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Lietuvis užmušė vieną ir sužeidė tris policmanus
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SOCIJALISTAI NEBAL
SUOJA Už BIUDŽETĄ.
Prūsų seime soęijaldemo

kratų frakcija atsisakė bal-

REVOLTUCIJA POR
TUGALIJOJ.

Generolas Barreto tapo 
anskelbtas prezidentu šiau
rinės Portugalijos. Prezi
dentu jį apskelbė koks tai 
demokratų kongresas mieste 
Lamego.

SPAUDOS MONOPOLIS
PASILIEKA GALĖJ. 

4

Indianapolis. —Čia buvo

kus. Laikraščiai praneša,

ITALIJOJ.
Iš priežasties atakavimo 

Dardanellų ir Italijoj dar 
^markiau pakilo karės ūpas. 

^Vienas iš svarbiausių dien-

PRAVOSLAVIJA.
Toje dalyje Galicijos, ku

rią užėmė rusai, sparčiai rū
pinasi įvesti pravoslaviją.

Vyskupas Eulogijus sako,

MEXIKOJE VĖL KĮLA 
GAISRAS.

Daugiau, negu 100 kunigų 
pribuvo iš Mexikos į Suv.

BROOKLYN N Y., 12 Kovo (March), 1915 m.
mb ■(•••nd class matter March 11, 1914. at post office at the Brooklyn, New York under the Act of March 3, 1879
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Ar tuodu vyru yra kuomi 
; nors prisidėję prie kun. Žeb- 
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Geriausias darbo žmonių laikrašiia 
“LAISVl

EinJ) du sykiu savaitėj: Uiarninke ir J’Ci- 
nyiioj. Leidžia Lietuviu n.»-npe- 

ratyvifcka Spaudos Bendrovė.
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V Metas

Argi tai butu kunigo Zebrio užmušėjai?
KRUVINA TRAGEDIJA1 Naujos Anglijos miestus, 

WILMINGTONE. [nes spėjama, ar juodu ne- 
k x . . !bus tik surišti su užmušimuv?s tankiau ir tankiau kunj žcbrio iš New Bri. 

Laisvei reikia pranešti a- įa;no 'p0 mįest0 policijos 
pie kruvinas tragedijas, ku-latstovai pribuvo į Wilming- 
nose dalyvauja lietuviai. ' ton>.
' Nespėta dar užmiršti apie A‘‘r tuodu vyru yra kuomi 

J* nors prisidėję prie kun. Žeb- 
e • • « • • • • i rio užmušimo, .kol-kas, ne-

tragedija, kurioje vyriausias sant (jaugįau prirodymų, ne- 
roles atliko lietuviai. Wil-i -
mingtone, Delaware valsti
joj, užmušta policmanas ir 
sužeista trįs policmanai. Da
bar policija mena, ar tik nė
ra koksai nors ryšys tarpe 
Wilmingtcno atsitikimo ir 

/New Britaino tragedijos.
Mūsų skaitytojas J. Jan

kus praneša iš Wilmingtono: 
“2 d. kovo pribuvo Wilming- 

. tonan jaunas vaikinas. Dasi- 
klausęs surado liet, krautuv
ninką. Išsykio kalbėjo ang- 
liRuni pasKui bętuvilkai. i 
Sakėsi,norįs barzdaskutyklą 
užsidėti ir turįs pinigų. Fra- .kunigą Šatkų nieko negirdė- 
šė nurodyti gera “burda”. Įti. P . .
Jam patarė nueiti pas tūlus : minėtos dienos nematę nei 
lenkus. Tenais jisai jšgyve- kunigo, nei gaspadinės. 
no iki subatos,kuomet ir įvy- -

Karų darbininkų unijos 
vadovai reikalauja, kad val
džia išleistų įstatymą, apru- 
bežiuojantį darbo valandas 
dėl konduktorių ir mašinistų 
Michigano valstijoj. Ar tas 
jiems pavyks padaryti — ne
žinia.

Vilniaus gubernato
riaus pranešimas 

dėlei laiškų 
rašymo.

Lenkijoje 
laukiama 
choleros.

SUVALKIJOS ŠIRDYJE 
EINA BAISUS MŪŠIAI

MILIJONUI ŽMONIŲ 
GRĘSIA MIRTIS 

NUO BADO.
Baisių naujienų praneša 

“The Globe” koresponden
tas iš Lenkijos.

Jisai sako: “Lenkijoj tuo
jaus apsilankys baisi vieš
nia - cholera. Badas jau ten 
siaučia. Skarlatina, rauplės, 
tifus seniai jau įsiviešpata
vo. Daktarai sako, jog tos 
ligos platinasi viesulišku 
greitumu”.

Tose Lenkijos vietose, ku
rias užėmė vokiečiai, gyvena 
6 milijonai lenkų. Vienam 
milijonui iš jų tikriausia 
gręsia mirtis nuo bado.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus atstovai aplankė Lo- 
dzių, Čenstachavą ir kitus 
miestus. Atstovai R. Kry
žiaus papasakojo korespon
dentui, jog ligišiol bado to
lei nebuvo, kad veikė šiokios 
tokios labdarystės įstaigos/ 
Dabar gi, maisto stačiai nė
ra. Lodžius dvi savaiti buvo 
be duonos. Valstiečiai dar 
šiaip taip bent bulvėmis ga
lėjo maitintis, kurių perei
tais metais nepaprastai 
daug užderėjo. Veik per ke
lis mėnesius Lodziuje ir ki
tuose miestuose nAuvo nei 
svaro mėsos.

Vienas Raudonojo Kry
žiaus atstovas pasakė savo 
akimis matęs penkių metfų 
vaikučio lavoną, kuris numi
rė iš bado. Ir tasai atstovas 
tvirtina, kad panašus liki
mas laukia tūkstančius vai
kučių.

VOKIEČIAI TRAUKIASI raščių sako, kad jeigu talki
ninkai paims Turkiją, tai I- 

. Tuo 
tarpu, Italija taip-pat norin
ti gauti Turkijos kavalką.

Tačiaus iš Berlyno rašo, 
kad Italija nekariaus, ka
dangi ji susitars ramiu būdu 
su Austrija.

ATGAL.
Petrograd, 10 d. kovo. — talija liksis be nieko. 

Visame kares fronte, nuo 
Nemuno iki Vyslos, mūšiai 
buvo kuosmarkiausi.

Vokiečių armijos kairysis 
sparnas atpuolė link Mari- 
ampolčs, Virbalio ir Eidt- 
kūnų. Tose vietose eina di
džiausi mūšiai. Vokiečiai 
drūčiausia laikosi Simno a- 
pygardose. Jie neatidavė nei 
jokios pozicijos.

Mūšyje ties Seinais rusai 
turėjo dalinį laimėjimą.

Sulyg rusų pranešimų, vo
kiečiai atmušti ir nuo Gardi
no net per 30 mylių ir dabar 
didžiausi susikirtimai eina 
lalei Augustavo girias. Vo
kiečiai praneša, kad rusų a- 
takos tie Augustavu tapo at
muštos.

šitie pranešimai parodo,

SAKO, REIKIA LAIŠKUS 
RAŠYTI RUSIŠKAI.

Vilniaus gubernatorius iš
leido labai įdomų pranešimą. 
Mat, jo gubernijoj gyvena į- 
vairiausių tautų žmonės. 
Dabar, karės laiku,. įvesta 
aštri cenzūra ant laiškų, ku
rie išeina iš Rusijos ir ateina 
į Rusiją. į

Kadangi labai daug laiškų 
rašoma lietuvių, lenkų, bal
tarusių, žydų ir net totorių 
kalbose, tai gubernatorius 
sakosi, neturįs tiek cenzorių, 
kurie tuos laiškus peržiurę- 
tų. Pertai laiškai begalo Ų- 
gai išbūna cenzūroje ir žmo
nės gauna labai suvėlintus 
laiškus. g

Todėl jisai prašąs gyven
tojų rašinėti laiškus rusų 
kalboje. Tuomet laiškai 
greičiau pasieks adresantą.

Veikiausia, panašiai daly
kai yra ir Kauno bei Suval
kų gubernijose;

Vo-

PA-

kad pačioje Suvalkijos šir- -------------
dyje eina baisiausi mūšiai ir TURKAI PRAŠO KAIZE-

Parapijonai sakosi nuo Įįn^sta sumanymas, kad pa-

protestą ir prašė arcivyskū-

kitos krautuvės, kur norėjo badas ir jog generolo Obre- 
InJIrMA/UJiw T\.-T n >■ ' 0(inn kurpi vinį Icnrin i n i n i'

Jo

turėti

jų pravoslaviškų parapijų. 
Vyskupas prašąs pinigų, ne
są parapijonai labai nuvar
gę, tai negali savo popų už-

galima spręsti.
Wilmingtone per paskutines 
kelias dienas buvo didelis su
judimas. Abudu prasižengė
liu norėta nulinčiuoti.

KARPATUOSE.
Paskutinis austrų štabo 

pranešimas skelbia, jog visos 
rusų atakos Karpatuose ta
po atmuštos.

buvo 
Da
toje

Padėjimas Čenstachave 
taip-pat labai apverktinas.

Tas, kas įvyko Lenkijoj, 
tuojaus gali įvykti ir Suval
kų gubernijoj.

mui bedarbių, kurių 
yra labai daug.

Sufragistės tikisi 
gerą pasisekimą.

Taip 
New 

“Asso
ciated Press”. Juodviejų 
paveikslai išsiuntinėti į visus

aunu, nau cipiv ouu nu- , yy ilsomiS I’CngeSl >
Inigų pasodinta kalėjimam >san Francisco ant p„.„d.T 

i _ reikalaujaj bet dabar savo kelionę atidė-

■mkm jiSfal toft lilMWai*- ■'*

PRAPUOLĖ LIETUVIŲ 
KUNIGAS.

Kas pasidarė su kunigu 
Konstantinu Šatkum, klebo
nu šv. Jurgio parapijos Mil
waukee, Wis.? — įdausia 
“Milwaukee Leader”.

Ir kur dingo gaspadinė?
Jau nuo 28 d. sausio apie

NEDATEKLIUS NEW 
JERSEY VALSTIJOJ.
New Jersey valstijos pini- 

niginis stovis labai silpnas. 
Pagal valdiškus pranešimus 
matosi, kad šiais metais 
New Jersey valstijoj buvo 
nedateklius ant $1,453,000, 
jeigu vis'os išlaidos bus su
mažintos pusiau. Bet jeigu 
išlaidos pasiliks senos, tai 
nedateklius bus labai dide
lis.

VOKIETIJA PASISAKYS 
KO NORINTI. •

Londono “Daily Tele
graph” praneša, jog Vokieti
jos kancleris praneš reichs
tage, ant kokių sąlygų 
kieti j a tiktų taikinties.

KRAKOVUI GRĘSIA 
VOJUS.

Vienu tarpu rusai 
atmušti nuo Krakovo. 
bar jie vėl atsigauna 
vietoje ir Krakovui gręsia 
naujas pavojus.

yj ‘___ / f ‘ . Kunigui dingus, bažnyčia
ko tragedija, apie kurią rašo Per 2 savaiti buvo uždaryta, 
laikraščiai “Every Evening” Tuomet parapijonai pakėlė 
ir “Star”._  protestą ir prašė arcivyskū-

Tasai vyrukas turėjo dar P? paskirt naują kunigą, te- 
savo sėbrą. Abudu juodu ,ciaVs kunigas ir ligišiol ne- 
turėjo po kelis vardus. .paskirtas.

.uzx_ o 1 Per 2 savaiti pamaldas at-
;u_ Krakus (kuris kain kur koks tai nepažįstamas

-v, • w-nE, „“f kunigas ir tuoj išvažiavo.vadinosi Melba ir W illiams). h J 
atėjo pas krautuvninką Mar-1 
kelį užstatyti laikrodį. Juo
du nesusitaikė ir Krakus iš
ėjo lauk, pasakęs, jog atei
siąs rytoj.

Subatcj išrytotpas tą patį į Valstijas, kaipo pabėgėliai. 
Markelį atėjo jo sėbras, pasi-1 n Mexikos arcivyskūpas 
vadinęs Moras ir norėjo už- Morą sako, kad apie 300 ku- 
statyti aukso laikrodį, pra-1 f v-' 

šydamas 16 dolerių. Marke- Arcivyskūpas : 
lis atsisakė. Morui išėjus, kad suvienytų Valstijų val- 
Markelis nusekė paskui j į. Po džia įsikištų į Mexikos daly- 
valandėlei laiko Moras susi- kus. Laikraščiai praneša, 
tiko su Krakum ir ėjo linkui k-ad Mexico City prasidėjo 
I _ ______/ u. ' 1 ’ ’ ~
užstatyti laikrodžius. Mar-'gono kareiviai, kurie įėjo į 
kelis tuoj pranešė apie savo Mexico City, plėšia ramius 
r.uožvalgą policmanui Tier-1 žmones. Svetimų šalių pa- 
ney ir juodu nutarė paprie- .siuntiniai apleido jau’Mexi- 
šinti vagilius. Kaip tik va- ką. 
giliai pamatė ateinant polic-

naikinus spaudos monopolį, 
kuris suteikia žinias . laik
raščiam ir žurnalam, bet tas 
nepavyko. Minėta organi
zacija suteikia žinių tiems 
laikraščiams ir žurnalams, 
kurie priguli prie tos orga
nizacijos bei monopolio. Į- 
•jtatymdavystė norėjo pri
versti tą organizaciją su
teikti žinių visiems laikraš
čiams ir žurnalam as ir tuo- 
mi panaikinti monopolį. Mi
nėtas įstatymas nepraėjo.

PREZIDENTAS WILSO
NAS NEVAŽIUOJA Į SAN 

FRANCISCO PARODĄ.
Kovo mėnesy prezidentas 

Wilsonas rengėsi važiuoti į 
; parodos,

i t Prezidentas Wilsonas pa
maną su Markeliu,-tuoj lei- reikalavo nuo Carranzos, 
dosi bėgti į skirtingas pu-, kad svetimtaučių gyvybe ir j 
sės. Policmanas Tierney nu- turtas būtų apsaugota. Li- 
siviįo K raku. Tuoj pribuvo 
ir daugiau policmanų. Morą 
sugavo gana greitai. Su 
'Krakum buvo sunkiau. Ta- 

pradėjo šaudyt, į visas 
puses. Kuomet policmanas 
Tierney vienoj vietoj veik 
jau jį pasivijo tai keturiais KIEK APSILANKĖ SAN 
-- J > FRANCISCO PARODOJ?

Per pirmas dvi savaites 
tarptautiškoj, San F i ..meiseo 
parodoj atsilankė 1,035,326 
ypatos.

šūviniais tapo nušautas. Be
bėgdamas Kriikuš pašovė 
dar tris policmanus-, kurie, 
veikiausia, pagis. / Paga
lbaus jį sužeidė ir suėmė. Ki- 
šeniuje ir kitur rado 6 laik
rodėlius ir daugiau įvairių 

. brangių daiktų.
Išpradžių juodu nesisakė 

esą lietuviai, bet vėliaus juos 
pripažino gaspadinės, kurios 
pasakė, jog tai yra lietuviai.

Šiomis dienomis 
ių teismas, 
kad Krakus 
bus neteistas 
užmušėjas. 
Moras sakėsi 
dos kompanijos agentas ir 
pribuvęs iš Baltimorės. 
tikras vardas būk tai esąs 
Bernardas Montvid. 
jo pavarde paduoda 
Yorko laikraščiai ir

atsibus 
Sprendžiama, 

(arba Melba) 
mirtin, kaipo 
Jo pade j ik as 
esąs apdrau-

. Li- 
gišiol dar negauta jokio at
sakymo.

Amerikos karės laivai vėl 
pasiųsta į Mexikos pajūrį, 
kad reikale galėtų paremt S. 
V. reikalavimus.

NORI ĮKŪRT LENKŲ KO- 
LIONIJĄ. .

Superior, Wis. apygardose 
manoma nupirkti 10,000 ak
rų žęmęs ir įsteigti lenkų ū- 
kininkų kolioniją.

REIKALAUJA APRŲBE- 
ŽIAVIMO DARBO VA

LANDŲ.
Michigano valstijoj karų 

tarnautojai ir darbininkai 
randasi labai sunkiose ap
linkybėse. Didesnė dalis 
konduktorių ir mašinistų 
dirba po 12į valandų į dieną, 
kas labai nuvargina. Kiti 
karų dąrbininkai dirba po 
14,15 ir net 18 valandų į die
ną.

jo ant neaprybuoto laiko.
Wilsonas parašė laišką pa

rodos pirmininkui, kad da
bar jokiu būdu negali išva
žiuoti iš Washingtono, nes 
išvažiuojant reikėsią apleis
ti bėganti visuomeniški rei
kalai, dabar jis atydžiai se
kąs. Prasišalinimas iš Wa
shingtono ir apleidimas bė
gančių reikalų galįs blogai 
atsiliepti ant visos šalies rei
kalų.

Wilsono vietą užims paro
doj vice-p rezidentas, kuris 
dabar jau išvažiavo į San 
Francisco.

DŪMOS ATSTOVAI 
SIBIRAN.

Iš Berlyno praneša, jo£ 
penki durnos atstovai soci- 
jaldemokratai už priklausi- 
mą prie Rusijos Socijalde- 
mokratų Darbininkų Parti
jos nuteisti visam amžiui iš
trėmimui į Sibirą. Jų pa
vardės : Petrovski, šagov, 
Badajev, Muranov ir Samoi
lov. *

Tuos atstovus valdžios 
šnipai areštavo viename mi
tinge netoli nuo Petrogrado. 
Daugiaus nieko neužtiko, 
kaip tik kokią tai proklama
ciją prieš karę.

Išvien su atstovais Sibi
ran nuteista penki darbinin
kai, vienas studentas ir to 
namo, kur buvo susirinki
mas, gaspadinė.

' Kaip girdėties, 
socijaldemokratai areštuoti. 
Jų dar buvo likę 8.

Prieš kelias dienas buvo 
pagarsinta, jog Petrograde 
areštuota tie dūmos atstovai 
kurie priklauso prie totorių 
frakcijos.

jog abidvi puses deda visas 
išgales, norėdamos laimėti.

Ligšiol, kiek galima spręs
ti iš trumpų pranešimų, tai 
didesnį pasisekimą turėję 
rusai, nes jiems visgi pavy
ko atmušti vokiečius nuo 
Nemuno.

Iš Kauno gubernijos jokių 
žinių nėra.

TYRINĖS LAUKININKŲ 
REIKALUS.

Federalė komisija, tyrinė
janti industrialius šios šalies 
šaltinius, tuoj pradės tyrinė
ti laukininkų gyvenimo san
tykius: bus tyrinėjama far- 
merių vargų priežastįs, med
vilnių augintojų sunkus pa
dėjimas ir 1.1.

PAGELBA BEDARBIAMS.
Boston, Mass.—Vietos su

fragistės nusprendė išnau
doti artimiausią subatą, kad 
parinkus aukų sušelpimui 
bedarbių.

Toj dienoj moteris ir mer
ginos visuose Mass, valstijos 
miestuose pardavinės ant 
gatvių vėliavėles, speciališ- 
kus ženklelius ir kitokias 
smulkmenas.

Visas pelnas nuo parduotų 
daiktų bus paskirtas sušelpi
mui bedarbių, kurių dabar

AUSTRO-VENGRIJOS 
KARIUMENĖ.

tai ir kiti1 Kaip žinoma, Austro-Ven
grijoj gyvena devynios galy
bės įvairių tautų ir tautelių. 
Tokia jau marga yra ir pati 
Austro - Vengrijos kariu- 
menė. Laikraštis “Mo- 
rawska Orlica” praneša, kad 
slavų Austrijos kariumenėje 
yra' 52 procentai, o vokiečių 
ir vengrų tik 42 procentai. 
Reštas — rumunai ir italai.

Sulyg tautų": vokiečių — 
29 procentai, vengrų — 13 
procentų, čechų — 20 proc., 
lenkų 9 proc., chorvatų — 7 
proc. ir tt.

LENKIJOJE.
Vokiečiai praneša, jog ties 

Lomža laimėjo pusėtiną mū
šį. Tenais jie suėmė nelais
vėn 800 rusų. Ties Ostrolen- 
ka mūšys dar nepasibaigė.

