitaip yra parašyta:

Dieyas tvėrė pasaulį per 
ištisas šešias dienas. Ka
dangi darbas buvo neleng-Į 
vas, tai.ir maitintis turėjo 
atsakančiai. Panedėly, utar- 
ninke, seredoje ir ketverge 
dievas valgė mėsą, bet atė
jus pėtnyčiai, mėsos negaiė-

pūstų su silkėm. Bet nuo to-

slobna ir jis negalėjo dirbti. 
Atsisėdęs pradėjo galvoti, 
ką čia padarius? Tout jam 
mintis į gnlva. k?d reik’a su
tveri tuziną kiaušinių ir su- 
valgyt, gal gi nuo ju pnliks
kiek stipriau. Kaip sumanė, 
taip ir padarė. Sutvėrė tu
ziną kiaušinių, šešis iš j ii su
valgė o kitus šešis pasidėjo ’ 
užanti kitam sykiui. Kida 
pasaulis jau buvo red i, tai 
dievas jautėsi labai nuvar-

Teisingiausia lietuviška banka

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

Dabar galima važiuot į Rusiją per Ang’iją kas'seredą ir kas Subatą. 
Taipogi galima atvažiuot iš Rusijos į Ameriką per Finliandiją. Kas nori 
važiuoti, lai atsiunčia $5,00 depozito dėl užtikrihimo vietos ant laivo. 
Visiems pasažieriams parūpinu pasporlus, pasitinku ant dypo ir paly
džiu ant laivo. Negavus mano atsakymo, iš vietos nevažiuokit. ^Taipgi, 
su absoliutiška atsakomybe persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, pate
kusiems nelaisvėn Austrijai ir Vokietijai.

JOHIN KO1
36 GRAND STREET

BROOKLYN. N. Y.
FILU A: 155 CLINTON AVE. 

iMASPĖTU, L. I. N. Y. 11
fei
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SPEC1JALISK AS IŠPARDAVĖ S
TOKIO lS»»AVI>* ' IMU N< v TURKE l)AR Ml KAI) AFI U' O
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t.

su 21 perlu Kiev Siu. 8 banali 
Vertės $!8.00, lik už .

21 pneniniŲ k i»pn v, 
V-rtė- $25.00, tik už

<*

■6

įgįr 

m

y į... .. A

State Bank of Chicago
AurpotatyviH. Valstijos valdžion prižiūrimai*, o 
todėl aminui ilsias pinigams pasidėti bankas.

I'asblėju.sių čia žmonių pini'vai apdrausti 
'tanko kapitalu ir atsargos fondu daugiau 
kaip

$4,000,000.00
Ibi tik n k moka \’7r inetatriH.

i’hicaguj gyvenantieji ga'i pam<lėti t'l* 
at siunčiant pact u. Daug ♦<lxt

t Rašykite liet uviškai adrt t,u 

SIME BOK OF cmOAGO- 
Kampas LaSalle ir Washington Sts.

N*
pinilfUis

j r nn

NAUDINGAS PATAR
NAVIMAS.

Lietuviams visokiuose reikaluose: pa
rašau apgarsinimus j visokius laikraš
čius; sustatau cirkuliorius lietuviSkoj 
ir kitokiose kalbose. Verčiu visokius 
raštus iš kitų kalbų j anglišką. TYRI- 
NĖJT SKUNDUS IR BYLAS (PRO- 
V A S). Reikale patarnauju kaipo tlu- 
močius visokiose įstaigose, o taipgi b 
ofisuose: pas advokatus, daktarus Ir 
kitur. Darbą irzygius atlieku teisin
gai. skubiai ir gerai. Patarimai (rodą) 
už dyką. Reikalaudami atsakymo po> 
laišką pridėkite už 2c štampą.

K. PILĖNAS
(J. Girdžio Muzikališkų Instruments 

Storas).
103 Grand Street. Brooklyn, N. 1.

AR NORI PRALAVINT 
SAVO PROTĄ?

koek’o knygutę “Galutinis 
i\lc>ų Ronos Tikslas”.

Kaina tik 10 centų. Rei
kalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,
183 Roebling St..

Brooklyn, N. Y.KONCERTINIS ,
TOURNEE

Mika.x Petrauskas, pradėjus iš 16 d 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncer
tų. Kas pageidautų koncerto, tegu 
susižino su

M. PETRAI SK U.
39.* W. Broadway, So. Boston. Mae*

Tel. Greenpoint 201?
DR. F. MATULAITIS

■K 
t.

Ilgas bučkis.
Jonas:—Aš tamistą bu-1 

eiuoju ir bučiuoju, o tamistaJ 
manęs dar nei sykį nepabu
čiavai.

Pilvelienė:—Kaip aš ga
liu tave, Jonuti, bučiuoti, juk i 
aš vedus? Ir ką gi mano vy- 

: ras man pasakytų?...
Jonas:—Spjaut ant to! Ką, 

tu paisai! Na, pabučiuok 
gi nors kartą.

Pilvebenė:—Na, jau na, 
pakštelsiu. Bet aš tave, Jo
nuk, noriu bučiuoti 
gu bučkiu. K.

•• — —— -

j’,f C IMT A f 0 h /T
2 1 n tu \ dl u didi v. 'ntii-Hl.il 

A i ic’i < mi t tik ii .....................

Atsiųskite niurna nors kiek pi 

nigy ant rankos, o męs • junu 
nusiųsime nu ziki lišką ii stru 
nu n’n, V < k j ji s tik norėsiu.

r i c j < i i u I > I ®i i vf i) r; e M > t ki. r ir ptilniso v Im k iu» 
Muzikai škus Instrumentus ir Fonografus.

( rili t> i ii f y i i ir r v r. M r. .
Ii > ikal«i k ite k i> talirg< .

I it tuviški I't 'l < i o 11 si vis< I i< n i < i !.< n r. 
' t'-ibmkę | ar u i s r i i? syk;, aleisits \ isadi.

MOSCOW MUSIC ( O.

>•»>

Prapuolęs.
Keliauninkas .( 

;darbininką):—Kaų:
mišku 

tu gali
šito

miško?
Darbininkas:—Aš ir 

manau išeiti, nes amžinai e 
su prapuolęs.

nc-

liu nei valgyt, nei miegot.
Į Daktaras:—Nebijok, ta- 

r - . .. imista, nėra nieko pavojingu.Imte mjegojis nradejs jaus-i Apsivesk ir hflsi svejkas. '

savo užanty ji 
viščiukius. o 4

prato, kad jis iš kiaušinių iš- 
perėi > viščiukus.