Mūšiai apie Pšasnyš tęsia
si. Ligišiol nėra laimėjimo 
nei vienoje pusėje-.

Vokiečių mėginimas pa
imti Ossovieco tvortovę ligi
šiol nepavyko. Vokiečiai 
jau nevartoja savo didžiųjų 
apgulimo kanuolių.

RIO PAGELBOS.
Iš Kopenhageno praneša, 

jog vyriausias jaunaturkių 
vadas Enver paša skubiai iš
važiavo Berlynan. Jisai no
ri tarties su Vokietijos gene- 
raliu štabu ir gauti kokią 
nors pagelbą.

Jeigu gražumu pagelbos 
nepavyks gauti, tuomet, kaip • 
sakoma, Enver paša pagąz- * 
dins vokiečius, visišku atsi
metimu nup trijulės sando
ros. Tuomet turkai patįs 
vieni stengsis susitaikinti si* 
savo priešais. j

LĖKĖ 1U,UOO KARTŲ.
Nuo pradžios karės iki 31 

d. sausio, šių metų, Anglijos, 
Francijos ir Lusijos lakūnai 
padarė ore 10,000 žygių. Iš
viso jie prabuvo ore 18,000 
valandų. į

Rusijos augščiausias si
nodas jau sutinka paskirti 
kiekvienam popui po 100 ru
blių mėnesines pašelpos. *

Tai, mat, kaip caro val
džia platina “apšvietą” už
kariautame krašte. Pir
miausia eina popai ir pravo- 
slavija, paskui nagaika su 
kazoku. Vadinasi, anot Sir
vydo, “tautas liuosuoja”. 
Kad ji kur galą gautų su to
kiu “liuosavimu”.

VOKIEČIŲ PRALAIMĖJI
MAS TIES GARDINU.
Petrograd, 10 d. kovo.— 

Vokiečių armija pasitraukė 
nuo Gardino ne liuosu noru, 
bet priversta buvo taip pasi
elgti. Traukties nuo Gardi
no vokiečiai pradėjo pra
džioj kovo mėnesio. Trau
kėsi labai pamaži — pėda po 
pėdos.

ARČIAU PRIE KON
STANTINOPOLIO.

Anglijos laivynas bombar
duoja Smirnos fortus. Su- 
lyg pranešimų iš Londono, 
galima manyti, kad Smirna 
Ilgai neišsilaikys.

Šiomis dienomis talkinin
kų laivynas nutildė bent ke
turis Dardanellų fortus.

Iš Berlyno praneša, jog 
šalę salos Malta matyta 
plaukiant 22 Franci jos tran
sportai, kuriuose buvo'veža
ma kareiviai į Dardanellus.

Anglijos milžiniškas dre- 
adnoughtas “Queen Eliza
beth” vadovauja visu laivy
nu, kuris bombarduoja Dar
danellus. Turkai sako, jog 
fortų batarėjoms pavyko 
smarkiai sugadinti “Queen 
Elizabeth”.

Visuomenė labai atydžiai 
seka, kas dedasi Dardanel- 
luos.

RENGIASI APSKELBTI 
KARĖS TIESAS.

Rumunijos senatas įgalio
jo ministeriją kiekvienoj va
landoj, kuomet tik bus reika
las, apskelbti karės tiesas.

BOMBARDAVO TURKI
JOS UOSTĄ.

Petrograd. — Rusų laivy
nas bombardavo Turkijos 
uostą Zunguldiok ir sunaiki
no dokus. Apie tai rusų val
džia praneša oficiališkair

Rusai sumušė turkus ir 
Armėnijoj ties' upe Tcha- 
ruk. Apie rusų laimėjimus 
ant turkų Persijoje taip-pat 
pranešama.

SLAPTOS TARYBOS.
Italijos pirmasai ministe- 

ris buvo pasižiūrėti vyriau
siame kariškame uoste Sie
tą. Parvykęs namo, jisai su
šaukė ministerių konferen
ciją ir ilgai tarėsi su savo 
bendrais.

GRAIKIJOJ.
Graikija stovi ant karės 

slenksčio, Pirmasai minis- 
teris, kuris norėjo karės at
sistatydino. Graikijos ka
ralius, kuris yra artymas 
Vokietijos giminė, turėjo.

BADAS IR RIAUŠĖS IS
PANIJOJ.

Madrid. — Ekonomiškas Is
panijos padėjimas darosi vis 
sunkesnis. Šalis randasi 
prieangy7 didelių sujudimų. 
Iš visų Ispanijos kampelių 
pranešama apie riaušes ir 
prasidedantį badą.

Ant Kanarų salyno žmo
nės veik visiškai maisto pri
trūko. Mieste Lassele buvę 
kariumenės susirėmimas su 
policija.

Maisto pabrangimas yra 
tai tiesioginė pasekmė Euro
pos karės.

dar įtekmės sulaikyti savo suoti už biudžetą, 
šalį nuo karės prieš Turkiją.
Karalius pavedė Gounariui 

sutverti naują ministerių 
kabinetą. Išvien su kara
lium eina dauguma kariu
menės.

SENASIS TURKIJOS SUL
TANAS.

Iš Anglijos atėjo žinių, jog 
senasis Turkijos sultanas 
Abdul Hamid, nuverstas nuo 
sosto 1909 metais, esąs pabė
gęs iš kalėjimo ir su senatur- 
kių pagelba norįs sukelti 
maištą.

Kiek tame teisybės — no*



Vaistų bonkute Waterburio socijalistai

LAISVA

Margos mintįs Koriai Valdžia
Militaristiškos šnekos pa-> 

gimdė mintaristišKą darbą, 
vadiname j o Amerikos 

legiono tvėrimas yra pasek
mė tos karštos agitacijos, 
kuri buvo vedama po visas 
Suvienytas Valstijas. Kaip 
žinoma, daug kas neužsiga
nėdina painia Wilsono politi
ka ir po patriotizmo kauke 

varyti

Neretai žmonės nori gaut 
tuos pačius vaistus, ką sykį 
vartojo, bet nežino jų vardę 
arba vardų. Jie nešasi seną
ją bonkutę į aptieką ir pra
šo, kad aptiekorius sutaisy
tų tokius pat vaistus, kaip 
bonkutėj ką buvo. Kartais 
būna bai dėžutė ar kas kitas, 
o ne bonkutė. Vaistų var
das ant indo nėra užrašytas, 
tik parašyta, kaip juos var- 
tot ir daktaro vardas. Be 

apsi- to, netoli visada yra nume- 
ginkluoti, kad ir jai rei
kia d ’ 1 ‘

tie žmonės pradėjo 
militarišką agitaciją, 
dėta šnekėti, kad ir 
kai reikia geriau

Ameri

Kunigo Lt 
nužudymo.

apie
man

“Laisvei” prisiųsta verti
mas atsiliepimo, kuris tilpo 
dienrašty “Waterbury Re
publican”.

Talpiname tą atsiliepimą 
ištisai. —

, Gerbiamoji “Republican” 
redakcija!

Meldžiame patalpint į jū
sų laikraštį šį mūsų atsilie-

, __ ris. Jį uždeda aptiekorius, PimU-
daugiau kariumenės kada jis vaistus sutaiso, kad) Jau kelis sykius Waterbu- 

ir dar didesnio laivyno. Kaip žinot reikale, pagal katrą re- rio anglų laikraščiuose, kaip 
kur pradėjo net kurties pa- 'ceptą jie liko sutaisyti. Ka- lygiai ir “Wat. Rep.”, pasiro- 
našių agitatorių draugijos, dangi jis užrašo tą patį nu- dė nuožiūra ant lietuvių so- 

Plenavimas įkurti vadina- merį ir ant recepto, todėl (cijalistų nužudyme kun. Že
mąjį Amerikos ,legioną yra jam nesunku surast. Atne- brio ir gaspadinės Gilminai- 
suristas su ta visa agitacija, ša žmogus kitą sykį tą patį tės.
Tam pienui pritaria net dau- indą su numeriu arba bentl Už garbę turim pranešti, 
gelis oficiališkų kariumenės pasako, kokis numeris buvo, kad lietuviai socijalistai,kaip 
vadų. 1 aptiekorius tuoj knisasi po lygiai ir visų kitų tautų so-

Amerikos ligionas būtų senus receptus ir pagal nu-^cijalistai visame pasauly,ab- 
tai rezervistų armija, susi- merį suranda tą, kurį ligonio'soliutiškai pasmerkia žmog- 
dedanti maž-daug iš 350,000 daktaras buvo parašęs. Ne- įžudystę, visvien, kokioje for- 
vyrų. JPlenuotojai to legio- sunku tuomet vėl sutaisyt1 moję ji įvyktų. Socijalistai 
no galvoja šitaipos: jie nori, tuos pačius vaistus, 
kad kiekvienas kareivis, at-1 ]

Vienas socijalistas 
nusiskundė:

— Nuobodu man skaityti 
socijalįstij spaudą. Jokių 
peštynių ir ginčų nėra. Se
niau, būdavo, tai nors “Ke
leivis” su “Laisve” ir “Lais
vė” su “Kova” sukelia ler- 
mą, o dabar visi tyli, lyg kad 
žemę pardavę ir vienas kitą 
giria.

Tik vienas V. Kapsukas 
atstatė prieš Amerikos soci
jalistu sunkiąją “Rankpel
nio” artileriją, bet per van
denyną kulkos nedalekia.

Kad įėjo į madą rašyti pa
stabos, k. t.: “Trupiniai”, 
“Margos mintįs”, T" 
liai”, “Kibirkštys” ir

Męs papratę esame many

i'; | sai negalima būtų gyventi, 
visoki kaip yra negalima nukeilauti 

galai, tai lai bus ip mano 'j dangų be pagelbos kuni- 
“Koriai”. “ .............

našių agitatorių draugijos.

' , jokios kovos nevedamu pa-
Bet taip atsitikti gali tik vieniais asmenimisr-Znežiū-

buvęs savo tarnystę kariu- tada, kada jūs nueinate į tąjrint, koks tas asmuo ne'būtų: 
menėje ir laivyne, pataptų pačią aptieką, kur receptą I karalius, kapitalistas - mili- 1^-:^.. o.u. palikote>ir Jei tikrai turiJjonierius ar kunigas. Kad

te numeri ant bonkutės, dė-'taip yra, tai parodo tas fak- 
, žutės ar kitur. Kitaip jūs'tas> kad ^aiP seniai visame 

Kad tai beveik niekad negausit tų pasauly egzistuoja soči j alis- 
pačių vaistų. Jeigu aptieko- tų partija, tai istorija negali 
rius galėtu atskirti vienus prirodyt, kad socijalistai bū- 
vaistus nuo kitu, jis nė nu- tų naudoję žudynių ar kitas 

y _ . brutališkumo priemones
| tais Ysduot’fvaistų." Yra’ke- dėl. platinimo socijalizrno

legionierių - rezervistu. Prie 
tų rezervistų galima būtų 
prijungti dar keliolika tūk
stančių liuosnorių.
pilnai galimas daiktas — nė
ra abejonės, ypač žinant, ko
kią didelę įtekmę Amerikoje 
dar turi patriotiški auksa- merių nedėtų ant po recep- 
burniai. | *“ ’ ‘ ‘ -- -

Amerikos legionas būtų lėtas vaistų, kuriuos lengvai 
tai pagelbinė armija prie re- galima atskirti, bet didžiu- 
gulerės kariumenės ir laivy- mli yra neatskiriamų, tuo 
no ir, esant pirmam reikalui, labiau, kad keletas jų sumai- 
rezervas būtų pašauktas soma į krūvą. Taigi, jei jūs 
darban.

Of iciališko j i partija, esan
ti dabar prie valdžios, demo-1 rie buvo imti kitoj aptiekoj

idėjos - mokslo. Berods, jei
gu koks piktadaris ir pasi
vadino save socijalistu, te- 
Čiaus dėl tokio niekšo nega
lima įtarti abelnai visus so-

♦ ♦.

Daugiau kritikos — dau
giau gyvumo. Daugiau kri
tikos — daugiau teisybės 
jieškojimo, ar ne taip?

** *

Kapitonas Pypkė peštelėjo 
Bagočių, o Bagočius atsi
kando. Tas mažas epizodas 
neženklina didelės krigės.

♦ ♦

Seniau būdavo Pildantysis 
Komitetas L. S. S. apie šį lai-, 
ką jau kaldavo kam nors 
pančius, o cki’mr ten ramur

Dievas žino, kas čia bus!
** ♦

Rečiau pradėjau rašinėti 
savo margasiąs mintis. Rei
kės pasiprovyti, nes kitaip 
“Second hand” išmisločiai 
nejuokais pamislys, kad 
kiaušiniai vištą mokina. r

“Sandora”.••
“Amerikos Lietuvių Spau

dos draugijos” stambus vei
kimas interesingai guli pro
tokoluose.

Turime ir pirmeiviškų lai
kraščių Sąryšį “Sandorą”. 
Šioji irgi progresuoja iki di
deliam zero.

Matomai, mūsų laikrašti
ninkai yra didvyriais ant 
gatavo rankpelnių darbo.

Ligoniai.
Jlalbos apie privatiškus 

aikraščius jau aptyko... 
vlat, po mirčiai “Pirmyn” ir 
“Lietuvių Žiurnalo” — prak
tikos ,darbas pasirodė pa
tiems — “No good”.

Žemės kamuolio 
fizika.

i ir atsineštumėt dalį likusių cijalistus, kaip negalima į- 
; vaistu nuo pereito sykio, ku- tarti Rymo katalikų kunigu 

v. ! rie buvo imti kitoj aptiekoj »z darbus kunigo Macocho,
kratų jiartija, nepritaria le- arba jau numeris .nuplėštas, ochmidto ir kitų, 
gioritf/žvėrimuisi ir nežada nors ir toj pačioj aptiekoj/10 L. o. b. kuopa yra su- • . . /7 h ... . i___  .•_ t_____ .i __ I nrfynniy.iinr.n nnn I OImnrn

Waterbu-
gio zėrimuisi i

pagelbos įstatymda- buvo imti, beveik niekados 
.jv,.es įstaigose, kad legio-; negausite tų pačių vaistų, 
nas taptų legalizuotas. De-! Netikėkite, kad vieni aptie- 
mokratams prijaučiančioji koriai moka labiau atskirti 
spauda daugiaus juokiasi iš vaistus ir kad viendj aptie- 
sumanyto legiono, pegu re
mia jį.

V isą triukšmą, visą tą ala- 
są sukėlė tūli žymus žmonės 
iš republikonų abazo ir tokie 
rėksniai, kaip Rooseveltas, 
kuris pasižadėjo ir pats įsto
ti legionan ir prirašyti jan 
savo keturis sūnus. Labai 
galimas daiktas, kad dalis 
republikonų nori išnaudoti 
legiono tvėrimo obalsį savo 
partijos politikos tikslams. 
Mat, čia yra gana patogi va
landa pasirekiiamuoti esant 
dideliais patriotais ir pakišti

koj “mulkis” aptiekorius ne- 
I davė, o kitoj “gudrus” tuo'i 
pažiūrėjo į bonkutę ir pri) 
pylė. Teisingas aptiekorius 
atsisakė ir patarė eit į tą ap- 
tieką, kur pirmą sykį pirko
te, gi apgavikas pripylė ne
labai nuodingo vaisto ir pa
sakė, kad tai tas pats. Ghi-

organizuota nuo 1905 motų, 
tačiaus nei vienas tos 
kuopos narys nėra papildęs 
menkiausios piktadarystės 
ir nebuvo areštuotas, o per 
tą patį laiką iš socijalistu 
priešų tarpo rasim policijos 
knygosę užregistruota šim
tai prasižengėlių, tarpe ku
rių yra) .keli prasižengėliai 
net ikr žmogžudystės laips
niui.
nekelia triukšmingų vestu
vių, krikštynų, negeria grį-

Lietuviai socijalistai

cagoj yra vienas lietuviškas į 01080 bačkučių, kaip kad imi- 
aptiekorius, kuris visus vais
tus “žino”, nors iš kasžin 
kur indas būtų atneštas. Jis

j’s gudresnis už kitus. Ži- 
.............................. ............. .. noma, gudresnis apgaut. Jis 
kd:i demokratfimš irVViiso” ir ponius gydo: atėjo žmo
nių, kad jie nesirūpina “tė--*\s; pasiskundė, tuoj mūsų 
vynės apgynimu”. Jau ir 
dabar nekurie republikonų 
laikraščiai pučia ton dūdom

Kaip matote, militaristiš- 
koji agitacija, visvien kokio
je formoje ji apsireikštų, 
niekuomet nekįla iš idealis
tiški] atžvilgių. Šuniukas vi
suomet kur nors giliau pa
kastas. Kas jau taip pasa
koja apie tėvynės meilę ir 
jos apgynimą, tai išanksto 
žinok, kad tai žmogus, kuris 
iš karės nori padalyti sau ar

sų bendrataučiai nesocija- 
listai daro. Lietuviai socija
listai atsižymi surengimu 
puikių koncertų ir teatrų. 
Jų choras puikiau sudainuo
ja už kitus lietuvių chorus. 
Abelnai, lietuviai socijalis-

abelnhm pasielgime daug 
i aukščiau stovi už savo tau
tiečius. tai yra' socijalistu 

: priešus.
Socijalistu partija, kaipo 

politiškoji darbininkų parti- 
l, stengiasi šitą šalies val-

aptiekorius jam siūlo vajstus 
ir žada sveikatą, nors, teisy
bę pasakius, aptiekeriai a- 
pie ligas ir gydymą nieko ne
žino. Vaistų dozos, vardo ir 
veikmes žinojimas yra labai j ja> stengiasi šitą šalies vai
teli nuo svarbesnių medici-jdymo sistemą pastatyt ant 
nos mokslų. Tokių antieko-Į geresnių pamatų. Visų p'ir- 
riu tarp visų tautų yra ganaim_aJi nori, kad šalies pramo- . .... . . I n<" nornitn i čtilina nnncnuv.

* •

* *

Ko Amerikos lietuviai jau 
niekuomet nesusilauks?

Trečio visuotino seimo.
♦

♦

Ar Antanas Rutkauskas 
dar vis randasi komitete Jo
varui ūkės pirkim o? Bijau, 
kad jisai nenupirktų farmą 
Chicagos klioštoriaus poe
tams. Juk Jovaras bedievis.

♦♦ *

'Kurio lietuviško redakto
riaus sunkiausias džiabas?

• V. K. Račkausko.
Kodėl?
Todėl, kad jisai turi būti 

specialistas sėdėjimo ant

Nusišypsos • Sirvydui — 
Grigaitis pyksta. — Nusi- 
Wnsos Grigaičiui — Sirvy
das bliauja.

♦ *

metais
*

Kas šiais 
kvailumo rekordą?

Tautos taryba pačiu savo 
įsikūrimu.

su mus

Ar įvyks legiono suorgani
zavimas—tuščia to. Tai ant
raeilis klausimas. Daug 
svarbiau yra pabriežti ir įsi
dėti sau galvon, kad milita- 
rizmo šalininkai nesnaudžia. 
Visokiais būdais, visokiais 
keliais jie eina prie savo tik
slo. Jie noir didesni/ kariš- 
k’i spėkų, jie rengiąsi karė n. 
O kas karės nori; tas ją ir 
gauna.

■nė pereitų į šalies nuosavy
bę. O savo tikslą socijalis
tai tiki atsiekt tik per savo 
susipratimą, per mokslą.

Kunigo Žebrio ir Gilmi- 
naites užmušėjai tai buvo 

bet aš patyriau, kad paprasti plėšikai individua
listai, žiūrį savo naudos, ku
rie tik panašiu būdu tiki sa
vo būvį pagerint. Individu
alistais tik ir yra socijalistu 
priešai, kurie savo asmeniš
ką naudą vertina augščiau 
žmoniškos gyvasties. Kaip

save guodot, nesiduodama 
ant juoko palaikyt.

Tūliems gali išrodyt šis 
persergėjimas menkos ver
tės,
praktikoj žmonės labai daug 
skriaudos turi nuo j ieškoji
mo bile aptiekoj pirmiau tu
rėtų vaistų ir nuo aptiekorių

siekt, aptiekos,kur pirmą sy
kį ėmėte vaistus ir padavcte 
receptą ir jeigu kaip panie- 

j tėte ant incjo buvusįjį nume
rį, nesitikėkite, kad gausite

I nesvarstytume, betgi nėra 
linkio pamato lietuvius soci- 
Jalįstus įtarti, būk jie prisi
dėjo prie nužudymo kunigo

* X'

J. Šliupas neišlaiko rolės 
politiško nabašninko.

Senis nori gyvent ir gana.
♦* *

Kuomet “Kova” liausis 
mainyti savo antgalviųs?

Kuomet jos vyrai turės 
daugiau darbo.

* *

Tarptautiškoj San Fran
cisco parodoj taip ir neįtaisė 
lietuviško skyriaus.

Reikėjo nusiųsti bent Rut
kausko eilių pluošta ir Sir
vydo knygų — tu iš Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos.

** *

Aš norėčiau, kad Chicagos 
lietuviškas klio&torius kuo
met nors taip pagarsėtų, 
kaip ir A^enstachavos.

Vienas rašytojas metus tuos pačius vaistus, 
laiko prakaituoja, kol knygą 
parašo, o kitas tą 
lieka į kelias savai

rio nepametimas nieko ne 
reiškia, jeigu negalite pa

siekt tos pačios aptiekus, nes 
kitoj nežino, kokis buvo re
ceptas.

Negana to. Aš patarčiau 
nei žodžio, tai Arthur Doyle, niekados' neimti tuxptfciu ! 
nepasikeldamas nuo stajo, vaistų, nors i 
vienu ypu, parašo 12,000 žo- ’ 
džių« (note, kkd ta pačia liga ser-

J. M. Barrią parašo, pei;gate. Netinkančių vaistų ė- 
tbeną iki 500 žodžių., M, 

Ii 

davaro per dieną iki 10,000 tankiai ir pavojingas. ? 
žodHų. . ....... Ą., Baisus.

našia nuožiūrą tyčia pagim-

it-

Tuo tarpu kai W. W. Ja-: 
cobs per visą naktį nesu- 

' glausdama^ akių neparašo |

socijalistu vardo, tarne vi
suomenes. O didžiausi įta
rimo skandalą pakele soeiįa- 
b’stū priešai ir natįs laikraš
čiu ronnrto’’iai. Panašus 

__  ,___ _ skandalai gali sukelti tam- 
ir galėtumėte įsūnija nrieš socijalistus net 

juos da/gaut, jei tikrai neži- iki skerdynių.

Wells, puikus apysakorius, niimas yra labai bledingas, o

žodžiu

•Pasirašo L. Soc. Sąjungos 
34 Ruopės valdyba:

Organiz. P, Matiečius,

Iždin. K. Jajkiijiąvičnis.

* *
Jeigu Laukis valgvtn viš

tienos. jisai tikrai galėtu pa
siskolint ir nuo vištos proto, 
vesdamas sovo rmmbl'komš- 
kai antisocijalistišką lapelį.

♦♦ *
Na kasžin a v tas “vėžys” 

taip ir nenugaiš?
** *

“American
silinfo povo loikrašč10 kpb’s 
pg.7b RockefpllQriui. Nepri
ėmė — sūgrįžin^

t čįru-Vira.

nn-

Geofizika, arba mokslas a- 
e visapusišką mūsų plane- 
s stovį, yra labai svarbi ir 
ati abelno mokslo šaka.

pie visapusišką mūsų 
tos stovį, yra labai 
plati abelno mokslo 
Čia paduodame trumpai 
glaustą turinį žingeidžios 
akademiko B. B. Goliceno 
paskaitos apie “dabartinį 
geofizikos stovį”. Geofizi
ka paski’^-į' ”0 1 fris svar
biausius __ _ ^-.yg trijų
mūsų planetos apsiaustų:

• kieto, skysto ir gazinio. A- 
prierašas), kuriuos įvykdina tokiam mūsų planetos 
į gyvenimą brutališku būdu, 'gyvenimo tyrinėjimui, minė- 
— su pagelba policijos, ka- tas mokslo skyrius pastarais 
numenės, kalėjimų ir ka- metais labai prasiplatino ir 
nuolių. — Koks gi yra tiks- įgijo daug naujų patyrimų.

go. Bet prisižiūrėjus ar
čiaus gyvenimui, męs mato
me visai priešingus apsireiš
kimus.

‘ Visųpirmu klauskime sa
vęs, kas tai yra valdžia? — 
Valdžia tai yra kuopa ypa
tų, kurios valdo 'daugumą 
pagal jų pačių parašytus į- 
status, (Nevisuomet. Rėd.

Laidotuvės.
Pittstono viešame lietuvių 

knygyne buvo ant sienos pa-* 
rašyta: “Laidotuvės “Liet. 
Žiurnalo” su “Tarka” į vie
ną grabą, ir “V. Liežuvnin- 
kų” (su ženklais) ??? į kitą. 
Atšaukimui “V. L.” — nebu
vo kreidos.

Auka.
“Draugo” N. 2 — 15 J. Šir

vintas aukauja savo verti
mą “Dešimtis metų smuklė
je”: “Nenuilstančiam Blai
vybės Platintojui — lietuvių 
tautiečių tarpe Suvienytose 
Valstijose Amerikoje; taip- 
pat “Šviesos” redaktoriui ir 
‘Lietuvių Rymo - Katalikų 

S u s i v i e n y j i m o Amerikoje” 
dvasiškam vadovui — ger
biamam kun. Petrui Siauru- 
saičiui, Švento Juozapo pa
rapijos, Waterbury, Conn., 
klebonui”. •

Ar nebus ilgiau už viešpa
ties didenybės jo mylistos 
caro titulus?

■ Priešas rašymo — meilė 
ilgaplaukės.

Išsklaidytojas straipsnio 
minčių — mylimos rankos 
ant pečių.

Kunigo dvasia — jauna 
gaspadinė.

las valdžios? — Gal sakysit 
valdžia stengiasi, idant žmo
nija taptų geresnė. —.Ne, 
jeigu žnio'nės taptų jau taip 
labai gerais, tai atstovai vai- ; 
džios netektų savo “džiabų”. 
Kalėjimai būtų tušti, teisėjai ■ 
turėtų siūti batus, o policis- 
tai gaudytų muses. Visi tie 
valdžios atstovai stengias vi
sokiais būdais platinti bet- 
tvarkę, kaip ir gydytojai šių 
laikų mėgsta daryti džiovą iŠ 
paprasto persišaldymo.

Tikrieji gi valdžios užta
rytojai sako mums: — “Kas 
bus netekus valdžios, ogi tai 
vieni kitus papjautų, užmuš
tų, išsižudytų!” O kas daro
si dabar po nosia policijos?

Čia užmušė kunigą, o ten 
pakorė zakristijoną; žmog
žudystės vidurdienį ant 
Broadway, žmogžudystės 
ties durimis policijos. Juo!

Kaip sena mūsų planeta?
Klausimas apie žemės am

žių pastarais keliais metais 
pritraukė ypatingą mokslin
čių atydą ir gavo naują pa
kraipą, pradėjus tyrinėti ra- 
dioaktyviškas ypatybes ele
mentų (sudėtinių dalių), 
kurie randasi mūsų planetos 
viduj.

Pirm i aus, sprendimus a-r 
pie žemės amžių pamatuoda
vo, daugiausiai, tyrinėjimais, 
kaip didinasi temperatūra 
leidžiantis planėtos^yidun. 
Tą augimą temperatūros su 
gilumu mokslinčiai stengėsi 
išaiškinti paslėpta šiluma, 
kurią skleidžia įkaitęs pla
netos branduolys. Iš to išei
tu, jog kuo šaltesnis bran
duolys, tuo senesnė žemė.

___ ! Tokios rūšies tyrinėjimais 
arčiaus gyveni prie policijos ^vo 18ra8^a» J°£ žemės.am
ir valdžios, i 
vastis yra pavojuje.

Matom dabar, jog valdžia 
nedaro žmonių geresniais, 
nesaugoja gyvasčių pavienių 
o dar priešingai, laiks nuo 
laiko surengia baisias žudy
nes. Tai kamgi ji reikalin
ga? Ji reikalinga apsaugo
jimui privatiškos nuosavy
bės, tai yra nuosavybės,, su
grobtos nuo

sugrobti ir idant juos valdy-! ^ana.1v10n0(^T<?.1.ir nuolatinis; 
ti ir iš jų nąudotis, reikia ne- Paveikslan, N lipaus upes del- 
atbutinai brutališkos spėkos, i^°įe (Delta vadina^tokią jū- 
kuriai ir yra mūsųtvaldžia 
Ateina vienas žmogus ir rd 
do muiūs popieras, kuriose 

(parašyta, jog tie kalnai ir 
i kloniai, girios ir upes vien 
tik jam priguli, o idant mus 
pertikrinti, jog ištiesti taip , .
yra, jam reikalinga apgink- daugrnu 100 milijonų metų, 
luotą brutališka valdžia su 
teisėjais’ kalėjimais, durtu
vais ir kanuolėmis.

Kaip ilgai dar męs nešim 
ta brutališką junga?

Juozas šilingas.

tuo labjaus gy- :žius svyruoja nuo 30 iki 100 
'milijonų metų. Kitas būdas 
apskąitliavimui mūsų plane
tos amžiaus buvo tame, jog 
okeanu pakraščiuose, kur i 
juos įsilieja didelės upės, ty
rinėdavo, kiek į paskirtą lai
ką susirenka dumblo. Tasai 
būdas, kuris išrodo labai ne
ištikimu, gali duot gana tin
kamas pasekmes, kadangi,

„...........  ..„j visuomenės. .kaiP tyrinėjimai parodė,
Turtai pasaulio brutališkai(dumblo sluogsnių augimas
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Iros pakraščio-vietą; kur į ją 
įsilieja kokia - nors upė. li
piu dumblas tampa suklotas 
deltos dugne. Vert.) kas 
200 metų susirenka 1 nėda 
dumblo. Šitokie tyrinėjimai 
žemes amžių anrubežiuoja

I Vienok, visai kitokios, ste
bėtinos pasekmės apsireikš- 
kė bėgyje pastarųjų dviejų 
metų, kuomet mokslinčiai, 
tyrinėdami žemės senatvę, 
atkreipė atydą į buvimą že
mės žievėj radioaktyviškų 
elementų, kurie subirėdami 
gali paleisti milžinišką dau
gybę šilumos. Per tai, tasai 
šilumos augimas, kuris pate- 
m i jam a leidžiantis žemės ęi- 
lumon, paeina ne nuo viduji
nio planetos branduolio 
karščio, bet nuo tos šilumos, 
kuri apsireiškia radioakty- 
viškiems elementams subirė- 
jant. Dabar žinoma, jog 
didelės tokių elementų ma- 

< . „ . I sos niukso įvairiose gilu-
Vairas rašo: Imose po žemės paviršium.

Sausio J dieną Sveicai įjos p«^^s gi žemes vidų ry .‘•wg ai i 
sąjungos prezidentas priėmė būt visai šaltas. PagaPdau- 
lenkų pasiuntinius: rašytoją -
Sienkevičių, muziką - pianis
tą Paderevskį, prof. Kovals- 
kį ir advok. Osuchovskį, ku
rie nuvažiavo ten rūpinties 
su o r ga n i zu o t i t a r p ta u t i n į
lenkų šelpimą. Prezidentas 
prielankiai priėmęs pasiun
tinius ir pasakęs,kad Šveica
rijos vyriausybė ir tauta pri
tarsianti ir padėsianti tam 
darbui.

Vy r i a u s i a s organizacijos 
komitetas būsiąs Šveicarijos 
Lozanos mieste. Jo garbės 
pirmininku būsiąs Sienkevi- 

“Laisvės” redakcija gavo .čius. Organizacija būsianti 
“Darb. Viltį”. Pirmutinį sv- grynai humanitarinė, šelpL 
ki šiais metais. Nors jau de- sianti visus, neskirdama, kas 
V • t I • V i z z 1 'i 1 • 1

Per Scrantono “Živilie- 
čių” chorą vakarienę, pirmi
ninkaujant šliupui, šios a- 
oielinkės tautininkai “biz- 
nierėliai” taip tapo aptitu- 
luoti garbėmis, kad Pittsto- 
niečiai su savo apie 35 metų 
panele Mege per visą savaitę 
po tam nesusikalbėjo.

Visiems neužpelnytos gar
bės j ieško tojams patartina 
prisidėti prie tautininkų.

Nekankinkime.
Draugai socijalistai! ne

kankinkime tautininkų -— 
sutverkime jiems Partiją.

Piešti.
1914 “Dilgėlės” sako: 

“Mūsų fotografistai turi mo
kytis piešti”, “Keleivis” pa
tvirtino, o Pittstono foto- 
grafistas sako: “Geriau į tą 
laiką puspadžius prikalti”. 
Keno teisybė?

“Kovos” redaktorius sa
ko: “trumpai, o aiškiai rašy
ti”, bot pats savo “Peržval
gose” vieną pastabą ištosė

tą pastabą ir tt.
širšinas

TIKRI JUOKAI

šimts sykių prašyta “Darb. 
Vilties” permainyti “Lais
vės” adresas—bet kaip siun
tė. tain tebesiunčia į So. Bos
toną. (Per metus laiko adre
so-nepermaino).

“D. Vilties” administrato
rių tikrai gąlima siųst San 
Francisco patodon. ; /

Juokdarys.

Nuo red. Valdžia valdžiai 
nelygi. .. Brutališkumą val
džios palaiko žmonių nesusi
pratimas. Tain bent yra 
mūsų šalyje. Kai žmonės 
susipras, galėsime jkurt 
naują valdžią, kurios užda
viniai bus kitoniški, negu da
bartinės valdžios.

TARPTAUTINIS LENKŲ 
ŠELPIMAS.

” rašo:

kokios religijos, įsitikinimų 
ar keno valdinys".

•gurno žemes žievėj esančio 
švino, kuris yra paskutiniu 
produktu sutrupėjusio raai- 
oaktyviško elemento urano, 
galima apspręsti mūsų pla
netos amžių, žinant į kiek 
laiko urano masos vienutė 
persikeičia į švino masos vie
nutę. šitie tyrinėjimai, kaip 
ir galima buvo laukt, parodė, 
jog žemės senatvė daug di
desnė, negu pirmiau many
ta. Žemės amžius yrą nema
žiau 200 milijonų ir vargiai 
daugiau 200 milijonų metų.

J. Stropus
4 ______ . _ • . •. 1 1 '-'""w

VADINA KARIAUT.
“R-nis” rašo:
Rusijos valdinius kviečia 

Škotijoj iki vasario 28 d. po
licijoj užsirašyti. Norį pa-

MOTERIS ORGANI-
v ZUOJASI.

Parvžius. — Buržuazijos . „ , . . . ■ - -
moterįs sutvėrė tam tikra1 tirtų, kiek jų išviso yra ir pa- 
sąjunga, kuri runinsis vesti siteirauti, gal kas norpį Rib 
agitacija Fra nei jos naudai .siją važiuot — į kariumenę 
tarpe nėutrališkų šalių. hstot Tokius uždyką vežšiąį

. y .. . ■ ' • > ’



Laiškai iš Lietuvos
13 VARNIŲ, KAUNO GUB. I nėra, javų nėra... Gręsia bado Smek 
ooiuu A. Tekoriui į i'laistow,

N. H.
— Dabar žmonės visai nurimo. Gy

venimas įėjo j senąsias vėžes. Žmo
nės priprato prie kanuolių kapelijos. 
Visur žmon,ės trokšta,kad tik nuveikus 
vokietį. Tam, žinoma, nemaža pade
da lietuvių laikraščiai, kurie vienu to
nu pasmerkia “karinguosius vokie
čius”. Prasidėjus karei, valdininkai 
labai baugino žmones savo extra pri
sakymais ir paliepimais. Dabar val
dininkai aprimo ir žmonės lengviau 
atsiduso. Nors Rusijoj pastaruoju 
laiku nerimastavo įvairios partijos, 
bet ištikus visapasauiiniam karui visi 
ausivienyjo ( ? Red.).

Šiaip taip susitaisėm virtuvę, iš 
lentgalių susikalėm lovas ir vargstam, 
nežinodami, kas bus toliaus. Boblau- 
kis visas išdegintas. Rutkiškiai iš- 
I rauti. Kiršai išdeginta.

Šimkevičienei bomba ' nutraukė ko- 
.» \ Mikus sužeidė. M. Vereckienę 

sunkiai sužeidė, o žentą užmušė. Almi
nai daug žmonių užmušė ir sužeidė.

BUINIŠKIAI, SEINŲ PA V. Z
Rašoma O. Balčiūnienei į Youngs- 

.own, O.
— Duodam žinoti, kad dar męs gy

vi. Armotų trenksmas ir galvas bu
vo išūžęs, kada buvo prūsai, bet kada 
rusai atsigrįžo tai prūsų neliko. Da- 
oar jau pas mus tylu. Kad juos per
kūnas paimtų tuos prūsus. Tokių 
Žmonių gal ir sviete nėra ir kad jau 
vely jų nebūtų...

I DOMIOS NAUJIENOS LAIŠKE 
Iš KAUNO.

Kapitonas laivo “Jaroslavna”, plau
kiojančio Nemunu, rašo savo broliui j 
Castle Shanon, Pa.

Apie kares pabaigą nei nemislijam, 
kolei prūsoką visai nesugnaibysime. 
Mįsų gar aiviai sustojo Kaune “ovin- 
tfėj”,. Garlaiviai “Jaroslavna” ir “Ve- 

, nėra” bromruoii (apšarvuoti). Pava- 
*aiį, kaip tik ledas nuplauks, tai va
liosime Nemunu Vokietijon kariauti.

i Sykį jau vokiečiai buVo atėję per Ša- 
s ligi Kriukių, Armotų granatos 

. Seredžiuj sudegė vi«i 
kurie i namai nuo aptiekos iki kanceliarijai. 

Kristaus Tuom laiku nekurie garlaiviai vežė 
. kareivius Seredžiun. Vokiečiai pas- 

■ ir kuo- , kand.no “Keistutį” ir “Heroldą”, o 
vis dėl- j n>ęs gražiai sugrįžome Kaunan, tai ne- 

r nra- Į kurie gavom sidabrinį medalį. O da
bar laukiam pavasario, tai užsitar- 
nau.-ime po kryžių kad dievas duos.

Smalininkai ir dar kavalkas Prūsų 
ž ‘mes yra rusų valdžioje.

IŠ PAŽERIU GMINOS, VILK. PA V.
Rašoma A. Kailiui į .Hartshorne, 

Okla., jog pačta buvo sustojusi vaikš
čioti, lAiomet Suvalkijoj buvo prūsai, 
bot dabar jau jų nebėra ir pačta vaikš
čioja. * 
v“---------- -------------------------- ę------- ---------

Kareivių laiškai
VEIVERIŲ SE UN ARIJOJ.

Rašoma F. Lapinskui į E’izabeth, 
N. J.

Duodu žinoti, kad jau vėl gyvenau! 
Veiveriuose ir kad moks’us jau prasi- P; ■ 
dėjo. Iki Kalėdų jokio mokslo Suval-j“/‘'i -.................
kų gub. nebuvo. įsigilinus į šią karę. Į k.us_ 
skaudu darosi žmogui, kad matai, kuo siekė Seredžių, 
atsižymi kulcuringi europiečiai. 
visi skaitosi išpažintojai I........ .....
mokslo. Kada žmonija šiik-tiek apsi- 
švietė, išrado oro skraiduolius i. ___
nodidžiausias patrankas-... tai vi 
to, kad kaip žvėrims kautics ir pra
lieti dauginus kraujo. Gal jau ne vie
nas Lietuvos sūnus paguldė savo galr 
vą Turkijoje, Austrijoje r Vokietijoje 
ir už ką paguldė ?

Pas mus tuom sykiu ramu, tik neži
nia gal dar sykį atuž viesulą karės? 
Pas mus visu pagiriu tvirtina pozicijas, 
kasa apkasus. Apie karę žinių ir męs 
neturime, nes laikraščiams uždrausta 
rašyti apie nepasivedimus.

Kada pas mus buvo karė, tai semi-

nuvargino kaiėj.mai ir bausmės. Apie jo 
pirmlaikinę mirtį sunku yra minėti be šir
dies susijudinimo...