Tai tokia kiaušinio ir viš
tos atsiradimo istorija.

nešiot kelines viršuj andnro- 
kn. Skrybėlės p-i bus tokie 
dydž’o, kaip dabartiniai am- 
breliai. Tuomet vaikinam

‘u*1

X«t.v

duodi tokiam žmogui, kuris 
nori pirkti. Gali džiaugtis 
tik tuomet, jeigu ką-nors į- 
siūlai tokiam žmogui, kuris 
nieko nenori pirkti

Pabažnas ubagas. %
Gaspadinė:—Na, o ką se

ni, koks oras?
Ubagas:—Duok tu šventą3) Mergina pasęsta tik

tuomet, kada ansivetln.. No-:pakaju7‘gaspadinėle, "lietus 
vedusios gi merginos js as- pila kaip iš panelgs-

Dievas žmogų sutvėrė, 
žmogus dievą padare 

ir pragėrė.
Vienas skulptorius išdro

žė iš medžio dievo stovylą. 
Tą stovylą jisai nunešė į 
miestą ir pardavė, o pinigus 
pragėrė. Kada biskį prasi
blaivė ir suprato, kad nege
rai padarė, tai nuėio i baž
nyčią, atsiklaupė prieš alto
rių ir sušuko: “Dieve, dieve, 
dovanok man! Tu mane su
tvėrei, o aš tave padariau, 
pardaviau’ir pragėriau”...

čiausios rankovės.
Gaspadinė:—Tai gal, seni, 

almužnos norėsi?
Ubagas:—:Žinoma, gaspa- 

linėle' būsiu Jums dėkingas. 
Nukalbėsiu septynis poterė
lius i panelę švenčiausią ir 
penkis į jos vaiką.

NEWAKK’O IJEHAIH A AH1EKA.
Apielinkf s U etiivian-s p ra n«. šu, I a d atidariau 
AI'TIHKA tikrai lietuviški) Pas mane galite 
Rauti visokias gyduoles kokias tik Lietuvoje g'aii- 
davol. leipui sutaisoin .visokias gyduoles pagal 

receptus su didžinusiti' a's*»rjrt»ivti.
K A LI BATA

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

į ra n k i u

KALI IMTA TONIC
BIT TERN 

lab.d gera gyduolė dėl ' ne
tvarkos skilvio ir. malimo

KALIBATA
/ Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybės šakny
se; sulaiko plaukų slinkimą 
ir pestekninj pleiskanų tvčri- 
inąsi. taipgi niežėjimą galvos 
odos: suteikia naują augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
gražina spėkas. 59 c

K‘.X

>1 * I
I?
Į* ’>X
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Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik j J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę

IOO Grand Si.,

rele| hone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

savo norą.
MARTINAI 7IS

Brooklyn, N. V.

ir MAL10RIUS

hiEWAEKO
AKUSERKAU

8 i 1Pai>a'gu.--i l m perai rici Man i A- G 
j kušei kų mokyki;,’^PlM-Tburgė ir U 
S 11: ..i  v ... i ...  i »: r

i?
J

:vakare tarp 7 ir 9 valandų* 
hi«. Nu. 229 Bedford A ve.

“Laisvės” advokatas

Morris H1LQU1TH s§
50 Church St.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai, 
vakaro.D «.*................         n . ..r“

gi! Akušerkaį
§Ptft>altr>«f<l kitr-ą " nnuni Me<t*c*l m 

College. B»’tln>«»re. M.J 3

*■ PnsoVtnin<m utlipku mmva flurti-- A

I p u>.n i o ausia 11 ge ri a u s;« 
lietuviškaA P T I E K A LIETUVIŠKA

\PT1EKA

‘‘šlechctnas” barberys.
Sykį vienas ponas važiavo 

per Vilniaus guberniją ir ap
sistojo nakvoti okolicoj Za- 
kori, kur “šlėktos” gyvena. 
Jis norėjo apsiskusti barz
dą, kuri kelionėje gana dide-

Ji. užaugo, todėl paklausė 
Mmininko. ar ’ ‘

Prastos piršlybos.
Jaurri^is: — Ar tamistos 

dukters ranka dar liuesą? •
Tėvas:—Liuosa. O tams

tos ranka ar liuosa?
Jaunikis
Tėvas:— 

vo liuosa ranką kepure 
nešdinkis lauk.

—Taip. %
Tai pasiimk į sa

il

nėra šitoj o- 
i (barzdawi-

Tarpe merginų.
Ona:—Žinai, Daratėle, Jo

nas Pypkius šį vakarą man 
prisipažino, kad jis mane 
myli ir nori, kad už jo tekė
čiau.

Darata:—-Ar jis pasiuto! 
Ogi aną vakarą jis ir man tą 
patį sakS. Svirplys

Ir

O. STROLlUNT:

-•*r.
C Al. V l'Ė!L k t. R X I

.J-

:;v

j ou 
. u; J

' Y'‘ „ Ji
> U’-Z.'“" o • 
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*. <*x
6. 'i»V

pra.šalinimn kietų ir minkštą 
Nuospaudų ir sukietė- 
jinuj.

■‘•'X
““1

prak: ilgoje prie gimdymo, taip- 
jfi rili ap.dpazii’Ui oi simpto- 
m.io visų moterišką ligų ir rei- 
kotui e\ant, gante gauti patar-

I’IIaRMaCIM
I 'ci-ry iSt r., Nevvurk9 FN
Near Van Buren Street 'I'elephone 10135 Markei.

Preke .... ___
KALIBATA

Moslis nuo Nuospaudų

1’9 Walnut SI., NEWARK, N. J.
1 \*> 

L-|< fonas l(1o- Market 10.

Cystytejas Kraujo 
puiki j’.ytln:»>ė dėl vočių, odi- i 
nių ligų išbėrimų, purkų ii 
visokių skaudulių paeinančiu 
nuo blogo kraujo ir dėl įvai 

A'X:..................$i-co

*

tuv’,‘»4. -Api :Tk/. 
vx’stljoj

l. kaklus tik p*-
n. \aru

Jonas M ATKUS?t! P
.'•X

SxlttniiSveikatai

TelefonasJH85 .Greenpoint

*.(4iAIŽĖJA UOIGO*

♦ IKTA PAM

A. SHRUPSK!
ir

ir
25c, ir

ir

G'i JU, find BL, Hre^klya, M. T.

1741W. 47tb $t

50c 
60c.

Patarnavl- 
Attllanky

'ta. galit* gsuti ak.a-
alauc, puikiai 4»ftln<a 

te iKanaun -yn* 
k«tt£«riauidai 

kžt, * pariitikrimit

Tarpe kitų aptiekos san- 
sekančios gyduolės;
Nuo galvos skaurlčjimo.tOc. Ir 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c.
Nuo dantų gėlimo 
Nuo peršalimo.. ., 
Plaukų stiprintojas. . 
I.inimcntas arba Expelleris 

plaukų žilimo 
.’.eumatizmo. 
lytiškų ligų, 
dusulio..........
kirmėlių....

.25 

.25 

.10 

.25 

.50 

.25 

.50
1.00 
1.00

.50 

.25 

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

Mokykla Anglų Kalfios
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilu, 

užtikrinimą iitnokuno angliško* kalbos, labai 
trumpame laike i

DIENINE 1A VAKARINE MOKSLĄ 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
Miškus pagal naujausią metodą. Platesnių kinių 
rašykit* pasi

WAITCHES BROS.
Cblcifo, III

Skilvinės proškos............
Pigulkos del kepenų... 
Blakių naikintojas.........
Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui.. 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis..........
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lašai.................