Man su dviem paliuosuotais draugais 
teko išvažiuoti iš Varšavos tą pat rytą, apie 
6 vai. gelžkeliu. Juodu atėjo paskirton vie
ton; o aš pribuvau su bilietais antros klesoS. 
Važiavom kaip “ponai”. Už poros valandų 
išlipoįne. Iki paskirtai vietai turėjome pra
eiti 20 viorstų. Pakeliui veik visą laiką bu
vo giria. Nieks mums nekliudė. Męs buvo
me linksmi, kaip vaikai. Mano draugai vi* 
sukuom džiaugėsi: giria, paukščiais, žole, 
nendrėmis... Rodėsi, kad jie būtų atėję vi
sai iš kokio tai kito pasaulio... Jie buvo 
lygir naujai atgimę. Tekiais jausmais yra 
perimtas kiekvienas žmogus, kuris per ilgą 
alką atskirtas nuo gyvenimo.

Jie prisiminė nakties atsitikimus.- Jie 
pasakojo, koks baisumas buvo juos apėmęs, 
gabenant iš kalėjimo, kaip tas baisumas 
linksmybe pasikeitė.

Vakarop pribuvom paskirton vieton, 
kur draugai pernakvojo. An't rytojaus vie
ta buvo pakeista, kur prabūta ilgesnį laiką. 
Vėliaus vėl permainyta vieta.

Pagaliaus mano abudu draugu ir dar 
kitudu pristatyta prie rubežiaus.

Visi jie laimingai perėjo rubežių.
' Kur jie dabar?

Vieni apsigyveno Austrijoj, kiti Amerb 
koj ir kitose šalyse. Vienus iš jųjų sugrį
žo atgal į Lodzių. Tenais jisai buvo areš
tuotas naujam revcliucijonįškam darbe ir. 
pakartas po svetima pavarde. Vieną išda
vė Šveicarijos valdžia būk tai už kriminališ- 
ką veikimą. Jįjį išdavė ta sąlyga, kad ne
būtų teisiamas karės teismu. Rusų valdžia 
betgi, sučiupus auką, norėjo teisti karės tei
smu. Tiktai advokatams ir .Šveicarijos res- 
nublikos atstovui įsimaišius prašalinta ka
lės teismo pavojus. Jį teisė reguliaris teis
mas ir nuteisė 4 metams katorgom Iš to aiš
ku, kad Rusijoj visai nereikia didelio nusi
dėjimo, kad karės teismas nuteistų miriop. 
Už ką karės teismas mirčia baudžia, už tą 
paprastas teismas tik 4 metus katorgos 
davė.

Pinigais ’ paliuosavimo darbas lėšavo 
gerus kelis tūkstančius rublių. Prie to rei
kia priskaityti ir žmonių užlaikymą per 
taip ilgą laiką.

Be pinigų prie geriausių norų nieko ne
būtume atsiekę. :

Iš to galima suprasti, kodėl visų tautų 
buržuazija yra priešinga aukų rinkimui re
voliucijos ir kankinių reikalams. Ir lietuvių 
tautininkai Amerikoj anuomet susirūpino 
aukomis, kurios rgndasi kankinių ir revo- 
liucijonierių šelpimo iždo. Mat, būk tai pi
nigai neteisingai padalinami. Atvirai pa
sakyti, kad jie priešingi aukų rinkimui dar 
gėdisi. Tai nors priekabių jieško. Tuo tar
pu savo laiku Lietuvių Kankinių Kamite- 
tas visuomet garsino atskaitas ir viskas bū
davo pilniausioj tvarkoj.

Kad sutrugdžius socijalistų darbą, kad 
užkenkus jiems — buržuazija visuomet gar
sina, kad aukas pasiima vadovai. Bet dar
bininkai jau mato, kad aukos -reikalingos 
revoliucijos kūlimui ir tam darbui, kuris su
jungtas su jos kūlimu.

Taigi, draugai ir draugūs į darbą.

ai namai pilni. Taa pats vargas, kaip 
karėje, tiek tik, kad nėra mirties pa
vojaus. Žmonės patįs savęs nebsi- 
kenčia. Nežinia, kaip greit tas var
gas pasibaigs. Visur girdžiusi tiktai 
šauksmai ir vaitojimai, žmonės bai
siai slegiami ir mulkinami dvasiški- 
jos.

Dabar jau visur girdisi keiksmui ir 
rūgojimai prieš valdžią, nors aktyviš- 
kai tas viskas neapsireiškia.

Dvasikija, kaip smakas, su 9 gal
vom, stovi ant kelio darbininkų išsi- 
liuosavimo. Kasdien atsibūna pamal
dos. Sako pamokslus ir šventina gin
klus ir liepia žmonėms eiti carą gelbėt. 
O tamsus žmoneliai taip ir mano, kad 
carui labai blogai. Tamsūnčliai kei
kia kaizerį, kad jisai neatiduod’a Ber
lyną. Sako, kaip atiduos Berlyną, tai 
ir karė pasibaigs.

Caras žudo tūkstančius žmonių, o 
aš... išžudau tūkstančius gyvūnų, ku
rie penisi ant mūsų kūno”.

• Brolis Kazimieras.

M. E. Sidorovas.

Išvogimas iš Pavia- 
ko 10 kankinių.

(Pabaiga).
Policija ir žandarai buvo kaip nesavi. 

Dabar jau viskas buvo aišku. Juos apgavo 
taip, kaip dar niekuomet iki tol.

Po visą miestą, po užmiesčius, gelžke- 
lių stotyse pradėta jieškoti pabėgėliu revo- 
liūcijonierių ir tariamųjų policistų, bet vis 
kas veltui. Tą dieną, iš to uolumo, rado 
bent kelią Budbergus, bent kelis policistus, 

|bet, po ištyrimui, pasirodydavo, kad tai vis 
ne tie.

Tą patį rytą turėjo prasidėti teismas 
vieno iš išvogtųjų kalinių. 'Teisėjai susirin
ko ir laukia. Niekas kalinio, nebeatveža. 
Tuoj per telefoną užklausia kalėjimo kanto- 
roj, kodėl neatgabena kalinį, iš ten atsako, 
kad policija išsivežusi naktį, bet kur tasai 
kalinys, tai kalėjimo vyriausybe nežinanti. 
Teisėjai dar palaukė tūlą laiką. Pagaliaus 
ir jie sužinojo, kad kalinių jau nebėra. Ir 
ėjo namo, kaip musę kandę. Ruošė kartu
ves, o čia išėjo liuosybė.

O tuo tarpu, po visą Varšuvą paplito 
Lenkų Socijalistų Partijos atsišaukimai. 
Tada visa visuomenė sužinojo kame daly
kas. Iš visų Varšavos dalių policistai pra
dėjo raportuoti Savo vyriausybei apie išmė
tytus ir išlipintus atsišaukimus. Atsišau
kimuose buvo skelbiama: “Šią naktį nariai 
Lenkų Socijalistų Partijos paliuosavo iš ka
lėjimo 10 draugų, laukiančių mirties. Už 
tą darbą ima atsakomybę ant savęs Parti
jos Centro Komitetas”.

Varšaviečiams buvo tai didžiausią nau
jiena. Visiems buvo linksma, nes veik visi 
ėjo prieš valdžią. Net turčiai ir tie stebėjo
si iš socijalistų galės ir drąsos.

Žinia žaibo greitumu prasiplatino rū
muose, ofisuose, darbininkų grinčiose, mies
čionių fiamuose. Visi apie tai šnekėjo, visi 
stebėjosi, kaip tai buvo galima viskas taip 
puikiai suplenuoti ir išpildyti roles.

Telegrafas išnešiojo tą žinią už Varša
vos mūrų, į visą platų pasaulį. Laikraščiai, 
pagavę žinią, išplatino tarpe savo skai
tytojų.

Ypač džiaugėsi darbininkai. Čia jie 
vaizdžiai galėjo mątyti, kaip stiprus yra 
darbininkai, jeigu jie tik gerai susiorgani
zavę.

Socijalistai didžiavosi turį savo tarpe 
žmonių didele drąsa ir pasišventimu. Bur
žuazijai tapo parodyta, kad socijalistai yra 
nrakilnųs. Jie moka ir gali apsieit be krau
jo praliejimo. Nors ir galėdami užmušti 
budelį, jie visgi jį neužmuša. Ginklą gi var
toja ne užpuolimui, bet vien tik savęs apsi
gynimui. t

Puliuosavimas 10 draugų iš budelio na 
.g’j, tai išplėšimas nekaltų aukų nuo žvėries 
keršto. Žinoma, kad po tam piktumas te 
žvėries buvo nemažas.

Lenkijoj gubernijų general - guberna
torius Skalcnas, kuris buvo savo rūšies ca- 
rukas, stačiai siuto iš pašėlimo. Jisai vaikė, 
keikė ir baudė savo pagalbininkus, o tie da
rė tą patį su žemesniaisiais. Rolicijuj ir ka
lėjimuos buvo pilniausia suirute. Mat da
bar jau viens kitam neužsitikėjo. Mislia 
sau: “Ar jau tu tik nebūsi persirėdęs soci- 
jalistas?”

Reikia patemyti, kad ateityje Paviako 
kalėjimo administracija buvo labai atsargi. 
Kolis sykius patsai tikrasis oberpolicmeiste- 
ris kreipėsi per telefoną, vienok dežiurnas, 
be jokių ceremonijų, nusiuntė jį pas “čor- 
tą”. Sako: “Žinom męs jus, bjaurybės, ei
kit sau pas velnio bobutę, koleik dar nepra
nešiau xiehranai, kad suareštuotų”.

Nabagas oberpolicmeisteris taip ir ne
galėjo susišnekėti per telefoną ir turėjo sių
sti kalčjiman savo padėjiką.

Skaitytojams rūpi, veikiausia, kai]) jau
tėsi kalėjime likusieji kaliniai. Kuomet vi
durnakty išvežė dešimtį draugų, visų širdys 
suvirpėjo. Visi tai]) ir pamanė, kad juos ve
ža žudyt. Jų neramumas pasiekė kulmina
cijos laipsnio. Svarbesniemsicms kaliniams 
rodėsi, kad kitą naktį ateis įų eilė. Atvyks 
budeliai, išsiveš ir be teismo sušaudys!

Nęgeritai kaliniai sužinojo tikrą teisy
bę, bet kada sužinojo,, tai jų džiaugsmas bu
vo neapsakomas.

Noriu paminėti vieną iš sumanytoju iš
vogimo. Tai buvo draugas Marijonas Bie- 

Teckis, iš Raudondvario, Kauno gub. Jisai 
randasi šiandien Atlantiko vandenvne. M. 
Bieleckis važiavo iš Amerikos Europon. 
1912 metais, ir iššoko iš laivo. Perdaug jį

PULKAS Iš VIENŲ LIETUVIŲ.
J. Rastežis iš Debeikių valsč., Ckm. 

pav. rašo savo broliui į Chicago, III.
j Mane jau paėmė kareivijon. Buvo 
prizavas pereitą rudi nj. Išvarė mus 

, Ūkmergčn. Tenais prabuvom 6 sa
vaites. Dabar paskyrė mane Simbirs- 
ko gub., surinko vieną lietus.ų pulką. ( 
Išduota paliepimas, kad tin ime už- i 
baigti “učeniją ’ į septynias savaites. Į 
Paskyrė kavalerijom Baisus v<r 
Arkliai tik ką suvaryti iš visur 
nepratę, tai kaip už 
nors ir užsimušk. E... ........
piktumo arkliams net ausis nukapoja. 
Parėjus kazarmėn, jautiesi taip nu
vargusiu, kad visas tirpsti, niekas ne
miela. Mielas broleli, tariu paskutinį 
kart sudiev. Netrukus mus išvarys į 
Suvalkus. Nenorėčiau dar mirti, bet 
•gal jau tokia dievo valia...

Nno red. Daugiau laiškų bus kita
me “Laisvės” N-ry.

Kiek apsieina valdžia?
Skaitlines, kiek apsieina 

yti'lš^dsmę'męs,žmonėms Suv. Valstijų val- 
nžsedi ant arklio, i(į/ja,pa(kioda komercijos mi- 
kiti kareiviai iš \ , .. , , ,nisterij a (departmen tas) 

tik ka išleistame biuletene. 
Pasirodo, kad 1914 metais 

’federate valdžia išleido 953 
milijonus dolerių su kaupu; 
įvairių valstijų valdžia išlei
do 367 milijonus dol. (su 
kaupu); pavietavos valdžius 
išleido 370 mil. dol. (su kau
pu) ; inkorporuoti municipa-

Iš LANKELIŠKIŲ APYGARDOS, 
VILKAVIŠKIO PA V.

Rašoma Onai Bindokicnei į Miners
ville, Pa.

Duodame žinoti, kad męs turėjome 
daug baimės. Daugelis žmonių iš 

. Labai di-bu_V0. la?i..^T175ta?Usy _ka* ! baimės ir mirties susilaukė.
įdėli mūšiai buvo pas mumis, kaip prū- 
sas atsivijo ruskį'. Daugelis gaspado 
rių, palikę viską, išbėgiojo link Kau 
no. Vieni tuoj grįžo, o kiti giįžo nei 
už trijų savaičių. Męs buvome na 
mie ir viską perkerttėme. Prūsai nie
ko žmonėm nedarė, tik labai daug ar
klių išvedė. Paėmė nuo žmonių ir 
šiltas drapanas. Dabar, kaip mūsų 
vaiskas nuėjo į Prūsus, tai ir viską 
ma ir v ža į Rusiją. Labai daug ne

kaltų prūsų iškorę. Gcistariškiuos pa
korė 7 prūselius. Nuo Gražiškių vi
sus prūsus vedė į Būdviečius ir tęn 
juos visus kazokai korė. Tuos, ku
riuos nekore, išvarė į Vilniaus guber-

• nij i.
Viskas neapsakomai brangu. Už 

viską reikia dvigubai mokėti. Kaip 1 
rusu kariumenč užėjo — tai viską ar
kliams sušėrė. Kai kurie dar gavo 
kelis rublius, o /kai kuri? nieko nega-

reivijos, nes namieje nebuvo nei vie
no mokytojaus. Visą turtą paliko ant 
rankų čia buvusių kareivių, bet daba.' 
včl pradeda viską įvesti į tvarką.

Iš seminarijos išvarė visus mokinius 
vokiečius.

KUPIŠKIS, UKMERGĖS PA V.
Rašo sesuo savo broliui N. Vaiteku-

Karėn pašaukė daugybę brolių, 
draugų ir giminių, net viršaus 40 mo
tų. Viskas pabrango dvigubai. O ką 
reikia parduot, tai viskas atpigo.

Žmonės arė laukus iki gruodžio mė
nesio. Dabar pašalo ir pasnigo. Van
dens nėra, šuliniai dyki. Žmonėms 
toli reikia važiuot vandenio. Reikia 
šelpti nukentėjusieji ir kareiviai. Ati
davėm visus kailinius, duodam piršti
nių ir pančekų. j

ATSISVEIKINA SU BROLIAIS.
Kareivis! J. Rasčius iš Sizraniaus, 

Simbirsko gub., rašo laišką savo bro- 
iams į Sioux City, lovva.

Diena po dienai, valanda po valan- 
lai laukiu mirties. Atsisveikinu sa
ro mielus brolelius, galbūt, jau paš
utini kartą. Vėlinu tamstoms geres

nio gyvenimo, negu man teko. — To- 
aus baisiai skundžiasi, kad “učenija” 
imki. — Reikės galvas padėti Suval

kijoj, kol vokiečius nuveiksime. Męs, 
kavaleristai, pasirengę gražiai, bot 
tas iš to, kad verkti reikia... Gal rei
kės atsigult juodon žemelėn syk:u su 
otoriais ir burliokais. Ne už tautą ir 

ne dėl savo gerovės reikės kariauti... 
Sudiev . Jūsų Juozapas.

Antrą laišką iš Kupiškio apygardos 
gavo Petrulis, gyvenantis Lewistone. 
Rašo bro’is Petras, kuris sako, kad va
sario mėn. jam jau reikės išvažiuot į 
kariumenę. Kitas bro’is Povilą- jau 
galvą paguldė, nes per pusę metų nuo 
jo negauta jokios žinios.

Nėra kam laukų apdirbti. Samdi
ninkų negalima esą gauti. Tėveliai 
rauda, išleisdami savo vaikelius ant 
mirties. Karėn išvežė: A. Kapicką, 
Gredj, Balčiunuką, šveičiuniuką ir ki- j 
tus

Žmonės labai išsigandę. Dauginus 
apie nieką nekalba, kaip tik apie savo 
vargus.

štai ir trečias laiškas iš Kupiškio 
rašo Balčiūną# savo broliui į Athol 
Mass.

Pilnas Kupiškis paplūdo novobran- 
cais. Miestelis skamba nuo dainų mū
sų brolių lietuvninkų. Ašaros bėga iš 
akių. ' Kalba, kad gegužio mėnesį bus 
nauji “prijomai”.

Pas mus renka iš valsčiaus abazus, 
po du arkh'u ir žmogų (?), kurie tu
rės važinėti ten. kur eina mūšiai. Per 
mėnesį moka 22 rub. ir valgyti duoda. 
Daug tokių abazn nkų užmuša. Da
bar Kaune privežta daugybė kariume-

Alažučių k;.imas išdegė. Taip-pat 
sudegė Akuckas, Gražulis, M k‘lis, 
Kabacevičius ir daug nu dar. Virba
lis liko sveikas.

Laiko tų baisių mūšių, kurie siautė , 
pas mus, numirė iš išgąsčio ir vargo: 
senis Gaidis, D ‘rmciavičienė, Tešlevi- 
čienė' ir Margeliutė.

Zapasni paimti į karę iki 45. metų.
Apie maskolius tai jau baugu ir pa- 

misiyti. Išvogė mums meitė’į, 2 kiau
les. O kilų žmoneliii išvogė avis, žą
sis. višG’.s ir net bites iŠp’ėšė ir taip 
daug tie maskoliai pridarė iškados,

i kad net baisu.
Tūlas Pečiulis įsilipo Vilkaviškio 

. bažnyčios bokštan pažiūrėti ar toli vo- 
’ kiečiai, bet kada sugaudė kjanuolčs, 
’ :tai krito iš bokšto ir užsimušė.

ATSISVEIKINA SU DRAUGAIS.
Kareivis Ignas Šimonis, buvęs Ame

rikoj ir sugrįžęs prieš karę Lietuvon, 
tapo painias kareivijon. Jisai atsi
sveikina su visais draugais.

Jisai rašo: “Pirmą kart papuoliau 
mūšin Suvalkų gub., ties Marijampo- 
liu. Tenais mūsų trečias arrrieiskas 
korpusas tapo išolaškytas. Daugelį 
sužeistųjų nugabeno Rygon. Aš li
kau sveikas. Pasilsėjęs ntTsirį laiką, 
vėl turiu vykti Varšuvon ir'jau turbūt 
nematysiu šviesios saulelės.

LAIŠKAS KAREIVIO Iš PETRAKA- 
VO GUB , LENKIJOJ.

mūšio lauke, , 
savo bro- 1

M. Kučinskas, esantis 
rašo j Aberdeen, Wash, 
liams:

— Milijonai kareivių, 
čių karėje, neturi pasils 
nei naktį. Jie turi stovėti ant ugnies 
linijos, pakol nesužeidžia ar neužmuša

ir męs, kauniečiai, lauksime, kol 
puls tasai nekviestas svečias.

uz-

Iš ALVITO' PARAPIJOS. I 
Rašoma J. Taukevičiui į Detroit,

Mich.

Iš TRAKŲ PA V
Rašoma F. Berūkščiui į Bethlehem 

Pa.
Daugiau Įias mus nukentėjo tie, ku

rie gyvena pakeliui nuo Kaišedorių į 
Darsuniškę. Kareiviai sušėrė vi>ką: 
av:žf.is, šieną ir kitokį pašarą. Sako 
už nokė. , bet kada? Pas mus (kur?— 
Red.) tai viską pirko ir brangiai mokė 
jo. Už pūdą šieno po 60 kap., o už pūdą 

Dovanai nieko ne
turėjome tiktai ta-<rrn 

<ia, 
su.

rriut

ida niu

ir

do daugiau negu milijardą 
dolerių. Išviso, kaip apro- 
kuoja “Appeal to Reason”, 
Šios šalies valdžia išleido du 
milijardu ir 103 milijonus 
dolerių. Tokiu būdu pagal
ve mokestis kiekvienam 
žmogui išpuola $27.00. Pa
prasta familija iš 5 ypatų 
moka per metus $139.95.

moka tie, kurie viską paga
mina, nors’tūlam darbinin
kui ir išrėdytų, kad jisai nie
ko nemoka.