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
ii Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t. t., 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

Nuo n k 
Nuo k e 
N no 
Nuo 
N no 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vdikų 
Proškos del dantų. 
Kaipų naikintojas..

JF.RIALSIAS DID2.I \USIAS
i R ŠVARIAUSI AS SALI C- 

NXS VISAME SU. 
BOS I U N E.

f Sveiki geriausios rūšies gėry- 
Cjj'uai ir užkandžiai. Patarnavi-< ►
V tnas prielankus. Atsilankykite, J* 
f v pcrnii.kmisive.

į JONAS MATHUS i
Y (Lietuvis Savin ml'''-s) \
1,342—314 V'L Broadwaj j 
J So. Boston, Mass, f
j (Pešimts žingsnių nuo Lietuvių A 
j Labdarystes Draugijos namo). V

5(>C. 
50c
25c

10c.

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatojeI

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

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

LIETUVIŠKA APTTEKA savo ilgų metų pritirimu
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių 
delyje sukrautos 
Krauj'o Valytojas... 
Gyvasties Balsamas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Ntio kosulio................. .
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 

ir

įvairias ligas, 
ir gaunamos

........... $1.00
.75

1.00
1.00

.50

.50

.50
1.00
.25
.10

3.00
.25
.25
.50
.25

50c. ir 1.00

Talppat

|&*Reikalaukite prisiuntimo katalogjf su musų gyduolių aprašymais‘'W 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam* 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

ftlgu jums brangi yra jūsų sveikata, iai tuojaus reikalaukite gyduolių, raiydaasi M* 
atsilankydanr ' Littuviiką Aptuki).

VINCAS J. DAUNORA, Aptiko.,
tM Bedford Avenue Kampa* ^ertb <-to* eaMs . į Brooklyn, M. >

1

■i»
V
i:

*ldtn.
<<*rdi ari«dk* 
.nu, zlizp'th 
, 'i*» kvej***- 

'■i r.l garai, (r 
u'kiįA AtkuiK- 
nai. Hali -i*'

■ ..tikini N«p«- 
■Mrikit Mftti 

akanL«»<*al»--
ViatOb, • Ot«*/l 
t !ganidintl

Rrcrklya N. Y. 
Wyth« >

r
rSl Metropolitan A venų*

R rook h n, N Y

Rašykite ir reikalauki te
šlos 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

DR. LANDES,
110 E. 22 St., NewYork,City

(

Klausyk mano žodžiol
Ateik pirkti vyrišky aprėdaly, 

kaip tai skrybeliy. marškiniy, 
kalnieriy ir t. t. Pas mane ta- 
voras gera ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

I ai 
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W. F. SEVERĄ CO.539 Island Ave.
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SVARBU!
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Baugštu aliai. JAU ISE.IO IŠ SPAUDOS KNYGAi]

Iš daugelio miestelių ir so- tas t rusas labai pritiktų. Už-
<£><©■<6> O<©><?■«5><Q>O O 00 <$-<$><$><&<&<$><5>*$><$> '$><& OM 0-O’♦

r*h.

svajonių
PAJIESKOJIMAI K A INA 20c

18:

Brook’yn, N. Y. £

J uozo

Laisve” už 1 dolerį metams
Pajieškau brolio Willimo Grimalau-

Mo.
•nm*

po

III.R. R. 2,

ocecccoaoscoeco

j

t.
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Plan 
pav., 
E'yve

1
183
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an*
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K on trolis P
Box 63, McKees

Ho- 
nuo 
non

John.jton City, 
20)

CEDAR RAPIDS 
IOWA

183 Roebling St.,

Kasos globėjai: J. Leščauskas, 60" 
Jenne St., J. Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave., J. Silkelis, " 12 Park Avė.

Maršalka V. Rulinskas, 26 l N. Chi 
cago St., Pagelbininkas maršalkos J.

kosulio,
orinių triubelirj

užkimimo ir
pamėginkite *‘Se-

Balsamą.

Jonas Pūkas, Finansų Sekretor. 
.Amanas 'I rakas, Kasierius.

komitetai: L. Jenelevskas, 
St. it P. Beišis, 173 N.

Severos preparatai
pa m i d u oda kiekvienoj* np- 
takoję. Būtinai reikalau
kite Severos. Jei negalite 
j U gauti, tai rašykite pas

Mažiukna, 1111

Jei turi Šaltį,/
fui noužmirSk pamėginti 
Sovera’s Cold and Grip Ta- 
blots (Sovoros PlotkoliuB 
nuo Gripo ir Porfialimo.) 

Kaštuoja 25 centus.

Nuo
kokliuiio,
uždegimo,
smaugulio
voros Plaučių

Kaštuoja 25 ir 50 centų.

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

A. Samulionis, P. O. 
Rocks, Pa.

laisvę k

:au apsivedimui do os mergi 
vailis ar prūsitikis, kuri mo

Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Sek rotorius K. Ciuberkis, 183 Roebl

PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasektnincai arrit vis<x 
kias liva« evdo z

6 kuopos, Export, Pa.
Motiejus Maluszis, pirmininkas.
Juozapas Wiczus, pagelbininkas.
Maitinas Grigaleviče, Protokolų

&

1

L.**

■ ■
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Iš gimtinės šalies
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Prūsų Lietuvos belaisviai.
x Vis labiau pradeda aiškėti, 
kaip žvėriškai, kaip nežmo
niškai elgėsi rusų kariume- 
ne, užimdama Prūsų Lietu
vą. Ramus sodiečiai, be jo
kio pasigailėjimo, tapo išva
ryti j Rusijos gilumą, netgi 

. Sibiran. Tik viename sausio 
mėnesy per Vilnių pravary
ta 9,000 Prūsų Lietuvos be
laisvių.

Iš Šiaulių “Liet. Žin.” ra
šo: “gangreit kiekvieną san- 
vaitę čia vežama Prūsų be
laisvių gyventojų ir visokio 
grobio. Taip šį kartą atvarė 
apie 300 žmonių — tai buvo 
vaikai, senukai ir moterįs. 
Visi išblyškę, sušalę—gailu 
žiūrėti. Be tų belaisvių at
varo dar raguočių bandas, 
vežimų eiles, bet paskiausiu 
laiku daugiausia varoma ku
melių pulkai”...

Jeigu prūsokai,- užėmę Su
valkų guberniją, elgsis taip 
įau žvėriškai, kaip ir caro 
kazokija, tuomet iš mūsų tė
viškės nieko nebeliks.

Kauno gubernijoj.
“Russkoje Slovo” praneša, 

iog Kauno gub. vokiečiai ko- 
lionistai skubiai pardavinėja 
savo dvarus lietuviams val
stiečiams.

Iš Suvalkų gubernijos}visi 
vokiečiai iškelti.

Stuikininkai gaus pinigų.
Nekuriose bažnyčiose Su

valkų gubernijos pagarsin
ta iš sakyklos, kad stuikinin
kai už savo darbų gausią pi
nigų. •

žmonės, neįstengs to ir mūs 
kaimiečiai. Ir jiems turės 
eit į pagelbą skaitomieji 
knygynai?

Dabar kaip tik patogus 
laikas imt rūpinties šiuo

Skaitomieji knygynai, ma
giau, galėtų būt vykdomi 
Iviem keliais: 1) privatinė 
niciatyva^ geriausiai per 
draugijas ir 2) valsčiams 

į skiriant tam reikalui vietos 
ir pinigų.

Ypač gerai tiktų kaimie
čiams šviesti ir lavinti kilno
jamieji knygynėliai. Tokie 
knygynėliai esą paprastas 
daiktas Europos vakaruose, 
dar labiau Amerikoje,ir pra
dedą skinties sau taką ir Ru-_ 
sijoj. Permės gubernijoj 
vienas liaudies mokytojas 
sutaisė kelis knygynėlius, po 
100 įvairaus turinio knygų. 
Knygos sudedamos į tam 
tikras indaujėles ir siunti
nėjamos iš sodžiaus į sodžių, 
pareikalavus bent 5 žmo
nėms. Tie žmonės prisiima 
atsakomybę už laikinai ’ pa
vestą jiems turtą, parūpina 
knygynėliui vietą ir prie
vaizdą. Knygynėlis siun
čiamas į vieną vietą trims 
mėnesiams; paskui jį maino 
kitu. Tokiu būdu gaunama 
toj pačioj vietoj vis naujų ir 
naujų knygų pasiskaiyt.

Geriausia gal būtų, kad 
Lietuvoj kilnojamuosius 
knygynėlius imtų bandyt 
blaivininkų draugijos,jei rei
kia, tinkamai papildžiusios 
savo įstatus. Šios draugijos, 
turėdamos narių įvairose 
vietose apielinkėje, galėtų 
lengvai įsteigt savo filijų ir 
indaujėles su knygomis siun
tinėt į tas filijas.

Blaivininkų draugijoms ši

džių praneša, jog baugštuc- 
liai įankiai paleidžia paska
las apie vokiečių atėjūną, 
nnrs apie juos nieko negir
dėt.

'Taip, padėkime, Sedoj, 
(Žemaitijoj) pagarsinta, 
kad Trijų Karalių šventėje 
vokiečiai mesią ant miestelio 
bomnų. -Daugelis sodiečių 
taip išsigando, kad nei iš to
lo prie Sedos nevažiavo.

Lenkų leglbnas.
Rušų valdžia būtinai užsi

spyrė suorganizuoti lenkų 
legionus (kareivių pulkus) 
Visa bėda tame, kad į tuos 
legionus niekas nesi rašo.

Dajbar, anot “Liet. Žin.”. 
ukvalninkų jieškos net Vil
niuj.

Knygynai ir kilnojamie
ji knygynėliai.

12 POPIERŲ DYKAI!
Popleros laiškams rašyti au viso

kiais gražiais paveikslais ir su tam 
pritinkančiomis dainelėmis, su Silki
nėm kvietkelėm ir su visokiais paveik
slėliais, paauksuotais kraštais parsi
duoda labai pigiai: kas pris:ųs 30 c. 
pačios markėmis, aplaikys 12 popie- 
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, III.

(18—21)

DRAUGIJOS 
kurios apsirinko “Laisvę1 

savo organu:
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGYSTĖS, ROCKFORD, 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

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

539 Island Ave.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St. 
Finansų raštininkas, J. Stružas

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzįihskis

539 Island Ave.
Kasos Globjėai:

M. Geruliūtė
1109 S. Winnebago St.

Ona Savrasevičiūtė
539 Island Ave.

Maršalka A. Neverauskas
411 So. Church Sk

ADRESAI VIRŠININKU “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, W1S.
Feliksas Dapkus, 914 Jenne St., 

Fremont Ave.
prezidentas. ;

Kazimieras No'rbutas, 815 Jenne St., 
vice-prezidentas.

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

Kaz. Arlauskas, 818 Jenne St., fi
nansų raštininkas.
' J. šereikis, 616 Market St., iždinin-

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

Durininkas J. Žilius, 6>4 Market St.
Street.

Metiniai
50 Newell

Žieminis kosulys,
kuris kartais jokiam gydymui nepa
siduoda, arba jei toksai kosulys pa
eina iš neprisidabojimo — gali būti 
greitai ir pasekininjjaū palengvinta ir 
netrukus toks ligonis atgaus sveika
tą, jeigu ims vartoti

Severa’s 
Balsam 
for Lungs

(Severos Plaučių Balsamą). daugely
je atsitikimuose šioji gyduolė parodo 
savo raminančią. įtekmę, kaip štai 
matome iš šokančio laiško:

“Mnno dukterj labai kankino kosulys nuo 
pst pradžioH žiemos. Apturėjome Severos 
Plaučių Baisumų ir pirm suvartojimo dviejų 
bonkučių, tasai kosulys visiAkai ifinyko. Pas 
mus natnieje visuomet randasi Severos Prepa
ratai, kaip tai: Sovoros Roguliatorus, Severos 
Gyvasties Bnlsamas, Sovoros Norvotonas, 
▼eros Skilvinis Bittoris, Severos Pigulkos 
Kepenų ir Severos Gothardičkas Aliojus, 
litie visi vaistai labai gerai veika."

Josephine Ratajczak,
24 E. Stanton St., Hudson,

Pavasariniai išbėrimai
arba kitokroR ‘niežtančioa 
odinfia ’igoa palengvinama 
ir paaokiningai gydoma au 
Sevorn’a Skin Ointment 
(Soveroa Odine Mosčią.)

Kaštuoja 50 centu.

SKAITYKITE! ’

LIETUVIŠKA LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA]
2249 Orand St., Brooklyn, IN. V.

VISI Grochowskio - 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 Jiįpų pagelbos gelbėkite juos. Ateikite mūsų ofisan, mielai Jums 
patarnausime pasiųsdami Jūsų pinigus pigiai, greitai ir saugiai. Gva- 
rantuojhme 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.

SocTcm
doctor 
notrėu
pdcToiį

del labo visuomenes
Knyia c > O
mokslo ifini-Imtai Ir reikia
sirgtio, taip p.'ii, ka.p i> kur 
lygiai knyg t * * L»a k t H «•»*> 
i nĮ> nuo visokių n^taiuu*t ••••' 
-n ugoti

ifti-igydytK, 
' pKl'Ott* 

>k/ij <<’««

DOC TOR 
66‘ 
c- 5'
L'-'S'

A<y____
TOJE KNYGOJE DAKTARAS" gražiai pa- f.-;p ir sergantiems. Tik pcn.lt 

mokina, kaip vyrus, tiip ir tnoieris, kas būtinai poV-si. ko čia r e^alima r ar^Ayti. 
ri ik<uii pažinoti, v it lems, kaip jauniems, tai p ir . a P A ut KITU QK win t-ws him .seniems, ženotierns ir t eženoti/n s I KT KIT Ų SKYKlŲ rerT. mbem* rodij**-

K.EKV1ENAS SKYRIUS ftito, k , v(<-^ yra )a-' sV',v'' !,"'P ner' H' • ron.at.WM.
bai žm£e.dus. Ta knyga kiekv.e,,. v- labai dos.'9 nu^.počjiino hrocn .s .1‘ 
naudinga ir reikaliny,a turėti, kuris t.k nori būti * ū•T'?t T U
sveikas ir laimingai gyventi. I ^1<-1S visokias l'J.as, sėklos r (.bėgimo ir t.