Ką gi gero daro mūsų val
džia darbo žmonėms? Ogi

dalyvaujan- • niek().
o n.'-i dieną, Mums reikia valdžios, bet

unijos, paKoi nesuzeiuzia ar neužmuša. , i •• •............. u..
Aš jau daug sykių buvau per plauką tOKlOS, kOKld yicl (Idbcll. 
nuo mirties. Ap’inkui granatos trūks- MllIDS Peikia Valdžios, kuri 
ta, kulkos zvimbia, kaip bites. Jau 1 .-i i
tarpais visai nustoji vilties, bet dar Viską tvarkytų. 11* pridabotų 

Į Daug sykių prisiėjo, kad neturėjo- IT tokia Valdžia kast-UOS tik
VILNIAUS GUB. me duonos nei suehorių šmotelio Mai- , ketvįrta dalį to, ka ji dabar 

tinomes bulvėmis, kurias patįs išsika-1 / 1 ’ J
’ sėme. Virėme jąs savo katilėliuose, j kaštuoja. 

Dabar dar prasčiau. Oras šaltas, že- ‘ _
mū sušalo, dienos trumpos. 1 —   ■

Šiame mėnesyj ’(gruodžio men.) męs ! /t __ į
išbuvome ant vienos pozicijos dvi sa-1 
vaiti. Buvo šalta. Prisiėjo būti di< 
nas ir naktis užkasuose

pas mus buvo pi'n; 
duobas kanuolių pa 

kareivių pasislepi

dirba tiltus, taiso ke’iu. 
męs dabar turime uždarbius 
įerike. po 1 rub. j die-
ižiuotam su pora arklių po 3

kurias mums reikėjo pergyvi nti. Dar 
buvo ka p buvo bet pradėjus trauklios 
rusų kariumenei, patyrėme karės bai
senybes. Vokiečiai atėjo, atstatė 
Šautuvus ir pareikalavo valgio: ta ir 
tą gyvulį papjaut, o kad ne, tai gauni 
kulk.- ir viskas, i’pjovė karves, av s, 
kiaules, žą i. ir tt. Arklius 
dėl karės. Pankui pradėjo kasti gro
bės nuo Vištyčio ant Širvintos. Katė 
ir pro mūsų namus, nuo šiaudiniškių 
pusės. Vokiečiai savo kanuoles buvo Į ronce, Ala 
sustato gale i .ūs į lauko ir Saka’aus- 
ko, Bruožio ir Bilickio pievose, o kitas 
KregždžiuovC ir apie šiaudiniškius. 
Rusų pėstininkai apsikasė šioj pu.-Tj 
Boblaukio... Prasidėjo apkurtinantis 
kanuolių trenksmas. šaudėsi 8 die
nas. Męs buvome duobėse. Kaip ap
stoja Šaudymai, tai išlipam ir verdam 
kokios z.upės. Taip pragyvi nom 8 die
nas. Pritrūkę ffiaisto, pradėjom vo
kiečių prašyt, 
Išleido. Nuėjom į pačią Paprūsę. į j mažais 
Kybeikius, ir buvom tolei, kolei rusai ; R-iks 
išvijo vokiečius.

Sugrįžus alga*, Mtau>inas suspaudė 1 
Širdį: triobos sudeginto., likus vik vie
na .stuba. Viskas išdraskyta: gyvuliui dabar nieko apie jį negirdime”.

paėmė
badu. Tenais. \ 
mums, tuo tarpu

męs trakiečiai, karės laiku 
išimo, o suvalkiečiai mirs 

škas išgriauta. O 
nieko n< šlakuoja.

Iš MERKINĖS, TRAKŲ PAV.
sytas S. Vcčkiui į Laiv
inio ino.ino.,, iš Maksimų 

.ainio. Mokinės parap. Svarbioji lai-

“Esu gyva ir sveika iki kuriai va- 
andai. Kokia pas mus sunkenybė, tai 
>ūnku ir aprašyti. Kuomet vaiskas 
perėjo, tai viską sušėrė, suvalgė — 
nieko neliko. Mūsų arklį paėmė ir nė 
skatiko neužmokėjo. Dabar neturiu 
su kuo nė malkos parsivežti.

'duok rodą, mylimas sūneli, kaip man 
kad leistų į parubežį. I gyventi ir kas daryti palikusiai su 

vaikais be jokio skatiko? 
badu pamirti. Susimvlčkie. 

n locisite. kaip įmanydamas. Rašiau 
’ ims laišką, bet gal negavote’. Ka- 
..abauckas kaip išvažiavo, tai dar ir

Tame lai- 
paėrnėm ne- 
Alęs vis mu

ki at, vokie-
aisven 60d austrijieeių 
'•irnūs su au.-trijiečia's 
iai gudrus, jie vis iš [ 
as norėjo užmiki tvirtovę Ivangorodą; 
en męs nunCmčs per 8 paras ir mūsų 
vietovės spėkos atmuš' aust rajiečius.

Nežinia, kaip bus toliaus. .šiandien 
nęs paėjom pirmyn ir tržėmėm priešo 

\š rašau jums, dabodamas 
Seniau aš važmčjau au- 

bet dabar negalima dūlei

LAIVAKORTES

>oz:c;jas 
clefona.

Labai pabodo įa karė. ’Galo jai ne- 
;imato. Dar vis negalim "išvaryti 
>rl *šo iš Lenkijos.

Sunkų yra gauti žinios. Laikraščiai 
retai yra pristatomi. “

KAREIVIAI IR ŽMONŪS PRA
DEDA M URM.:/.

K. Tamošiūnas iš Detroit, 
pristatė mums įdomu kareivio 

Lietuvių Socijalistų Sąjungos 
kuopos net keturi nariai randasi 1 
lauke: K. A.. K. S., J. š. ir Y. AL

Vienas iš jų prisiuntė savo broliui 
A. D. sekantį laišką iš miežio Smolen
sko: “Sveikinu L. S. S. 116 kuopos 
draugus. Mūsų, kareivių, gyvenimas 

Taigi, , yra labai vargingas. Nuo penkių iš .
i ryto atsikeliam, 11 vak. einam gulti. Į 

Gulimo ant žemės ir tai mažai vietos. ; 
Reikia gu’ėt susikimšus veik ant viens j 
kito. -Perdėm reikia šlovei ant šal- | 
cio. Kana einame valgyt, tai reikia 
itovet po 3 valandas, kolei gauni pora į|| 
'aukštų barščių . Viso vargo negalima |\ 
r aprašyt. Mieste pilna kareivi

1 16

Laivai eina per Archangelską ir 

per Finliandiją.

1 ‘asportūs parūpiname.
'kites žodžiu ar laišku prie

Central M a nu f.
Districk Bank
1112 \V. 35th St., Chicago, III.

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

Lietuvių Skyriau# Vedėjas.

W

Anglų ligonbutis karės lauke.

JAUNIMO DARBAS.
(Iš “Liet. Ūk-ko”).

Dabarties karo metu žmonės gaudyte 
gaudo žinias apie karą. Bet iš kur tų žinių 
daugiausia gali pasemti? Vien tik iš laik
raščių. Todėl jų platinimas dabar turėtų 
pasisekimą, antrą gi, platinant juos atlieka
mas kultūros žvilgsniu didelis darbas, nes 
žmonės pripras prie skaitymo ir turės tikrų 
žinių iš karo lauko.

Daugeliui gali būti nesuprantama, ko
kiu būdu kaimietis gali platinti laikraštį? 
Kitam vėl baisu pradėti, kąd‘užsisakius ke
liolika egzempliorių gali jų neiškišti.

Aš čionais trumpai pasistengsiu tatai 
paaiškinti. Goriausia yra platinti laikraš
čiai bendromis jiegomis. Keli draugai — 
jaunuoliai susiėję apskaito atskirai kiekvie
nas. kiek kuris egzempliorių galėtų išplatin
ti. Suvedus j krūvą skaitmenis gautų su
ma, kiek tų laikraščių gali užsisakyti ir pa
sidalinę išplatinti. Teks platinimas laikraš
čiu pradėtas Pilviškių apielinkėje, Suvalkų 
o-ub. Pirmieji egzemplioriai turėjo pasise
kimą. Tikimasi, jeg toliau turės dar dides
ni pasisekimą, nes manoma keliuose bažnyt- 
kiemiuose kartu pardavinėti. Platinti gali
ma tarpe kaimvnu, o šventadieniais bažnvt- 
kienruose. Užsakant iškarto daugiau lai
kraščiu, redakcija juos pigiau atleidžia, tai
gi apsimokėti gali ir visos išlaidos.

kand.no


lAisvr

lietuvi’]

Man svarbu pažymėti,kad h;at|a nors staiga praregėti, 
sų miesto pirmeiviai ir pe(, išreikštoji daktaro - di- 
'jahstai susilaukė sau vektoriaus nuomonė ant

turi $9,501.

5

I

sę dienos.1
Vaikai tarp 15 ir 16 metų 

amžiauns neprivalo ilgiau 
dirbti, kaip 9 valandas į die-

> i

H

Mokyklos išdavinės mote- 
teriins pašelpas.

Suvienytose Valstijose 23

Elizabetho moteris ir mer
ginos, ir jūs prisidėkite prie 
jaunos kuopos. Matote, kaip 
ji gražiai darbuojasi.

Saužudystė. 
šiomis dienomis nusižudė

Jeigu moteris no
ri, tai gali užsidirbti ir visus 
tuos pinigus išleisti ant savo

vyras įbėgo į 
tai jinai gulėjo jau 
Vyras, ilgai nemis-

Musų agitacija.
New Britain, Conn. 21 <1. 

kovo draugė Merman-Pur
vis iš New 
prelekciją

ivyks 
prie

► "geraširdžių”,, 
kurie pradėjo tyrinėti, ar 
moterįs laimės ką nors, kuo 
met gaus lygias su vyrais

Du New York o advokatu

o r ko skaitys 
temoje “Moteris 
Referatas 

svetainėje, 
Įžanga ypatai 10

. , Mergaitė nei sapne nesap-
unute, bet jau navo> kad ga]ės kada nors 
.Kous. ~8 praregėti. Keikia priminti, 

prakalbas, jĮ<ac| ((Rektorius mokyklos 
. I sykį/pasakė, kad jinai gali

LeHon.

LELIJA
(Pabaiga).

Lelija nieko neatsakė. Matom .d kovojo 
su savo mintimis. Krolling tą . joėjo ir 
vėl pradėjo: f

■ — Ar tai toks kelias dėl jaunų mergai
čių? Gal būt, kad tu pati jį susijieškojai? 
Gal būt, kad tu pati kabiniesi jam ant kak
lo, kad tik tavęs neapleistų? Lelija, .turėk 
nors kiek proto 1 Įlįs žmogus įtraukė tave 
į pelkes ir dabar neri visai nugramzdinti 
ant pražūties dugno. Nepasiduok tu jam, 
neduok savo jaunas dienas pražudyti!

Lelija stovėjo ir tylėjo. Iš veido matė 
si, kad jinai labai sujudinta, bet dar galuti
nai negali save pergalėti. Krolling save 
kalbą tęsė toliaus:

— Aš pats su juomi pas kalbėčiau, bet 
tas nieko negelbės. Visas tavo išganymas 
priklauso nuo tavęs.

Ir vėl tyla.
— Lelija, pasakyk man, ką tu dabar 

manai daryti?
Lelija sujudino lupas, bet vėl susilaikė.
Krolling nepaliovė ir reikalavo, kad 

mergaitė pasakytų, ką mano daryti ir kaip 
ant toliaus pasielgs.

Lelija neišlaikė ir prabilo.
— Aš tamistai pasakysiu, kad negaliu 

taip pasielgti, kaip man tamsta patari. Ma 
no širdis priklauso Jurgiui ir kuomet aš jo 
nematau, tai negaliu gyventi. Kas myli 
taip, kaip aš Jurgį, tas gali sutikti pernešti 
visokias kančias, visokius vargus ir viskas 
bus lengva. Jeigu Jurgis pas mane neatei
na, tai aš pas jį nueinu, nes be jo negaliu 
gyventi. Aš atėjau tamstą atsisveikinti ir 
ištarti širdingą ačiū už suteiktą man pašel- 
pą, už duotus man patarimus, bet aš jų ne
galiu išpildyti. Sudiev, tamsta.

Ištarus šiuos žodžius Lelija išėjo per 
duris.

Krolling sėdėjo nusiminęs ir mąstė apie 
Lelijos likimą. Jis gerai žinojo, kuom tas 
viskas užsibaigs ir stengėsi prie to Lelijos 
nenrileisti, bet negalėjo.

Knut Hamsun

MEILES VERGAI
Verte švenčioniškis.

MOTERIMS

Mano parašyta.
Aš tą viską šiandien parašiau, kad nu- 

ra-minus savo sielą. Netekau tarnystes ir 
tų linksmų dienų, kurias pirmiau turėjau. 
Viskas dėl matięs pražuvo. O kas svarbiau
sia — tai kafe, kurioj aš netekau tarnystes.

Jaunas ponaitis, apsivilkęs pilkais dra
bužiais, kas vakaras ateidavo į kafe su 
dviem savo draugais ir atsisėsdavo mano 
skyriuj prie stalelio. Daug ateidavo vyrų ir 
visi jie pratardavo maloni] man žodelį, bet 
ns ponaitis — niekados. *Jis buvo augštas, 
tiesuš, minkšti, juodi plaukai ir mėlynos: žmonėmis, kaip ir vyrusjtuo- 
ikįs, kuriomis, kartais, pažvelgdavo į mane, met atsirado

Iš visko matėsi, kad tas žmogus nuo pat 
pradžios ką tai turėjo prieš mane.

Per ištisą savaitę jis lab.kėsi į kafe. Aš teises? 
taip prie jo įpratau, kad be jo pradėjau liū-' 
lėti. Vieną vakarą tas ponaitis neatėjo. Aš'pradėjo, tyrinėti dabarinius 
leidausi ji’eškdti po visą kafe ir suradau ki- įstatymus, taip vądinamus 
am skyriuj. sėdint su viena aktore. Ji vyrų įstatymus, kad paro- 

nai buvo geltonai apsivilkus ir iki alkūnitj džius, kokias teises dabar

♦ * *
ro to, kaip Lelija apleido Krolling, pra

bėgo trjs metai laiko, o apie Lęliją neko ne
buvo girdėti. Vieną sykį žmonės pradėjo 
rinktis į teismo svetainę, kad pasiklausius, 
kaip bus teisiamas žymus vagis. Ant kal
tinamųjų suolo sėdėjo Jurgis ir Lelija. Jur
gis buvo kaltinamas už vagystes, o pas Le
liją- rado tuos pavogtus daiktus^

Lelija baisiai persimainius ir jai tas 
vardas visai netiko: išblyškus, sudžiovus, 
pasenus, tartum kokios penkiosdešimties 
metų moteris. Akįs, kurios pirmiau taip 
žvalgėsi ir kiekvieną traukte - traukė prie 
savęs, dabar įdubusios ir visai išnykęs pir
masis jų spindėjimas. Nulenkus galvą sė- 

• dėjo, o prokuroras tęsė kalbą, apkaltinda
mas Jurgį i r,Leliją.

— Negali būti jokios abejonės, kad ši 
moteris, Josephina, yra profesijonalis vagis 
ir turi ryšius su vagių organizacija. Jeigu 
Josephina būtų buvus dora moteris,ji nebūtų 
susidėjus su tokiu žmogumi, kaip Jurgis. 
Dėl geresnio persitikrinimo, męs pažvelgki-- 
me į jos praeities gyvenimą ir pamatysime, 
kas ji per viena. Pirmiausia ji tarnavo 
vienoj krautuvėj ir iš ten tapo prašalinta už 
pinigų vogimą iš kasos. Jinai vogė pinigus 
ir šelpė visiems žinomą vagį Jurgį, kuris da
bar sėdi ant kaltinamųjų suolo. Reiškia, Jo
sephina ir tuomet jau turėjo ryšius su vagių 
crganizacija. Nuo to laiko jinai tapo pro- 
fcsijonale vagilka.

Tyrinėjimai parodo, kad tūlas dailinin 
kas norėjo Josephiną išge bėti, norėjo iš
traukti iš vagių organizacijos ir davė jai ge 
rą darba. Bet jmai išbuvo ten porą savai
čių, metė tą darbą ir vėl sugrįžo pas vagi 
Jurgį ir užsiėmė vėl tucm pačiu amatu. Iš 
to visko matosi, kad jinai yra prasikaltus ir 
reikalauja nubaudimo, kaipo vagis. Apart 
to, męs turim prirodymus, kad Jcsephino.c 
kambary buvo sudėti vogti daiktai. Reiš 
kia, ši moteris sykiu su Jurgiu dalyvavo vo 
gimė tų daiktų, kurie jos kambary rasti. A< 
reikalauju, kad teismas, vardan teisybės,'sy 
kiu su Jurgiu pasmerkti] ir Josephiną.

Kachi prokuroras užbaigė savo kalbą, 
tai Josephina nažvelpė i ji irvėl galvą nule; 
do žemyn. Teisėjas išpildė prokuroro norą 
—Josephiną nuteisė ant aštuonių mėnesių 

kalėjiman.
Praslinkus porai mėnesių Josephiną 

turėjo iš kalėjimo paliuosuoti: atvažiavę Ją ranką, prie kurios jis dasilytėjo.
fraborius ir ją išsivežė iš kalėjimo...

NAUJIENOS

Neiškiltiesite, bet pra
laimėsite”.

Kuomet moterįs pradėjo 
smarkiau reikalauti sau ly
gių teisių, kuomgt jos pasa
kė, kad nori būti žmonėmis, 
kuomet jų priešai pamatė, 
kad ilgiau negalima bus mo
teris laikyti vergijoj, bet 
prisieis jas pripažinti lygiais

U

turi*moterįs. Ir štai pripa
žino,' kad moterįs, įgydamos 
lygias su vyrais teises,ne tik'j<a iiims 
kad nelaimės, bet daug pra
laimės,nes dabar moterįs tu
ri daug didesnes teises, ųegu 
vyrai. Štai ką sako tie ad- 
v okatai:

Moterįs paliuosuojamos 
nuo kariumenės.

Moterįs paliuosuojamos 
i dalyvauti teismuose, kaipo

pirštines užsimovus; išrodė gana ■ jauna, 
tamsios, labai dailios akįs, o mano — mėly
nos akįs.

Aš ant valandėlės apsistojau, kad išgir
dus, ką jiedu kalba: aktorė jam išmetinėjo, 
buk jis jai jau nusibodęs, įkirėjęs, per tai 
maldavo prasišalinti. Aš pamislijau: vieš
patie brangus, kodėl jis ne prie manęs!

Ant rytojaus tas ponaitis vėl atėjo su 
dviem draugais ir atsisėdo prie stalo; aš pa
tarnaudavau dėl penkių stalų. Pamačiusi jį Į prisiektosios. 
nėjau tuojaus prie stalo, kaip tai pirmiau i Moteris, ištekėjus už vyro, 
būdavo, bet tik paraudau ir nudaviau, būk i?^ra Privesta maitinti savo 
visai nematau. Kada pašaukė, tuomet pri- iSeimVn4- 
ėjau.

— Tamsta vakar 
riau aš.v

— Pažiūrėkite, kokia daili mūši] patar
nautoja, — jis pratarė savo draugams.

— Alaus atnešti? — paklausiau jų.
— Taip, — atsakė ponaitis.
— Aš nėjau, bet bėgte nubėgau ir atne

šiau tris stiklus alaus.

esą mažiau baudžiamos už vai. ryto 
tuos pačius prasikaltimus,' 
kaip vyrai.

Tie “geradariai” advoka
tai daro d i nė j a, I 
prieš gavimą lygių teisių su cijų. 
vyrais, turėsią atsisakyti j j 
nuo visų tų privilegijų, ku
riomis dabar naudojasi.