ŠI TA KNYGA “DA KTARA S" apraAo visokių SERGI, tai pirmiau n» k»ip m«n»i 
ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip apsireiškia, Į ko.li•<« nors ’iekarsta* ai kreitis prie gydytota 
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima 1 reikia būtinai perskaityti knygą "DAKTARAS 
išsigydyti. 1 Daug žinomų Išgijo nuo rodos 'DAKTARO*

TA KNYGA Inbal pinčiai aprašo apie vyru pa- YPATINGAI serganti, nusilptję, sukliurę. JM. 
slaptybes bei ligas ir taip pat apie moteris telpa ' sigadirię per jaunystės klaidas ir vargin am i vlio 
daug. ■ > kiomis. kaip paprastomis šviežiomis, 'eip tižMOtk

ŠIOJ KNYGOJ "D A KTA RAS" dik ai aprašo, Jnsicmis ligomis, šitoje knygoje atrakite tikra r® , 
atidengiant daug paslapčių apie geriausius sma5 dą 
gurnus žinybinio gyver.hro ir taip-f-at kaip ir TC'DET., kart ta knyga dėl labo v-s.iomcnis 
kada geriausia yra apsivesti ir kam <!uo:a, tru kiekvienas <■ otur ės it, Di" ANA’ k®

KNYGA "DAKTARA S" yra paveikslais ilius- ris tik atsių 10 c. st.nnpomis prisiuntnnui. 
trancla. parodo i.’ giliausias kūno dali-. >šniškf-i RE IK A I-A H K b A K ŠI A ND] EN. iškerpan if 
na paslaptybes. Ji- reikalinga kaip sveti tirs, apgr.vsimn s ir adresuok *eip:

The Philadelphia Medical Clinic
1117tWalnut St. Philadelphia, Pa

MUZIKALIŠKŲ IXSTRU MENTŲ IR AUKSORIŠKŲ 
DAIKTŲ KRAU1 UVf

sidarius monopoliams ir a]i 
nėms, tuo tarpu veikėjai at 
spėja nuo paskaitų prieš al
koholį, ir žmonėms tų pas 
kaitų vietoj pridera duot ko 

•kito, nes atspėjamas laikas 
reikia užpildyt tuo, kuo nau
dinga ir įdomu. Prieš užpil 
dymą atspėjamo laiko doru 
skaitymu administarcija 
kliūčių nedarytų.

> P r. Mš.

Prasidėjus karei, Lietuvoj 
imta labiau skaityt laikraš
čiai. Inpratę daugiau skai
tyt karės metu, mūsų žmo
nės be abejo noriau skaitys 
ir paskui, tapus rainiam lai
kui.

Bet vienų laikraščių per- 
maža. Keikia, kad labiau 
inprastų ir knygas skaityti. 
Tik ’kny^a, . ypač geresnė, 
naudingesnė—ne pigus daik
tas; ne kiekvienas, ir labai 
knygas pamėgęs, ištesės nu
pirkti jų tiek, kiek norėtų ir 
galėtų perskaityti. Nepa
jėgia prisipirkti kiek rei
kiant knvp-u pasiturinti

i'Jt

fti:\hkos kainos nors ihsKj, nuo 
25 m. amžiaus. Aš esu 25 m 

t.os, rašykite laiškus ir prisiųs- 
ivo paveikslėlį su pirmu laišku 
dresu;

Kazimieras Rozaitis
2. Mahanoy City, Pa.

ijieškau brolių Prano 
šinių, Suvalkų gub., Naumiesčio

Katilių kaimo. 15 metų atgal 
no G’asgowe, Scotland. Meldžiu 
iiukti.

M. Plaušiniūlč
Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

(18—19).

to, Punsko parapijos,. Rodziškių kai
mo. 4 metai atgal gyveno Jersey Ci- 

ity, N. J., turiu svarbų reikalą ir bro
liška užjautimą šiame bado laike, gal 
reikalauja pagelbos. Meldžiu atsi
šaukti itin adresu:

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

(19—22)

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

Heights, Pa., Township of Mt. (’ar
inei, Pa., o kas nori dasižinoti apie 
to kaina (prekę), tegul kreipiasi 
tokiu adresu:

o.

. Y r- *

LISONIO SEiU Wii MEEJIf.'.K JEI JISAI EEfSICULl PRIE

M

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas i’ Liepus, 226 

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

I 1 1 1 Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.

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

2 kuopos, P. A. Samulionis, P. O. 
Box 6.3, McKees Rocks, Pa.

.Kuopų sekretorių adresai:
3 kuopos, J. Gardinas, P. O. Box 

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

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

Kasierius S. Garšviutė, 54S Gram 
St., Brooklyn, N. Y.

Choro vedėjas L. Ereminas, 32 
Barreman St., Brooklyn, N. Y.

Repeticijos atsibūna kas pėtnyči;. 
“Sokolų” svetainėj, 190 Yirand St., 8 
valanda vakare.

LIETUVIU KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGUOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: 

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

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

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

Ave., Brooklyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių Adresai: 
kuopos Brooklyne — V. Žilinskas- 
Roebling St., Brook'yn, N. Y.

.2 kuopos Brooklyn!*—V. Vitkcvičia 
29 Hudson Ave.. Brooklyn, N. Y.

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

SKYRIAUS U.G.W. VIRšlNlN-

ne tik jauniems, bet ir seniems. 
Jaunimas joj e'ras jlaug gražių, naudin
gų pamokinimų apie jneilę, o „seniems — 
bus dailus ^’prisiminimas jaunystės

Reikalaukit šiuo adresu: 
4

5.009 Katalogų Dykai.
katalogą tuo jaus gausits. I' irime liet aviškų

Reik ilauu . i?i luU.i, Of- 
siŲSKite dvicentmę uta-np<* I 

reK-ird i su visnkin na d-dnoTV

AR NORITE GAUT

DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus visų 

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

HENRY J. SCIINITZER,
141 Washington St., •

New York City.

Li«•

Platinkit Lietuvos šelpimo Fondo Štampas. Galite 
gauti “Laisves”, redakcijoj, 183 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y. ir pas L. š. F. iždininkką, 226 Broadway, So. Bos
ton, MĮass. Parsiduoda knygelėmis

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

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

25dd°tZv14K. GOLD Filled aukso Laikrodėlis $5. *2

1 I

’ W|A

Prezidentas 1. Daukšys, 142 No 6th

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

Finansų raštininkas K. Kriaučiūnas,
13 Stagg St., Brook'yn, N. Y.

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

t .. j

/

Visi lietuvi i rašykitės p ie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, 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 York City.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

Prezidentas K. (.ūgis, >840 S. Dais
ied St.. Chicago, 111.

Vice-Prezidentas 2) S. Markus, Cor 
l-’th & Wne St., Phi’adelpl la, Pa.

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

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

FinaimU Sekretorius 1) T. L. Dun
dulis, 101 E. Main St., Danville, IH. ;

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

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

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

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

•tfNHd aai laa qvnollvn

■ .'
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. _ _ ... kU0(jaugiaUs4ai jų iS-
______ ....... t........f. . ....................................... ; apturės prie laikrodėlio VISAI 

:i,lšy, Harmonika, Moteriška Branzoieta, Veidrodėlis skūroj aptaisytas su trimis ki
šu išvaizda Viešpaties Jėzaus, Branzoieta su laikrodėliu (jaunfiomenei), 32 Kalibro Re- 
, Diržas, Kaklaryšio Spilkutė, Sagučiai dėl mankietų, marškinių ir kalnierių, Žiedas,

Taigi, kas dabar iškirps tą apgarsinimą ir prisius rankpinigių 25 centus (markėmis ar kvoterj), tam tuojaus išsiųsim laikrodėlį ir 25 do
vanas prie laikrodėlio VISAI DYKAI.

Kada, apturėję siuntinį, persitikrinsit, jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 K. GOLD fillęd, GVARANTUOTAS ANT 20 METŲ, SU GAR
SIAUSIU PASAULY MECHANIZMU, o tos dovanos yra kuonogeriausios rūšies, tai užmokėsit likusius $5.25, ir 35 centus už persiuntimą dova
nų. Jeigu gi nepatiktų, męs su noru sugrąžinsimu rankpinigius. Todėl aišku, jog perkant laikrodėlį nuo mūs ABSOLIUTIŠKAI NIEKUOM NE- 
RIZ1KUOJAT, kadangi mūsų laikrodėliai yra GVARANTUOTI 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 iškalno.

PRANEŠAME, jog MŪSŲ KOMPANIJA YRA KRIKŠČIONIŠKA ir neturi nieko bendro su firmomis apgavingomis, galinčiomis-gar- 
sintis šiame laikraštyje, taip lygiai ir su firma iš St. Louis, Mot, kuri visados seka mūsų apgarsinimus. Taigi kas nori turėti GERĄ vyrišką ar 
moterišką laikrodūlį su dovanom, stačiai pagal FABRIKOS PREKĘ, tegjpl jį perka tiktai nuo Seniausios ir Geriausiai Žinomos KRIKŠČIONIŠ
KOS KOMPANIJOS, o visados apturės tą, kas yra garsinta. Adresuokit:

AL COMMERCIAL COMPANY. 90 WEST BROADWAY, Dep., 113, NEW YORK, N.Y

SPECIJAL1ŠKAS IŠPARDAVIMAS 14 K. GOLD filled AUKSO LAIKRODĖLIU stačiai pagal FABRIKUS PREKĮ 
parduoti; tai KAS DABAR PIRKS PAS MUS LAIKRODĖŲĮrdjii augščiau patalpintus 25 puikius daiktus kožnas a 
DYKAI, kaip tai: Importuotas atviras laikrodėlis 
tais dalykais, Dubcltavas Lenciūgėlis su Brcloku, K 
volveris (MODELIS), Plunksna Fontaninė, Pypke, 
Peliukas.
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HUM*

Dmugai!

mirną

A. liuttur

□vanos

Raudonas
u okas

KAINA
Reikalauk šiuo adresu

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS

Laisves” knyg

10c

10c

10c

20c

kitoki

Kostas

50c
20c

’'S

10c
50c

20,000 
Gaila

75c
35c
20c

ATMINKIT 
Mano vaistai yra

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

(KIščENA 
a “Vodka 
Retail

Ir vėl pilna sniego. Kaų 
kuriose vietose sniego augs 
tumas siekia 7 colių, 
bedarbių gavo darbo 
tik, kad neilgam.

Nei vienas Amerike mies- 
neturi tiek daug skolos, 

kiek New Yorkas. Tūlas W.

randasi po num. 17 Battery 
Place. Norinčių oru lekioti

i-mn'ias n okini 
m vo h.hhH'OSi*. 

. smukti įsų 
irai maži.

New Yorkiečiams.
14 d. kovo p. J. Bartašiaus 

svetainėje bus skaitoma pre- 
lekcija ant temos “Senovės 
Tikyba”.

Skaitys drg. J. Jukelis.
Pradžia 3 vai. po pietų. 

Geistina, kad kuodaugiausK. 
publikos susirinktų.

Draugė M. Rice-Herman 
skaitys referatą ant temos 
“Moteriškė” 1 1 d. kovo Co
lumbia Hall, So. Brooklyne. 
Rengia 20 kp. L. S. S. Pra
džia 3 vai. po pietų.

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

gauti DYKAI dvi geras štokas 
•fek ir Didelį Katahogi) visokių ina- 

gišku šlakų ir kitokių.
įVJ dalyku, kuriu tu labai, 

nežinai kur ,
j savo pi Iną ir ai
1 6 centu s stemp
I prisiunšitno kalių, o inęs tuojans 

tų Kat.Jiogą ir itukas tau nusių
siu! D r KAI. Adresuok;:
JUOZAS Ji. SZLHCAS, 

(MAC,KAS)
3261 L Halsted St. Chicago, UI.

261 VV. Broadway
SOUTH BOSTON, MAM

B. Ellison apskaito, jog to I Vis daugiau kalbama apie 
miesto skola išneša $8,460- Labdarybės trustą, kuris gy- 

Vokiečiai atmušti iki 815,992. Ta skola pereina vuoja New Yorke. “Laisvė- 
|Suv. Valstijų valstybės sko-ųe” jau buvo apie tai minėta, 
lą ant $i9-,000,0u0. Galima; Algoms tasai trustas 
’,J.U g. ZUu ją išmokėti, je 
uždėtų mokestis ant bažny 
čių, kurios dabar nieko ne 
moka.

išmo
ki.; daug daugiau, negu lab 
darystės reikalams.

Dabar trusto gatviniai „vėl 
pakėlė algas įvairiems virši- 
ninkams ant $10,000.

14 d. kovo. 2 vai po pietų, 
Tautiškame Name bus pra
kalbos, kurias rengia Lietu
vio Gimnastikos Kliubas. 
Kalbės žymiausi kalbėtojai: 
Dr. F. Matulaitis, “Laisvės” 
red. L. Prūseika ir J. Šaltas.

Nors Gimnastikos Kliubas 
gyvuoja jau 15 metų,‘bet dar 
pirmas prakalbas rengia,pei 
tai geistina, kad vietos ir a- 
pielinkių lietuviai atsilankv- 
tų ir susipažintų su šio kliu- 
bo tikslu. žemę, pats ir tavo seimyni. 

džiaugsitės ir tapsi greita' 
bagotų farmerių. Norint 
niekti gerų farmų, rašykite 
tuoj, o gausite žemlapj (rna 
pa) Lietuviu Kolionijos ii 
farmu katahogą. Adresuok

ANTON K IE DIS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville, Michigan..