Mat, jie supranta taip, jei
gu moterįs gaus lygias su 
vyrais teises, tuomet turės 
lygias su jais ir pareigas at
likti. Bet kaip bus su gim
dymo “privilegijomis?” Ar 
ir nuo gimdymo privilegijų 
moterįs turės atsisakyti? A- 
pie. tai mūsų advokatai visai 
nieko neužsimena. O gal jie 
nesurado įstatymuose užra
šyta moterims suteikiančias 
gimdymo teises? Be abejo
nės, jeigu tik būtų suradę ir 
tą privilegiją būtų priskūitę. _

Taigi, moterįs, klausykite,; moterįs atėjo 

ądvokataį, nusilenkite prieš skaitlius žymiai padidėjo, 
juos ir nereikalaukite lygių 
teisių, nes daug “pralaimėsi-

Jaune.. Ij.ris, kaip 14 me
tų, dm. ūžiama dirbti tik 

C 1

tuomet

Už 6 butelius alaus jauna
vedžiai nusižudė.

Chicago, 111. — Tūlas Mar-
z kuomet juos paliuo- paprašė, kad pati atneš- 

kad moterįs suoja iš mokyklos ant vaka- ta prįe pįetų alaus. Pati 
nu fpism su nh’n^ /griežtai užprotestavo. rJ io-

ik! 12 metų amžiaus visai vyras nuėjo ir atsineši 
uždraudžiama dirbti. L-’ ■ ’

Taipgi visiems vaikams, 
neturintiems pilnų 18 metų/ 
uždrausta'‘dirbti tokiose iš-!___
dirbystėse, kur atsiliepia ant pabučiuotum mane, nes aš 
darbininkų sveikatos.

(j butelius alaus.
Kada pati pamatė, kad 

. . . . - . _ i vyras atsinešė alaus, tai ra-.
uždrausta dirbti tokiose iš- mįaį pratarė: “Tu geriau *

‘nuo tavęs prasišalinu”..
Vyras manė, kad pati, juo

kauja, per tai nedavė jokio 
atsakymo. Pati įėjo į kitą, 
kambarį ir tuojaus pasigir
do šūvy$.

Kada 
kam bar 
negyva.
lijįs, ištraukė iš pačios ran-" 
kų revolverį ir paleido sau j* 

! paausį šuvinį.
Kada pribuvo .daktaras, 

jiedu buvo negyvi.(Ą
Ir taip, dėl 6 butelių alaus 

abudu nusižudė.

Chicagos moteris dalyvavo 
, miesto rinkimuose.
Pirmą sykį Chicagos mo

terįs dalyvavo laike rinkimo 
miesto majoro. Visame mie
ste turi balsavimo teises 250 
tūkstančių moterų.

23 d. vasario — balsavimo 
dienoj, jau apie 6 vai. ryto, 

vucį paduoti savo i
sako buržuaziski, balsą. Apie 12 vai. moterių

H,
Praslinko dvi dienu
Jis davė man savo vizitinę korčiukę ir 

tarė: •
— Nuneškite ją ten...
Aš, nelaukdama pabaigos kalbos, nune

šiau tą korčiukę geltonai apsirėdžiusiai po
niai. Pakeliuj perskaičiau vardą — Vladu-

nebuvai? — ta- reikalų/ tuom tarpu vyras 
priverstas maitinti šeimyną 
ir pačią.

Moterįs gali įgyti judina
mą ir nejudinamą turtą ir 
pasielgti su juomi taip, kaip 
jai patinka nesiklausdama 
vyro. Vyras gi neturi teisių 
savo turtą be pačios leidimo 
nei parduoti, nei kam nors 
pavesti.

Motens neprivalo mokėti 
vyro skolų, nors jos oadary
tos šeimynos užlaikymui; 
vyras gi privalo vi šas mo
ters skolas apmokėti, nors 
jos būtų padarytos .privatiš- 
kiems reikalams.

Jeigu persiskyrimas duo
damas iš priežasties vyro, 
tuomet jis privalo moterį už
laikyti; jeigu iš priežasties 
pačios—jinai vyrui nieko ne
moka.

Moteris gali milijonais! 
valdvti ir nei cento nenąlikti'

Prie referato bus dar 
daug gražių deklamacijų ir* 
šiaip visokių pamarginimų, 
pritaikintų prie šio liūdno 
karės meto.

Viską rengia “Birutės” 
draugija.

Pradžia 7 vai. vakare.

[ Brooklyn, N. Y. Čia vis 
labiau auga Lietuvių Moterų 
Progresy viskas Susi vieny j i- 
mas. > Šalę pirmos kuopos į 
sikurė jau ir 6 kuopa So. 
Brooklyne. ’

Laike Moterų Dienos pra
kalbų, po Neviacko ir Juke-

Kad suskaičius, kiek mote
rų dalyvauja balsavime, bu
vo įtaisyta dėl jų atskiri bak- 
sai, į kuriuos turėjo dėti bal
sus.

Rinkimuose dalyvavo 154- 
750 moterų. Pagal partijas 
jų balsai išsiskirsto sekan
čiai f už demokratų partijos 
kandidatą paduota 93,965 
balsai, ur> republikonų parti
ja — 50,434 balsai, už pro- _ _
ifresistų partija — 821 ba>- išleido atsišaukimus, kad 
sai ir už socijalistų partijos žmonės aukautų senų audek- 
kandidatą paduota 227. ' lų, iš kurių bus dirbami tvar-

Reikia stebėtis, kad tos stiniai. 
partijos, už kurių kandida
tus daugiausia moteris bal- i 
suoja, priešinasi suteikimui

• draugė Eving, plačiai žino
ma New Yorke socijaliste*. 
Ją atrado kambary nusinuo
dijusią.

Metai atgal, drg. Eving 
atvažiavo į New Yorką iš 
Mass, valstijos ir energiškai 
darbavosi tarp vietos socija- 
litsų taipgi prigulėjo prie 
sociialistų mokyklos. Jos a- 
matas — stenografistė. Per 
ištisus metus buvo veik visai 
be darbo.

Paliktame draugams laiš
ke sako, kad pailsus kūniš
kai ir dvasiškai bejieškoda- 
ma darbo. Laiške atsisvei
kina visus partijos draugus.

K a p i ta 1 i s t i ška s su rėdymas 
privedė prie nusižudymo.

Salaveišių armija paliuosuo- 
\ ja merginas.

New Yorke Salaveišių ar
mija pasamdė 350 merginų 
dėl dirbimo tvarstinių ka- 
riaujančiom Europos šalim. 
Bet dabar, iš priežasties sto
kos medegos, 50 merginų pa- 

diuosavo. Salaveišių armija

Rodosi, kad demokartams ii 
’■epublikonams jokio pavo-* 
jaus negali būti, jeigu mote
ris turėtu balsavimo teises. 
Greičiausia tas atsilieptu so- 
ciialistams: bet socijalistai 
pirmieji kovoja, kad išdavus 
moterims balsavimo teises.

t

eregB staiga praregėjo.
_ ______ . Marblehead, Mass. — Tū

lio kalbų prisirase 9 naujos ]a m. Lincoln, 21 meti] am- 
nafes. žiaus, nuo užgimimo neregė,

šiomis dienomis staiga pra
regėjo. Lincoln neregių mo-

Kada sugrįžau, tai jis pažiūrėjo į mane.
— Tamstos korčiukę perdaviau.
— Ar gavot atsakymą?
— Negavau.
Jis man davė markę ir, nusišypsojęs 

pratarė: 
, — Tylėjimas irgi reiškia savotišką at
sakymą.

• Per visą vakari] tas ponaitis sėdėjo ir vaikai gauna du trečdaliu prakalba 
nenuleido akių nuo aktorės, geltonai apsirė
džiusius ir tų jaunikaičių, su kuriais jinai 
sėdėjo. Apie vienuoliktą valandą nakties 
jis atsistojo jr pi įėjo prie aktorės stalelio.! ras gaUna vieną trečdalį tik 
linai priėmė jį labaLšaltai, o tie jaumkai- 'judinamojo turto, o visas nė
šiai, kurie sykiu su ja sėdėjo, pradėjo iš jo judinamas turtas pasilieka 
tyčiotis, juoktis ir visaip erzinti. Prabuvęs 
prie aktorės stalelio keliatą minutų, vėl su
grįžo prie'šavojo. Tuomet aš pastebėjau, 
kad jam į kišenių supilta stiklas alaus. Akies 
mirksny nusivilko apsiautalą ir, metęs rūs
tų žvilgsni i tą pusę, kur aktore sėdėjo, pa
davė man. Kada aš išliejau iš kišeniaus alų, V V Z
iššluosčiau ir prinešus padaviau jam, tai jis 
pasakė: ' •

— Ačiū, tau, verge!
Kada aš jam prigelbėjau<apsiautalu už- 

nvilkti, tai slapta, palengvėle, paglosčiau 
'lugarą.

Jis atsisėdo ir giliai užšiipąstė. Vienas 
jo draugų paprašė atnešti alaus. Kada aš 
iriėjau paimti stiklą, tai sykiu ir jam no- 
•ėjau atnešti, bet jis uždėjo savo ranką ant 
nano rankos ir pasakė:

— Nereika, aš negersiu.
Tas jo dasilytėjimas taip mane sujudi

no, kad mano ranka pradėjo slinkti žemyn. 
Jis tą suprato ir tuojaus savo ranką atir 
traukė.

Vakare aš atsiklaupiau prie savo lovos 
ir karštai, karštai meldžiausi už jį. Iš 
♦džiaugsmo ir laimės bučiavau savo dešinia-

Elizabeth, N. J. Kunst__ ______________
Albers praneša, jog Liet. 1M. kykloj mokinosi 9 metus. 
Prcgresyviško Sus ino kuo- 
pa, nors dai 
atliko kelis 

valdvti ir nei cento nepąlikti i vasario surengė 
į vyrui bei vaikams, o vVVo vi- 
■ sas turto isstatymiškai pasi- 

ieka moteriai.
Jeigu vyras numiršta ir1 

lenalieka testamento, tai

n'ūsų miesto pirmeiviai
■ . c• jalistai

:iuj i talkininkių. Ir šias 
rengiant, veikė 

judinamojo ir nejudinamojo ' pačios vienos moters. Net 
turto, o pati vieną trečdalį, j plakatus dalino ties bažny- 
Jeigu pati numiršta ir nepa-j čia. Bažnytiniai .žmonės
lieka testamento, tuomet vv-j smagiai nusistebėjo, pamatę 

'moteris plakatus dalinant.
Beje, Elizabetho moterįs 

ir merginos daugiausia su
rinko L. Š. E. atiku ir forams 
daiktų. Tai vis tos pačios

Pirm apsivesiant — daktro 
paliudyjimas.

Harrisburg, Pa. — Penn- 
sylvanijos atstovų buto de
putatas John M. Leighner iš 
Butler pavieto įnešė billių, 

vesiant reiktų pristatyt dak
taro paliudijimą apie svei
katos stovi. Panašios tiesos 
jau įvestos Wisconsine.

(Toliau bus).

________ ..._____ ant 
mergaitės jokio įspūdžio ne
padarė ir jinai tokiems pra
našavimams visai netikėjo. kad toj* valstijoj pirm apsi-

Bet štai mergaitė staiga 
pradeda viena akia regėti. 
Bedirbant šeiųįininkęs dar
bią mergaitė pradėjo jausti 
didelį galvos skaudėjimą, o 
po to pasidarė stebuklai — 
pamatė visus daiktus. Jinai 
puolėsi prie daiktų ir ilgai 

■negalėjo nuo jtj atsitraukti. |
Dabar Lincoln regi ah’em 

akim ir skaito sav^ laimin
giau nsia pasauly.

Elgeta su $9,501. i
' New Yorke šiomis dieno* 
mis rado kambary 
00 metu amžiaus seneiė-rl« 
getą. Kada policija apžiurę-- 
jo tos elgetos kambarį,. tai 
pasirodė, kad jinai mirus 
daugiau, kaip savaite laiko. 
Kaimynai pradėjo rūpintis, 
kaip čia ta senelę palaidoti. 

___________ Bet policija surado doku* 
valstijose išduoda našlėm ir mepList kad senele - elgeta 
neturtingom moterim pa- 
šelpą. Išdavimu pašelpų rū
pinosi Teisėjai. Dabar yra 
išdirbama naujas pienas iš
davimui pašelpos; pagal 
naująjį pieną, pašelnas turės 
išdavinėti ne teisėjai, bet 
mokyklų komitetai bei mo
kytojai/ Manoma, kad mo
kytojai stovi arčiau prie 
žmonių ir jiems lengviau su
žinoti/ kurioms motinomis 
re [kalinga pašei na. Moky
tojai turės tyrinėti, kuriom 
šeimvnom reikalinga išduoti 
pašelpa ir tt.

Praeitais metais išduota 
ną, o tarp 14 ir 15 metų — 8 moterims našelpos nenki mi- 
valandas i dieną. j)i jonais doleriu. Šiais metais

Pasiuntiniam uždrausta vra paskirta išdavimui pa-

vaikams.
Jeigu vyras turi namą, Lai 

be pačios sutikimo negali 
nei parduoti, nei užstatyti. 
Bet jeigu namas priklauso 
pačiai, tuomet jinai gali par
duoti nesiklausdama vyro.

Jeigu vyras atsisako mai
tinti savo pačią, tuomet ji
nai gali savo vyrą suareš
tuoti ir pasodinti į kalėjimą. 
V^ras negali savo pačią pri
versti jį maitinti, nors jis 
būtų ligonis ir neturėtų ką 
.valgyti, o pati valdytų di
džiausius turtus.

Vyras yra baudžiamas, 
jeigu jis prikalbina be tėvų 
leidimo apsivesti mergaitę, 
neturinčią pilnų 18 metų; 
moteris gi nėra baudžiama, 
jeigu jinai prikalbina apsi
vesti visai jauną vaikiną.

New York o valstijoj darb- 
davis negali moterį priversti 
pradėt darbą anksčiau, ko i n 
6 vai. ryte ir ilgiau, kaip iki 
9 vai. vakare. Abelnai, mo
teris neprivalo dąugiau dirb
ti,' kaip 54 vai. { savaitę. Dėl 
vyru tokiu įstatymų nėra.

Advokatai darodinėja,
kad net teismuose moterįs dirbti nuo 8 vai. vakaro iki 6 šelpos apie 10 milijonų.

ŽINIOS.
Naujas sumanymas apsau

gojimui nesuaugusių kū
dikiu nuo darbo, c.

Pennsylvanijos valstijos 
parlamentan įnešta sumany
mas, kad išleidus įstatymus, 
draudžiančius nesuaugu
siems kūdikiams užsiimti 
darbu.

Pagal tą sumanymą, vai
kai tarp 14 ir 15 metų priva
lo nemažiau, kaip vieną die
ną į savaitę lankyti mokyk-

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

ir jos ekonominis pa
dėjimas.
Įtalpa:

I. Perversmas moteries e- 
konomiškame padėjime.

II. Moteris ir draugijinio 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų auk- , 
Įėjimas.

IV. Išvedimas.
Kaina 20c.

Gaunama pas iždininkę
Miss Benis,

420 Amstel Bout 
Arverne, L L Nf Y



)

uz Pirmininkas kvietė ir kušti rė-

20 d. kovo pirmą sykį Dėt- 'doniūtė puikiai padeklama-

Taipgi daly-' vien3 slaptą smuklę ir gero- 
tik ka iš Lie- kai išsitraukė. Parėjęs na-

Darbai

Iš svetur

Dukterų Dėdė.

Montello, Mass. — Darbai

raštus,

e tokiu žmonių, kurie skaito v c J

Plunksnius.Naujas Korespondentas.
F. Judninskas.

S. L. A. į tai nepaiso.

darbinikų atsirado tokių, 
kurie užsiėmė užpuolimais ir

ro-,tojai, būdavo, agituoja už u- 
?a- niją. Ir dabar už tą visą ge

rėdamas įpiršti žmonėms sa
vo kromelio tavorą? Nei vie
nas agentas, turintis išmin
ties už centą, taip nedaro.

Kasgi daugiausia padėjo

WESTERN PORT, MD.
2 d. kovo upėj rado prigė-

Ituomi rūpintis — pradėkime 
kovoti už geresnius laikus.

Jaunas Tautietis.

WORCESTER, MASS. 
Klaidų atitaisymas.

“Laisvės”

dūrė, bet daktarai 
no, kad paprastai prigėrę

Velionis prigulėjo

dencijoj pasakyta, kad lais
vamanių kuopa parengė šo
kius ir prakalbas 14 d. vasa
rio. Turėjo būti: 14 d. va
sario laisvamanių kuopa nu-

lelgties tik žmonės juoda dū- 
Į šia.

Kaslink Lawrence’o I. W. 
. |W. skyriaus, tai jį daugi.au- 
į šia rėmė soc. laikraščiai ir

i.J(ti ačm parapijonams 
jų žiaurius darbelius^

♦
♦ *

; 27 d. sausio, gavėnioj,

’vos apart jv ‘aa,vuo , Bekra-
tuokliavi- pijant jai laiptus, užėjo na- 

jmų savininkas ir pareikala-

sisanadė vieną socijalistą,ku- tik ir dievo nebijo!...
♦* *

re jis išėjo pas
svečius, i
gerokai įkaušo ir vėlai 
svečių išėjo.

PHILADELPHIA, PA.
Atsakymas p. J. Gaigalui, peštukai, ir nešvariai gyve'

Brattleboro, Vt. — Čia. 
daugiausia rakandų, pijanų 
ir kitokios medžio išdirbys- 
tės. Yra viena audiųyčia, 
kurioj dirba nemažas skait-

iškeikia šocijalistus ir savo 
iparapijoųUs baugina praga
ru ir raguočiais. O kad nuo

i gal as pradėjo reikalauti, 
i choro vardas būtų pa-, 

Dainų . Mylėtojų”;

26 d. vasario mirė S. Mišei- 
s. Velionis buvo laisvų

būtų, kad tapę pi- 
balsuotų už darbi

ninkui partijos kandidatus.'

r-^ito lietuvių istorijoj bus#vo- 
didelis koncertas ir šokiai. 
Reikia atsiminti, kad tai ga-

• 1*1 I 1 1

dymu. Bet visai neprisiminė-------------
apie tuos tūkstančius darbi- Į CHICAGO HEIGHTS, ILL

, i i i .-i • • Kin ios (UrbaNegana to, kai keikia soci-

Plymouth, Pa. — Čia kito
kių darbų nėra, kaip tik an-

. ........ w 'gilų kasyklose. Darbai vi- 
Kaslink pajuokimų silpnai eina; dirbama no
kti, tai daugiausia ? dienas į savaitę. Be-

vie-
tai

u__ _____ Bet
, dabar, prasidėjus bedar- gi koks , švaresnis agentas
• bėms, matomai, iš tų pačių plūsta kitus laikraščius, no-

|kad S’. L. R. K. A. ‘niekuom savo fondą ir

kytu pas save pinigu. Už vis miesi, vyručiai, jūs užkenk- 
n-u-entrto'ėmusia nunešti Į pasta .- 
bh.r ,ba i gerą banką ir padėti.

u’-jsit ne “Laisvei”, “Keleiviui” 
ar “Naujienoms”(kunigai ir 
plūsta mus—o mums nuo to 
tik sveikiau), bet pačiai savo 
unijai.

nes Įsigalinęs. Apart to,

LAISVfi

pasivadino tautie

Goldo, kalbą.

kuopos. Apart kuopos reika

INDIANA HARBOR, IND.
7 d. kovo buvo mėnesinis

__________________ _________—*-WT ■ -v.

[korespondencijos
nę,jeigu neparapijonai,kurieJERSEY CITY, N. J.

MONTELLO, MASS.

manauskienė.
kalbėjo gerai, bet jau kaip 
Ramanauskų tetutė,tai “nuo 
pavietrės, bado, karės ir to
kios žmonps, ratavok mus 
viešpatie!”* Štai jos kalba: 
“...cicilikai, cicilikučiai - ma-

** *
26 d. sausio I. W. W. uni

jos lietuvių skyriaus nariai 
susirinko į svetainę ir pradė
jo už minėtą skyrių “amžiną 
atsilsį” giedoti. Mat, jau 
antri metai, kaip ta unija 
serga grikštinė liga ir nega
li pasitaisyti. Begiedant 
“amžiną atsilsį”, atsistojo 
vienas iš narių ir sušuko,kad 
unija esanti gyva ir reika
lauja tyro oro, bet ne grikš- 
tiŠkų litanijų. Tokiu būdu 
dar pasiliko nepalaidota.