OED. J. BARTASZIUS ir J. P. WAS1L1AUCKAS
498 Washington St.,

Corner Spring Street
NEW YORK CITY, N. Y.

820 Bank Street

Užlaikau <li-ižia.|Mą fotografiją galeriją. Nu- 
fotografuoju didžiausias grupas net iki šimtui 
vpatŲ. Visiems suteikiu puikius paveikslus su 
dovanomis', kurie tik pus mane atailanko. Ypa
tingai jaunavedžiams duodu geras dovanas ant 
pradžios gy veninio

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

iš kalėjimo Harry 
Įjūris anais metais nu
tari ford White.

AUSTRAI BĖGA.
Rusų pranešimas skclbiia, 

kad Austro - Vengrijos ka- 
riumenč smarkiai bėga nuo'ciją su 
rusų Pruto ir Dniestro dis-Įsuoti 
trikte. Bebėgdami austrai 
palieka daug amunicijos.

New Yorko kunigų de
putacija nuvažiavo Phi- 
ladeiphijon pas žinomą 
r‘nmoky,;'ninką - humbugie- 
rių Billy Sunday ir 
pradėjo maldauti, kad tasai 
atvyktų į New Y orką dūšias 
išganyt. Tasai Billy Sun
day nanaŠus į anuomet pa
garsėjusį kapuciną. Jisai 
pasakęs New Yorkiškiams 
kunigams, jog dievas nesu
teikęs dar jam įkvėpimo va
žiuoti į taip “griešną” mies-

Visokius VYRIŠKU? RŪBUS pigiai 
ir gerai galite pasiūti pan ANTANĄ 
LIUTKŲ. Užtikrinu, jog tie, kurie už
sisakys pas mane kokį nore apsivilki
mą, pilnai užsiganėdins mano darbu, 
nes aš. nasidSkavojant savo praktikai. 
—gražiai pritaikau rūbą kiekvienam 
žmogui pagal jo norą ir reikalavimą 
Aš užlaikau įvairių firmų prabas 
(sampelius), iš Vo kiekvienas ga’i pa- 
siskirt sau patinkamą medegą už pri
einamą kainą. Taipgi sutaisau, išva
lau ir suprosinu senus vyrų ir moterų 
drabužius,—išrodo, kaip nauji.

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

Su pagarba

Dabar reikėjo mokėti 10c. 
Taipgi bus nupiginta telefo
nai, kuriuos vartoja biznio 
reikaluose. Už 2,400 šauki
mų bus mokama 3c už kiek- 
vienąi už 3,600—2įc.

* NAUJIENOS" 1841 S. Halsled SI., Chicago, ML
Šiuonii prisiunčiuS-------------už "NAUJIENAS"-----------

metus ir meldžiu jas siųsti £1110 adresA

yra mokintis per 
i vartojamą nte- 

nuo darbo

L. S. S. 19 kuopos per dvi 
pėtnvčias parengtosios dis
kusijos gana gerai pavyko, 
nors žmonių buvo nedaif 
giausia. Publika dar neįsi
drąsino gerai diskusuoti. Be
to dar ir temos diskusavimui 
yra pusėtinai sunkios.

pradedanti protauti,turi žlug 
ii gyvenimo purvyne, 
myli skaityti gražias 
kaitės, lai perskaito 
knygelę. Kaina tik .

LIAUDIES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes b 
kinti savo vaikučius 
ja šią knygelę 
riausios eile 
čio, Kudirki 
nių poetų.

GYVAS GRAB!
Vincas 
šiai nusisekusių 
Vaizdelių 
Škotijos 
Kiekvienas 
knygelę, pamatą' 
sybėj, I 
gyvena

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IK KITAS LIGAS, kurioa perdaug rtuUu 
užimtų čia išdėstyti, gydau nu geriausiomis pasekmėmis.

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jūs sergate, bet tuojau* ją permatau, kaip veid
rodyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktika f r stebuklingos mašinos.

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

---------------* J0G AS lšGyi)AU SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS.
jeriausi ir išgydo ant visados. AŠ negydau per laiškus, nes to negalima atlikti, 

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzeminuoti, tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu iums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimui ligoniam! 
DYK AI Nedėlinmia, Utaminkaia ir Pėtnyčiomis.

Šioj pėtnyčioj Tautiškame 
Name 11. S. S. t P kir»na ren
gia, prakalbas. Kalbės L. 
Prūseika apie Si beriją, tai 
yra, kaip rusų valdžia siun
čia kankinius Siherijon, kaip 
jie ten gyvena, koki jų san 
likiai su vietos žmonėmis.

Pirmą Lietuvių Dienraštį 

“NAUJIENOS”
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

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

"NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS ' leidžiamos daugylies darbininkų 
žmonių apšviet i! ir pi gerovei, o nė pavienio* 
ypatos ir daiyumi pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje nu tams $6.00; pusei 
metų $1.50. Kitur, ne Chicagoje metams $5 00, 
pusei metų $3.00; dviem men. $1,00. Europoje 
ir Kanadoje met.$7.00. Pavienių num. kaina 2a

Išpildyk šitą blanką ir prislųsk kartu su pinigais

Kuria.Kliubas
įvyks p. P. Draugelio svetai

SOCIJALIZMAS 
YRA IR KAIP JI ĮKŪNYT?

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas soči jai istas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešui. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad soči ja'iz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik .................

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELBURGO BASTI 
LIJA. Parašė 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 draugai eina 
ant mirties.^ Kaina ......

MOTERŲ /PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ [R APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. ši 

knygelė išaiškina, kokis mo
terį} padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
Ir patsj Kristus, kurio mosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
siškijal. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina 

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
dukatLis. Tai yra labai sma
gi apy sakaitė, kuri atvaizdi-

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

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

ismo- 
lai jgy- 

Joje yra ge- 
Jovaro, Vaičai- 
ir kitų žymes- 

Kaina tik ...........
i . Parašė Senas 

Tai vienas iš geriau- 
Seno Vinco 

Medžiaga imta iš 
lietuvių gyvenimo, 

perskaitęs šią 
kokioj tam- 

kokioj gi'ioj nežinėj 
. 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. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atsklrimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
ri m o ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įffyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik.................

MOKSLAS R A N K ž IN Y S T E S
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mjokslu 
intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina ................

iš dvasiškų teveliu gyve
nimo. Kaina .............................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI- 

’ KALTELIAI, kaina.............
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

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

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

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

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

“Laisvė”,
183 Roebling St, 

Brooklyn, N. Y.

Geresne už importuotų monopol 
Visokius gėrymus parduodame

Wholesale kainomis. ;
45%—6.00 už keisų

- 50?4—$6.50
55%—$7.00 

VYNAI.
White Wine, Sherry, Poi’t, Cla

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

ARIELKOS.
“Monogram” .. $2.00 už galionų 
“Rose Club” .... 2.50 
‘Seymour Club” 3.00 “t 

BRANDĖS.
X Cal. Brandy $2.00 už gal. 

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

W>šniak, Peach, Raspberry, Lemon ir 
kordialai —-• $2.00, 2.50 už galioną.

Norėdamas pirkti, prisių«k Money Orderį 
ant kokios sumos, kokią pasirinksi registruo
tame laiške, Imantiems už $5.00 tavoro, ap- 
mokam persiuntimo lėšas.

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

oimno.
lyL-j, 2 kove.— 

Rusu oficialis pranešimas 
skelbia, jog vokiečiai tapo 
atmušti nuo Nemuno ir pa
sitraukė net iki Simno ir 
Leipunų. Rusai paėmė daug( Nuo pirmos dienos Liepos 
vokiečių nelaisvėn. Vokie- ’iš Brooklyno į New Yorkų 
čių mėginimas pereiti per bus galima telefonuoti už 5c. 
Nemuną nepavyko.

Ties Gardinu, Augustavu 
ir Lomža permainų nėra.

KADA PAIMS KON
STANTINPPOLJ?

Anglai sakosi paimsiu priimama tik aviatoriai (or 
Konstantinopolį apie 20 d. laivių valdytojai)^ _ S 
kovo. Anglijos ir Francijos 
laivynas bombardavo vy
riausių Turkijos miestų Ma- labai daug atsišS 
žoj Azijoj

AR BUVAI KADA NORS

Jeigu nebuvai, tai užeik ir persitikrink, jog yra PUIKIAUSIAS LIETU
VIŠKAS IIOTEL1S NEW YORK UI TV

VIEŠBUTIS arba HOVELIS NEI' SU 37 KAMBARIAIS. 4
KAMBARIAI yra įrengti pagal naujų madą. 1 aip tai: ELEKTRIŠKA 

ŠVIESA, Maudyklė, Eleveiioris. TŪLI U’OX AS ir kiloki visokį įrankiai, pri
klausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę dėl VESTUVIŲ, Šo
kių. Susirinkimų ir dėl visokių draugiški) suėjimų.

Parduodam L \ IV A K OR TĘS į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir į visas dalis pa
saulio. Siunčiam ir išmainom Pinigus visų viešpatysčių, kas kokių reikalauja.

Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir iki kur norit ke'iauL 
Mūsų antrašas yra tokis:

GEO. BARTASZIUS CO!
498 Washingon Street, 261 \\. Broadway

New York City So. Boston. Maw.
Telephone 9537 Spring

50 W. 36=th St., arti 6=th Ave., New York/jN. Y
OFFISO VALANDOS- NEDĖLIOMISi

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.

itįdną likimą Lietuvos 
tarnatt Bs. Vos pražydusi,vOa

*--------------------------------”~i Ateinančia savaitę iš A-
ITirTIMrC merikos neišeis nei vienasVllLlllNluM ZillllUde laivas. Kadangi Anglija ap

skelbė Vokietijai blokada,.
tai dabar neprileidžia jokio'kų, lygų keliai,_ger 
laivo. Gelžkelių stotįs užver
stos su tavorais ir pačtai pil
ni laiškų ir siuntinių. Val
džia randasi labai keblam^ 
padėjime.

Nepaprastos
Kas užsirišys r>as 
mane d i i as į 'Nau-

V?. J"‘U is ir |>i-'-nis
lns R‘UH (l(’ nllV 1 H'* 

wCTtow. Hvę" ar “KeleiVĮ”,ar 
“Kovą”, ar “Vieny- 
ę Liet. ar “l.ietu- 

ar Amerikos 
“Sa- 

HHHHHMHi laikrašč.u
per metus laiko. Tai

gi už-*$i(.O dar galit pasirinkti prie 
•Ntnijienų“ viena iš tų laikraščių, koks 

tąm^t n geriaus ai p im ks. 'lik lam.-ta 
užsirišęs “Naujienas” 
v sai dyka’.
nos: kas gaus 4 naujus 

•L’isvei“ skuityto)us ir prisii s man 
•tG.OO, tam nadnrysiu didelį paveikslą 
H> x 20 už dyką. Kas gaus 2 ska’tytn- 
m “Nairn non s“ ir pi isių $10.00, tas 

yrius paveikslą su rėmais vertes $10.00.
Pinig is siųskit^ šiuo adresu:

Jo TRAKINIS, 
7 H 21 St., Bayonne, N J.

M. & V. Furniture Co.
A. M/KUIAUSKA« ir A. VIDŽIŪNAS, Savininkai 

687 - 3 AVE. So. B’klyn, N.Y
DIDELE LIETUVIŠKA EOR.MŠIŲ KRAUTUVE 

VISADA PIRK RAKAM)US (fornišius) pas A. MAI.IAUSŲĄir 
A. VIDŽIŪNĄ, nes gausi g.-rą forniš) ir už labai ŽEMA PREK . 
Duodam ir ant lengvų Išmokesčiij l’G VIENĄ Di/LERĮ ar dau
giau ant savaites taip kaip kas išga’i. Da-kius visur pristntom 
savu vežimu dovanai. Pabandyk nors vieną karta pirkti Pas. mus, o 

mes užtikrinam, kad busit užg; nedinti iš visų atžvilgių.

Gera Proga Ligoniams
----------------- --------- - V RA SI TEIKIAMA PER

BROWN
Visiems gerai žinomą daktarą-specl jai irtą kuris pasekmingai gydė ligonius per 85 metus, daoar 

UŽDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieua- 
mis: Nedėliomis, Utaminkaia ir PetnyČiomis.

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

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENftJUSlAS IR NERVIŠKAS

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

FARMOS!
Geriausios Parmos!
Pigiai parduodu geriau

sias, gatavas Tarmas su bu- 
dinkais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
farmų, žemė su moliu, juod
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu daugybę 
neišdirbtos žemės labai ge 
ros. Pigiai parduodu am 
lengviausių išmokėjimų. Že 
mė atsakančiai gera, di- 

Stotis 'džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Kolionijoj, kur as 
esu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies 
to Scottville, Mason County 
Michigan, kuris yra turtin 
giausiu farmerių miestu 
state Mich. Viduryje der 
lingiausių ir gražiausių lau 

rai žvira 
voti plentai, upės ir ežerą 
pilni žuvies ir Scottville yra 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausy 
kit kompanijų ir jų agentų, 
kurie vilioja žmonės, kad 
pirktų smėlinus ir pūstynes 
ant kurių žmogui yra var 
gingas gyvenimas visą am 
žiu. Atvažiuokite pas mani 
į Scottville, Mich. Aš turiu 
geriausių žemių su moliu 
juodžemiu ir visokių maišy 
tų žemių,.geriausio gatunko 
kokių gali rasti Amerikoj 
apgyventame, gražiame kra

visokis} 
_ nori, o 

Atsiųsk 
;ų adresų ir n.ž 
d61 u.odenginio

tų Kat. Jiog.ų ir itukas tau nusių-
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