*
♦ ♦ r

Vietos lietuviai socijalis- 
tai pradėjo prisipažinti prie 
klaidų, kurias pirmiau pada
rė beskaldydami kuopas. Gal 

■ jie dar būtų ir neprisipaži-

pildo Rymo katalikų tikėji- visuomenės nusileidimą,pra- 
mą, o S. L. A. į tai nepaiso. Įdėjo draugysčių išrinktąjį

Tarp S. L. R. K. A. pirmi-'komitetą ignoruoti ir visas 
ninko ir p. J. Navicko iškįla surinktas aukas siųsti Chi- 
nedidelės diskusijos. N avie- caginiui fondui.- Praslinkus 
kas darodinėja, kad S. L. A. porai mėnesių, draugysčių 
turėtu pirmeivybę, nes pas jį .išrinktasis fondas neturi nei

vas, kaip tūliems išrodo. Pe
reitais metais pasistatė baž
nyčią, tai dabar reikia nema
žai aukauti, kad užlaikius 
kunigą su visa jo šeimyna. 
Apart to, reikia palaikyti ir 
smuklės. Juk negalima taip 
pasielgti, kad jos subankrū- 
tytų. O kas svarbiausia, tai 
velykinė! Kunigėlis gana 
brangiai reikalauja už vely
kinę. Dabar dauguma susi
renka į karčiamą ir tariasi, 
ką čia padarius su velykine.

“Laisves” skaitytojas.

Tento, o klerikalai savo dar
bą vąro pirmyn. Apart to, 
šešios klerikališkos drau
gystės pasitraukė iš draugi
jų sąryšio.

“Laisvės” Kliubas sumanė 
sušaukti visų draugysčių ko
mitetus,kad apsvarsčius virš- 
minėtą klausimą. Buvo už
kviesta ant 12 d. Vasario, bet 
atsilankė apie penkios ypa- 
tos.' Prisiėjo tą viską atidė*

lų, buvo svarstoma,kaip kuo- Žukučiai, orait, šiur ir sylly 
pa turi ateity darbuotis. Prie thinks’Y. Tai vis tetutės 
Kuopos prisirašė J. Kolas, J. mylimi žodeliai.
Kandraška, A. Stačkus ir P. Ir ko tie “Juozukui” ne 
Šepetis. Geistina, kad ant parsitraukia kalbėtojais?! 
sekančio susirinkimo ir dau- Bet męs sužinojome, kas yra 
giau draugų prisirašytų.

Medelis.

šokius ir prakalbas.
Tolinus pasakyta, kad ku

nigas iškeikė tuos, kurie ėjo! 
ant forų — turėjo būti: ant 
koncerto. W. V.

WEST LYNN, MASS.
Vasario 28 d. atsibuvo 

prakalbos, kurias surengė 
vietinė katalikų draugystė.' p*>VnK p“sto.. nutepsi ant dir- 
rr u -• n n v-i ‘x* • r> ~ 1 žo ir patrauksi kelis kartus bntva, tai Kalbėjo S. E. » itaitis n Ką-(taip £eraį išpustis, kad malonu bus

Paskui kunigas pradėjo 
kilęs'darbininkų streikas, tai uždavinėti klausimus, o pir- 
p. Gold bėgiojo ir agitavo, mininkas į juos atsakinėti, 
kad darbininkai nestreikuo-1 Reikia pažymėti, kad dau- 
tų ir nesirašyti į L W. W. u- guma buvo pasiėmę ant 
mją. Dabar jau vėl pradeda i‘.‘drąsos”, per tai nemažai ir 
lapės uodegą rodyti. Jis iš- juokų buvo.
gyrė šį kapitalistišką surė- Pirmininkas kvietė ir ku

klumą ir pasmerkė tuos, ku- nĮgQ- kalbėti, bet tas atsisa- 
'rie nesutinka su šiuom surė- kė. ias Pats.

pasiliko centras ir kasa su 
300 dolelių. Krušinskas atsa
ko: “Tai ir laikykite pirmei- 

21 cįz vasario Lietuviu vybę, nes niekas iš jūs jos ne- 
Mc.kslo'draūgystė parengė ima”. Paskui Krušinskas 
prakalbas. Kalbėtoju buvo pradeda aiškinti tarp kata- 
užkviestas F. J. Bagočius,bet likų ir Amerikos tautiečių 
dėl tūlų priežasčių paskuti- skirtingumą. Jis nurodo.kad 
nei dienoj atsknkė. Kadan- Amerikos tautiečiai atšalo 
gi lietuvio kalbėtojo nebuvo, nuo tikėjimo, bet su soci- 
tai kalbėio anglai—įvairus jaustais irgi nesutiko. Tokiu 
miesto urėdninkat Jų kai- būdu, ’ neturėdami kitokio

JAU NEREIK DAUGIAU 
ATŠIPUSI/! BRITVA 

SKUSTIS.
Reikalingas Preparatas Visiems 

VYRAMS!
Kadanj-i britva peša ir skaudžiai 

skuta, nekankinkis ir nepykdink save, 
tik parsitrauk “Kleenkut” Razor Shar-

- - — i žo ir patrauksi kelis kartus britva, tai
,_____ y,___ — L_jPirmutinis kasdien skustis. Kaina 25c. bakaas.

Adresuok:
J. F. BERGEN, M f g., 

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

pas uždarbis — visi vyrai perka!

x A . j x- „r pradėjo ant socijalistų užsi- 
Šventųjų draugystes nega i pyi^^ti. Už tai reikia iš-

hfl CAP! 10 I1Q til Iapsieiti be socijalistų.
Dvi šventųjų draugystės 

suvienotomis jiegomis pa
rengė vakarą. Buvo suloš

tu ta veikalas “Žydas Statinėj”.
Reikia pastebėti, kad tos e. apsivedė sD7v7, tai dar 
draugystės negalėjo pačios pirmas 

k r----- f’ ■ ” ‘ _
das Statinėj” sulošti. Jos nu-1 vėnioj būtų apsivedę.

ris paėmė svarbesnę rolę ir j 
laike repeticijų režisieriavo. i

Mat, vargšai, tikėjosi, kad ' 
nusisamdyuami socijalistų 
išsigelbės nuo nedateklių,bet 
išėjo atbulai. Už įžangos ti- 
kietus gauta $13.00, o išlai
dų padaryta virš dvidešimts 
dolerių. Tokiu būdu vėl rei
kės pridėti apie 10 dolerių.

Tą patį vakarą katalikai’ 
parsikvietė iš Newarko“gar-1 
sų”, bet niekam nežinomą 
kalbėtoją.

Pasirodo, kad mūsų ištiki
mi katalikai visai nuvažiavo 
žemyn: nei aktorių, nei kal- 

. bėtojų, nei veikėjų neturi.
Jeigu nori ką veikti, tai turi [ 
kreiptis prie Socijalistų ir 
maldauti jų pagelbos.

Dabar katalikai mano at
sigauti, nes už velykinę lu
pa po $5.00.

B. Sūnus.

draugystės negalėjo pačios pirmas toks atsitikimas ninku, kurie neturi darbo ir 
net tokį veikalėlį, kaip “Žy- įarp vietos lietuvių, kad ga- miršta badu.
das statinėj” sulošti. Jos nu-' yėnioi būtu apsivedę. Jaū I L. M. draugystės choras,L. M. draugystes choras,/pa*įūrų žmogus ir per visą' 

po vadovyste p. S. i uiskm, ' s;iV0 anlžį kovojo su dvasiš- 
sudainayp kelia tą dainelių, Prigulėjo prie Lietuviu 
dainosąsejo labai gerai. Du-1 fj^su Kliubo.

Susirgus S. Mišeikiui, da
vatkos pašaukė Romos a-* *

vonios laikas! Dalyvaus ku-1 _ d. vnsario tūlas J. J. ei- 
nigas Bimba ir kiti garses- damas is bažnyčios, užėjo į 
nieji kunigai. r” 
vans gitariste, tik ką iš Lie
tuves pribuvus. 7 „L.
sibus Aurora svetainėj

Visas [
Nepamirškite
nes negreit tokį balių susi
lauksite.

Detroito Reporteris.

Viskas at- mo’ ^l)0 trepais, bet nuo pat 
viršaus nukrito žemyn ir la- 

peinas^ets L š p j bai susimušė. Kaimynai už- 
atsilankytd,nęšė ant viršaus. Pati už- 
■ -■ - klausė, kodėl jis krito. Vyras

pasakė, kad ant laiptų pama
tęs žmogų su ragais ir uode
ga, kuris vienoj rankoj turė
jęs dalgį,kuriuomi norėjęs jį! 

: papjauti. Jis labai nusigan- 
Męs ir puolęs žemyn.

Pati pagriebė krapylą,

DETROIT, MICH. 
Margumynai.

5 d. gruodžio tūla lietuviš
ka šeimyna su katalikiškom 
ceremonijom apvaikščiojo 
kiaulės šermenis.

*

6 d. gruodžio mūsų klebo
nas vyskupus išvadino ne- 

x doreliais. Teisingai kunigė
lis pasielgė.
. *♦» ♦

25 d. gruodžio tas pats ku
nigas per pamokslą pasakė, 
kad jo parapijonai mažiau 
proto turi už tą asilėlį, ant 
kurio Kristus jodinėjo.

Pas tūlą K. P. per Kalėdas 
buvo “garnio balius”, ba
liuj dalyvavo ir kunigas. Pri
buvus kunigui visi puolėsi 
skvernus laižyti. Kada rei
kėjo kunigui išeiti, tai nesu
rado “šaliko”. Pasirodo,kad 
belaižydami kunigui skver- 

' nūs ir “šaliką” prarijo.
♦* *

26 d. gruodžio L. S. S. 157 
kuopa už vieną dolerį atpir
ko nuo šv. Onos mergų ba
lių. Sako/kad labai pigiai 
pirkę.

3 d. sausio mūsų kunigėlis 
pastebėjo,kad jo avinyčia vi
sai tuščia, tai pasiėmė kny
gą, išėjo ant gatvės ir pra
dėjo šaukti, kad visi lietuviai 
prisirašytų prie parapijos. 
Kurie nesirašysią, tai sakė 
išsiusiąs į Rusiją. Žingeidi! 
žinoti, ar jau daug išsiuntė?

♦ 
♦ ♦

Pradžioje sausio mėnesio 
buvo pasirodęs lietuviškas 
laikraštis, užvardytas “Be
darbė ir Turtas”, bet dabar 
jau nesimato. Turbūt mirė. 
Jeigu taip, tai amžiną atsil
sį...

HOLYOKE, MASS.
Čia lietuvių randasi nema

žas būrelis, tik gaila, kad'v . * - . . —
dauguma nieko neveikia ant šventinto vandens ir pradė- 
visuomeniškos dirvos apart laiptus krapyti. 
kazyravimo ir gir
mo.

28 d. vasario D. L. K. Kei- vo užmokėti $5.00 už aplieji- 
stučio draugystė parengė 
prakalbas. Kalbėtoju buvo 
pakviestas St. Michelsonas iš 
So. Bostono. Tikslas prakal
bų—paagituoti už draugys
tę ir parinkti aukų nukentė
jusioms nuo karės. Bet mū
sų atgaleiviai sumanė tam 
darbui užkenkti. Varde vie
tos parapijos komiteto buvo 
išsiuntinėta visiems na
riams, kad jie tą dieną, kada 
Keistučio d 
prakalbos, pribūtų į susirin
kimą. Kas nepribus į susi
rinkimą, tai bus nubaustas 
ant 25 c. Bet visai nepasaky
ta kelintoj valandoj tas mi- . . 2
tingas prasidės. Matomai, 
norėta atitraukti žmones 
nuo prakalbų. Nepaisant į 
tai,kad tos atvirutės buvo iš- < 
siuntinėta, žmonių susirin-, 
ko gana daug.

Aukų surinkta $8.50. Nuo 
pirmiaus (15 d. lapkričio) 
buvo $10.60. u

Aukavo šios ypatos: K. P. 
šimkenis $6.00; P. Nemira 
$2.00; A. Kazukevičia. S.Pik- 
turna ir J. Kairis po $1.00; J.! 
K(. Kelminskas, J. B., Jurgis 
Čerkauskas, A. Budrevičius, 
V. Grinkevičius, J. Ragelis,
lz. Kairis, W. Kairis, M. Gri
gas, J. Steponavičius ir J. 
Grinkevičius—po 50c.;J. Bo- 
guzevičia, J. Mockevičius, 
M. Geštautaitė, F.. Geštau- 
taitė, Aliukonienė, S. And- 
riejauskas ir A. M.—poi 25c.; 
smulkių—85c.

2 d. ęausio nuo į 
baliaus liko pelno $8.65. Vi
so labo $27.75. Išlaidų pa
daryta $7.00. Gryno pelno 
liko $20.75. Aukos išsiųstos 
L. Š.;F. kasieriui K. Šidlaus
kui per sekret. Dundulį.

. Reikia pažymėti, kad

mą stenu. Mat, sienos buvo 
naujai išlipintos popieriais, 

: tai jas šventmtu vandeniu 
“supaškudijo”.

Ir kurgi čia katalikams 
nesirodys raguočiai, kad ku-

jo siūlyti nusipirkti bilietą 
keliauti į dangą, S. Mišeikis 
sutiko keliauti be bike to ir 
liepė tam agentėliui prasiša
linti. Suprantama, agentas! 
labai įsižeidė, kad nepavyko 
biznis padaryti ir, sulaukęs 
nedėki lėni o iš keikinyčios vi
saip išplūdo velionį, o paskui 
patį Lietuvių Ūkėsų Kliubą, 
prie kurio velionis priklausė. 
Plėsdamas velionį ir kliubą 
vartojo tokius žodžius, kurių 
spaudoj jau negalima atkar
toti.

Reikia kunigėliui primin
ti, kad už plūdimą ir boiko- 
tavimą Lietuvių U kęsų Kliu- 
bo galima patraukti atsako
mybėn. Ir jeigu tik kliubas 
panorės, tai pilnai tą pada
rys.

Kliubo Narys.
Nuo red.—šią korespon

denciją žymiai trumpinam ir 
visus plūdimo žodžius aplei
džiame, nes tie kunigo žo
džiai yra žemiau kritikos.

draugystės bus e^į\ ^tykinės ir nešti kuni- 
■ - :n_ geliui penkinę.

$* ♦
Kadangi čia nėra nei

šų karčiamų, nei otelių,

NAUJAS KEIKŪNAS. 1
Mums praneša iš Lawren

ce, Mass., jog tonais tūlas 
Šmitas, I. W. W. unijos agi
tatorius, 'išplūdo “Naujie
nas”, “Keleivį” ir “Laisvę”. 
Jisai gyrė tik republikonų 
uždėta “D. Baisa”, v

Vistik, tai navatnas agen
tas tasai ponas Šmitas. Ar-

ti ir šaukti ant 26 d. vasario. 
Antru sykiu susirinko apie 
20 ypatų. Iškilo dideli gin
čai, kur siųsti surinktas au
kas. Keliatas karštų patrio
tų reikalavo siųsti T. Paukš
čiui — “gelbėjimo fondui”. 
Diskusijos buvo labai juokin
gos. Kada pažangesnieji 
žmonės pradeda aiškinti,kad 
visos aukos reikia siųsti L.Š. 
F. kasieriui Šidlauskui, tai 
patriotai visa gerkle prade
da šaukti, kad jie prakalbas 
'laiko ir neduoda kalbėti.

Nors didžiuma buvo pa
žangesnių žmonių,bet jie nu
sileidžia ir paduoda suma
nymą, kad patįs aukautojai J 
turi išreikšti savo nuomonę, 
kokiam fondui aukauja. Iš 
to visko pasirodė, kad mūsų 
pažangioji visuomenė prade
da žengti atgal, o ne pir
myn. Jie, dėlei vienybės,su ; 
viskuo sutinka ir prieš viską 
nusileidžia, nors ič didelį 
žingsnį padaro atgal.

Dabar nutarta rinkti auku 
ir tarp svetimtaučių. Neži
nia, kaip tu rėš svetimtaučiam 
išaiškinti tuos fondus, kurie 
dabar tarp lietuvių randasi, 
o juk neišaiškinus, negalima 
bus sužinoti, kokiam fondui 
jie skiria savo aukas.

Tokis darbas tai daugiau, 
negu juokingas.

E. M-nė.

tie “cicilikučiai”: tai W. 
Lynno šventųjų draugijų na
riai, nes, sulyg Ramanauskų 
tetos išeina, kad jie (cicili
kučiai) geriausi girtuokliai,

ur . _ T na, o W. Lynne panašiai
Laisves N18 p. J. Gaiga- gyvena tik minėti žmonės.

Ias sako, buk as, rašydamas Lipčius.
apio buvusį L. S. S. 1 kuopos1 
chorą neteisingai perstačiau! 
dalvkn stovį. Gaigalas nu-! 
rodineja, jeigu choras būtų ' 
buvęs pirmuoju vardu, tai 
būt žuvęs, nes visur ir visa-!tapo 

pla 1 kuopos nariai pajuokda- • ■
ve chorą. Tas visai ne tiesa., 

I Kuopos nariai niekados cho- 
iro nepajuokdavo ir nerašlnc- 
Idavo neteisingų apie jį žinių, s 
kaip p. Gaigalas sako. O ga! 
Gaigalas priskaito prie kuo- 
pos tūlą Marytę, kuri nuola- 
tos rašinėjo apie chorą? Bet t,s- 
Maryte—tai ne kuopos na- i . { 
riai. ikeč

4 1 I ■— ■■■

AMSTERUAM, N. <Y.
15 d. vasario gerokas bu-
1 i s A ms terdamo lietuvių 

ilicč’ais. Už tai juos 
pagirt.
čiais tapo šie pirmei- 

•;ki žmonės:
Petras Pakėnas, A. Čeka- 

j navičius, V. Saulis, Ant.Kas- 
irūnas. P. Velička, V. Bliu- 
is, J. Rimkas ir J. Mikolai-

u v a vi v* iv i (io v u vu 4. u v y o, ; 
tai ne per tai, kad jis vadino
si L.S.S. 1 kuopos choras, bet! 
per tai, kad dauguma palio
vė į choro ižją mokėję. Man 
rodosi, kad ir p. Gaigalas ne-' 
buvo mokėjęs nuo gegužės 
mėnesio nei sudilusio nike
lio. Paskui' pats Gaigalas 
pasidarė “Jonu Krikštytoju” 
ir pasakė, kad žmonės bijosi

Des Moines, Iowa. — Dar
bai eina labai silpnai. Vir
šutinių darbų labai mažai y- 
ra, daugiausia anglių kasy
klose, bet ir ten į pavasarį 
pradėjo mažintis. Bedarbių 
yra gana daug.rūsį Simoną Virpštą. Vaka- ‘prigulėti prie choro, nes jis

„■ kainVnfi !(nešioja socijalistų kuopos darbas ‘negalima
Besisvečiuodamas vardą. Reiškia, ir pats Gai- i uaup; 

.iš galas b”’-’-' --i-.*-- . ‘„__  bijojo socijalistų var-
ežinia, kokui tj0> nes buvo nuo choro pra- 

dūrė upėj,
visai nepakeliui jam buvo. (;a 
Buvo manyta, gal su kuom |<at 
susipešė ir paskui upėj atsi- keistas 

pripaži- vardu, 
dainininkų, ________„ l - /

. _-v- Pribuvo pajuokiami tų pačių
Vytauto draugystės S. L. R. |krikštytojų ir, be abejones, 

Palaidotas tapo su. baž-1dabar tie visi, kurie pirmiau 
_ . T”?!? J. ceremonijomis, buvo pajuokiami, ypatingai 

, Vilk- merginos, atsimes nuo cho- 
dių para- ro.

Gaigalas džiaugiasi, kad eina- visai silpnai. Bedar- 
..„..„r naujai apkrikštytas bių minios vaikščioja ir jieš- 
choras galėsiąs gauti para- ko' darbo. Kurie dirba nors 
mą nuo tūlų draugysčių. Aš po kelias dienas į savaitę, tai 
labai abejoju, kad tautiečiai tiems negręsia badas,, bet 
su klerikalais užsiimtų mai-ikurie visai nedirba, tai tų 
tinti tautiškai - klerikališku padėjimas labai vargingas, 
penu naujai perkrikštytą Dauguma laukia pavasario 
chorą.

Bet čia bus'visai kitokios 
priežastis, kurios i

K. 
nytinėmis < 
Paėjo iš Kauno gub., 
merges pa v 
pijos. Lietuvoj turėjo mote- r 
rį ir dukterį. Amerikoj iš- dabar 
gyveno apie 10 ijhetų. Velio
nis buvo doras žmogus.

A. Seinulevičius.

apiplėšimais.
26 d. vasario užpuolė ant 

tūlo S. Raštikio ir atėmė
. Mat, tas žmogelis ne-linijai ir pačiam ponui Šmi- 

šiojosi su savim $500. Tą tui, jeigu > ne “Keleivis” ir 
’ dieną buvo truputį įgėręs. (“Laisvė”. “Keleivis” kartą 
1 i Einant jam gatve, užpuolė net maršrutą jaiū surengė ir 
'Grįš vyrai ir apipiešė. ' 8e.r‘? tasai ponas

27 d. vasario užpuolė ant, išplūsta “Keleivį”. Taip gali 
tūlo Berar ir atėmė $300.

’ j Reikia pastebėti, kad dr.u-, 
’ guma lietuviui moka savo' 

centus sutaupyti, bet nemo- ! 
ka juos užlaikyti. Ir minėtas 
Raštikis pirmiau vaikščiojo 64 L. S. S; kuopa.. Visi kalbė-į 
po slaptas smukles ir 
dė, kiek turi pinigų 
tartimi kitiems,

PATERSON, N. J.
27 d. vasario S3 L. R. K. A.

(65 kuopa parengė prakalbas. 
. Kalbėjo centro pirmininkas
galuos labai gerai nusisekė Krušinskas. Visa jo kalba— 
ir kalbėtojas publiką uzga- įaį aiškinimas įstojimo, mė- 
nėdmo. laipgi buvo ir de- nosinių mokesčių,gavimo pa- 
klamacijų. Prie draugystes šelpos ir posmertinės ir t.t. 
prisirase kehatas naujų na- į0 j0 aiškinimo pasirodė, 
rllP T TX Tr • x v. , I kad S. L. R. K. A.

D. L. K. Keistučio draugy-; nesiskiria nuo S. L. A. Skir- Į 
stė duoda ligoj $5.00 pašei- itumas tik tame, kad S. L. R. (man tas neįvyko. ---------
pos į savaitę, mokant 2oc k. A. priima tik tuos,’kurie (lai, pamatę pažangesniosios mėnesinių mokesčių; turi -- - - --- -- -- 1 • - •’ • -
savo knygyną, kuriuomi 
naudojasi draugystės nariai. 
Taipgi priima į draugystę ir 
moteris. Draugystė sutver
ta ant laisvų pamatų ir ne
varžo tikėjimiškų pažiūrų.

D. L. K. Keistučio pirm.

PHILADELPHIA, PA
Mūsų pažangioji visuome

nė žengia atgal. Kelia tas
savaičių atgal “Laisvėj” bu
vo pajuokta, kad Draugys
čių Sąryšis nutarė visas 
draugystes suvienyti, įkurti 

• visas aukas 
siusti į Vilnių. Bet gyveni- 

Klerika-

darbių yra gana daug. Iš 
svetur pribuvus darbą nega-

Lietuvis.

INDIANA HARBOR, IND,
Kaip visur, taip ir pas mus 

siaučia bedarbe; kaip visur, 
taip ir pas mus kunigėlis 
vaikščioja po štabas ir, ne
paisydamas į bedarbę^ reika
lauja po 50c kokių tai mėne
sinių duoklių; kaip visur,

platina darbininkiškus laik- 
11 aščius.

Tai taip mūsų kunigėlis 
darbuojasi ant visuomeniš
kos dirvos. Dieve jam pa- 

| dėk.“išnaikinti visus bedie- 
' vius”.

COALDALE, PA.
Mūsų apielinkėj randasi a- 

pie 200 šeimynų, bet dar ne
sigirdėjo, kad kas būtų pa
aukavęs L. š. F. Pagaliaus, 
niekas aukų rinkimu nęi ne
sirūpina. Jeigu kas pradė
tų rūpintis,tuomet gal ir vie
tos lietuviai pradėtų aukau
ti.

Tiesa, vietos lietuvių pa-

iir mano, kad tuomet bus ge
resni laikai. Bet man rodo- 

iššaukė sb kad męs nesulauksime ge- 
choro perkrikštijiiną. Rodo- resnin laikų, nes kapitalistai 
si, 5 vasario p. Gaigalas su-ant niūsų nesusimylės. Jei- 
renge už miesto prakalbas ir gu kn smaukti geresnių 
užkvietė 1 kuopos buvusį laikų, *taą pradėkime patįs 
chorą dainuoti. Choro na
riai atsisako ten važiuoti, 
nes labai toli; ypatingai ne
galėjo važiuoti merginos, 

i restoranuose, Nashua, N. II. — Tankiai 
į laikraščiai praneša, 

kad pas mus labai gerai dar
bai eina.. Su kokiu tikslu 
tas daroma — negalima su
prasti. Reikia pasakyti, kad 
darbai eina labai silpnai ir 
bedarbių užtektinai yra. Jei
gu kas pat ėm i jo laikraščiuo
se, kad darbai gerai eina, lai

• i M K
nes jų darbo valandos labai anglų 
ilgos. Apart to, prakalbos kad]) 
buvo parengtos saliuno sve
tainėj, kur užtektinai daini
ninkų. Tuomet p. Gai
galas Įiasakė: “Jeigu jūs 
nevažiuosite, tai bus kiti, ku
rie sutiks važiuoti”. Reiš
kia, jau p. Gaigalas turėjo o- 
meny tverti naują chorą ar-: neklauso, nes tai darbininkų 
ba šį perkrikštyti ir išes- suvedžiojimas. _ 
ti tuos narius, kurie jam ne
patinka.

Ex-kryžiokas.

Ni o niuiui uii uu uuiu<iz.cio onaiv. 8 npusioj |-ug moterų beį merginų.
Ina micjParbai eina ne kaip. Uždar

bis nedidelis. Moteris uždir
ba nuo $7.50 iki $10.50 į sa
vaite; vyrai — nuo $10.50 

iki $16.00 į savaitę.
Vietos gyventojas.



ORAKULO PATARIMAI.

. Klausimas: —
Mielas Orakulėli! Pribūk

išekspleinyk šiuos klausi
mus:

1) Kas neša beibes ten, 
kur garnio nėra, paveizdan, 
kaip Amerikoj ?

2) Kodėl vėžys vaikščioja
atbulas? ’

3) Ar tamista esi vedęs? 
Jeigu dar ne, tai kokias mer
ginas geriausia laikini?

4) Ar galima su tavim y- 
patiškai pasimatyt? Jeigu 
taip, tai paduok savo adresą.

Už gerus atsakymus pri
siųsiu tau bučkį kaip vyžą.

Bedalė Onutė.

Atsakymai: —

pavaduoja burdingieriai.

las todėl, kad jis priklauso 
prie tautiškai 
partijos.

.katalikiškos

pati išrunijo su burdingie- 
rium. Dabar, kad apsisau
gojus nuo burdingierių, ke
tinu apsivesti su nigerka. Iš 
merginų man geriausia pa
tinka pentytos ir storos.

4) Su mahim gali pasima
tyt, kada tik nori. Mano ofi
so valandos ‘Tluo 10 vai. va
kare iki 5 vai. ryte. Mano 
adresas toks: Mr. Orakulas, 
Liucipieriaus gatvė N. 5, 
Pekla, U. S. A.

Jeigu tamistai šie klausi
mai patiko, tuomet .vieton 
vienos pažadėtos vvžos pri- 
siusk dvi, kad galėčiau abi
dvi kojas apaut.

riu patraukti Raulą Pypkių 
teisman^Jis mane šunim 
pavadino.

— Tokiu šunim: paprastu 
gr a ar ponišku?

i o tai jisai nesako.
— Jeigu taip, tai aš nega

liu užvesti provą, nes tamis
ta gerai žinai, kad šunų yra 
dvejopų: už tamistą bran
gesnių ir pigesnių.

Ilgapirštis.

— Tamista man pripiršai 
visai prastą pačią. Pas ją 
nėsos visai nėra, vien tik va
ta ir kaulai.

— Už tokius pinigus, ko
kius man tamista davei, aš

mėsingą pačią. Tamista tu
ri žinot, kad mėsa dabar

“Aristokratas”.
— Ar tai tu, kūma, visuo

met savo vyrui perki degti
nę?

Taip, kumute, visuo- 
Matai, širdele, jis pa 

iš augštos familijos, tai 
nenori pirkti mažiau 
kvortą. O kada ant 

kvortos neištenka, tai pus
kvailėmis aš parnešu.

met.
*ina

Antanas: — Vėliausioji 
Suvienytų Valstijų statisti
ka apie paukščius yra netei
singa.

Jonas:
Antanas: —- Ten nėra pa

minėta apie Rymo juodvar
nius, kurių šioj šaly yra do
vy ųios galybės.---------- r—

Mandagumas.
Motina mokina sūnų man

dagumo:
—Alano sūneli, visuomet

tave visi mylės. Ot, jeigu 
kada išnetyčių užminsi ko
kiam ponui ar poniai ant ko
jos, tai ką tuomet turi pasa
kyti?

—Aš nusiimsiu kepurę ir 
sakysiu: dovanokite, ponas, 
aš nenorėjau...

—Gerai. Na, o jeigu tau 
■už tokį mandagumą duotų 
1’umHuką, ką tu tada saky
tum?

—Tuomet aš pa dėka vo- 
čiau ir prisitaikęs vėl užmin-

Dalgis ant akmens. ‘ ' T' .’ .. .. _ Mergina: — Jonuk, jeigu
Baisikaių (1 t otuvūs aren-<nepasveiksiu ir numirsiu, 

tas įkalbinėjo vieną farmerį ar įU ateisi ant mano laido
tuvių? • i.

Vaikinas: — Taip, Onute, 
ateisiu su mielu noru..

r^gai klausi 
'bos, pagąii >■ 
kūtę ir sako

igento kal-

nigų, tai aš greičiau pirkčiau 
karvę, o ne baisikalą.

— Tai būtų didžiausia 
kvailystė! — pratarė agen
tas. — Juk tamista ant kar
vės nejodinėsi...

Perdaug nori.
Turčius: — Rodosi, aš tau 

nieko nesigailiu: ir drabu-

ste būtų, jeigu tamista ban
dytum baisikalą melžti, — 
atkirto farmery’s.

mobilius naujas — ir tu visi 
lar neužganėdinta. Ko gi 
tu nori?

Pati: — Aš noriu kito vy
ro.

Turčius: — To tai jau per
daug.

Panašumas.
Vyras: — Tik tu žiūrėk, 

Ona, tasai mūsų valkas vi
sai panašus į mūs burdingie- 
gierių Dzianą. /

Pati: — Tai kas tau per 
dyvai! Juk vaikas gi turi 
būt panašus į ką nors iš gi
minių. Džianas gi yra jo 
krikšto tėvas.

Kareiviškoj mokykloj.
Feldfebelis: — Ei, Ivan, 

pasakyk man, kiek pulke y- 
ra rotų?

Kareivis: — Nedaliu 
net, jūsų malonybė!

Feldfebelis: — Šešiolika, 
balvan, ir septyniolikta re
zervinė !

Kareivis:—Taip tikrai, jū
sų malonybe!

Feldfebelis:—Na, 'o kiek
Bloga atmintis.

Į vieną hetelį užėjo tūlas 
ponas* Suvalgė gerus pie- batiuška caras turi dukte- 
tus, išsigėrė ir eina lauk, rų? f

Kareivis: — šešiolika, bal
van, ir septyniolikta rezervi
nė !...

r C—J

Jam už akių užbėgo veiteris į 
ir reikalauja užmokėt. Po-i 
nas pažiūrėjo į veiterį ir sa
ko: i

— Tu, brolyti, kitą sykį 
man primink, kad aš šian
dien užmiršau užmokėt.

Labdaringoj draugijoj.
Daktaras: — Štai tankis

tai gyduolės. ImkjDO arba
tini šaukštuką prieš valgį.

Bedarbis:— 0 kur’ aš 
gausiu valgyt?

paktam s:— Tas tai jau 
ne mūsų dalykas.

Pričepka.

■ ATPIGO RUSSKI PINIGAI. = 
SIUNČIU PINIGUS Į RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA- \ 
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS SI’EITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO- - 
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI.

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU Į SAVAITŲ IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOLIŠ RUSIJOS f AMERIKĄ PER FINLIAN- 
1)1 JĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasporlus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
peisiunčlu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

BANKIER1US JOHN KOVACS
36 GRAND STREET Fili ja: 155 CLINTON ST.

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

KALBAM LIETUVIŠKAI.

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
\ TOKIO IŠI'AUUA'IMO Nt-V V<>UKE l)AP MIKAI) NEBl ' O

''' Iwira
eu 21 perlo Kleviniu, S battfiit* 

Vertes $1K,00. tik už

JiĄ-
Au

3O-ti METAI PASTOVAUS BANK AVIMO.
Šitoks yra rekordas vieno didžia 

cagos bankų—STATE BANK ()F
Tai vienas ištikimiausių, pir 

saugiausių bankų Chicagoj, juo 
nepri valinis, bet VALSTYBE- 
VALDŽIOS PRIŽIŪRIMAS IR

.’ Chi- 
IGO.

; .įsių ir 
kad tai 

LANKAS, 
APSKAITŲ

BUl’O K O.N MOLIUOJAMAS.
Kapitalas ir rezervas daugiau kaip

$4,fiOO,()()().oo
MOKA 3% METAMS.

• Lietuviams šis bankas parankiausias dar 
tuo, kad čia dirba lietuvis, kuris savo tautie
čiams visados mielai patarnauja. .Kitur gyve
nanti lietuviai pasideda čia pinigus atsiųsdami 
p.*ctu.

STATE BOK OF CHICAGO
Kampas La Salio ir Washington Sts.

WVMSM iiuaarvi y U

21 plieninių K ūpu ų, 'Z nanę 
Vertėt' $25.00, tik už 4»J ♦.J/*'

“b h A F AFA I CM 5 
bu 12 lietuvybę danų, vtiūi S 4 f. ((> 
Atiduodi-n ♦ ’ik i? .............

115 8 re Infer ų y'etirt i, cjtrc t trl 1< n-11 ų.

Atsilakite u,urns nore klek pi 
nigv ai t runkoe, o rnęe jum- 
nusiysiii.e n.uzikulišką it strv 
rni-n'a, kokį ji, R tik norčsilr.

t Męs už! a ik t re e sj e< iu L f k ui r v t-ę n e 111«. k v ris pataiso v is< k ms
į Muzikališkus Instrumentus Ir Fonografus.
jg I letuviški L < k< rds.i mi vh< kit n s chitnt n s. ( i itn a n4jt) ir rusiškai. 
a Atsilsnkę p>> n us nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite kataliogo, 

I MOSCOW MUSIC CO.

6 —v

M -Pi

:\r-i

i M r

«

NtWAKK’O ULllAlSkA AFllIKA.
Apielinkfs le ifv’urrvs p r:* i t šu, k <id I utidnriuu

gauti visokias gyduoles kokias t«K Lietuvoje gau- 
tlavot. T eipgi sutųisorn visokias gydu< les pagal 

receptus sb <!idžii»i’siu,wa,sj,rge'niu.

; Žuvinis Degutas 
gera/ ir saugi gyduole i dėl 
plaučių ligų, kosulio, užkimi
mo. bronchitis ir kvėpavimo 

Prekė.......................
įrankių.

K ALI B AT A TONIC 
BITTERS 

laba1 gera gyduolė dėl ne
tvarkas skilvio ir malimo 
įrankių, suteikia sveiką ape 
litą, pabudina išdalinimą ne- 
sulygintas dėl malimo: su 
grąžė n a no r m ai iškas spėka s 

stiprintojas dėl vi
no. . £2 D ..

KALIBA TA-
Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybės šakny
se; sulaiko plaukų slinkimą 
ir pestekninį pleiskanų tvėri- 
niąsi, taipgi niežėjimą galvos 
odos; suteikia naują augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
gražina spėkas. 50 c
KALIBA TA

Gvdanti Mostis >

no organtz

K ALI B VI

puiki gydą »le dėl vočių, odi
nių ligų išbėrimų, purkų it 
visokį’) skaudulių paeitifitici" 
nuo b,Ingo kraujo ir del jvai- 

ri,;>X;.....................$1.00

IMI

w y*

:bX-

• D.t*.

ratas dėl skaudulių. įsi pjovi
mų. sudeginimų, apsišutini- 
> iu. nusibrūžinimii, pasek- 
m'n.rųs dėl įvairių atdarų
žaizdų

KALIU \ I \ 
M-istii. mm Nuospaudų

j i m u.

i R A l"”' K R. K AI. IK A T . 
PlIARMACIbl

I t rry.Str., r*'*' Ps’e'vx url<, IN'
Near \ an Buren Street 'l'elephone 10135 Market.

J.

v* • Ji

5.'
Sr 
f’/x 
k' .ų

4. ’'.N

"R““ras žwc-'«
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirirnu 
išrado daugybę specijali.škų gyduolių, sutaikytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos 
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties BaNamas.. 
Nervų Sti įrituojąs. . 
Vaistas <le Vidurių. 
Kraujo St primojas., 
Nuo kosul o...............
Nuo nei klės skaudėjimo 25c. 
Skilvines tiroškos...........1“
I’igulkos <lel kepenų.... 
Blakių naikintojas..........
Del išvarymo soliterio. 
Anatarinas plovimui... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis. .;.........
Anti«eptiškas muilas... 
Gumbo lašai.... i.........60c. ir

Specijaliska Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trej’JS Dcvynleros
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančio! žolės, šaknį# ir t. t,

• tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. !
^^"Reikalaukite prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių aprašymai#“!® 

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

faiga jums brangi yra jūsų sveikata, ’.ai tuojaus reikalauki ve gyduolių, raiydsari aMb 
atsilankydami1 . Litiuviikę Apteką.

VINCAS J. DAUNORA, ..
IN Bedford Avenue Kbhumm Nortk Hm gatves

ir gaunamos
................>$1.00

.75 
1.00 
1.00

.50
.50 
50 

1.00
.25
.10 

3.00
.25 
.25 
.50 
.25

1.00

50c. ir 
50c. ir 
25c’.’ ir

10c,

sekančios gyduolės:
Ntio galvos •katuli'jitno.Išc. ir 
Nuo kojų nuospaudų .. 10c. 
Nuo dantų gėlimo.............
Nuo peršalimo............. ..
Plaukų stiprintoja*. . . .25c. 
I.inimentas arba Expelleris 
Nuo 
N u o 
Nuo 
N u o 
N uo 
Antiseptišk.a mostis 
Nuo vidų* iavlmo.. 
Kastorija del’vaikų 
Proškos del dantų. 
Kai pi,i naikintojas.

plaukų žilimo. 
Reumatizmo... 
lytiškų ligų... 
dusulio.............
kirmėlių.. . . ..

60c
60c

10c

ir

.25 

.25 

.10 

.25 
.5(1 
.25 
.50 

1.00 
1.00 

.50 

.25 

.25 

.25 

.25 

.25 

.10

25c.

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
2V Jeigu taip, tai visuomet

eik j J‘ MARTINAIC{0
Ceverykų Krautuvę,

109 Grand Si.,

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

savo norą.

JUOZ. MARTINAITIS

ir MALIORIUS

MASPETH. Y.

NE WAR KO
AKUŠERKA

I’aba’gu'-t Imperutrici Mari) A 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliornuota New Jersey valsti
joj. J uri puikias pasekmes 
prak: tko'jė prie gimdymo, taip
gi girai apsipažirnis su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti pat.ar- 
tav imą.

Jnuiiiškaitė
319 Walnut St., NEWARK. N. J.

Telefonas Market

'> n>.
Puikiausia lietuviams vieta pas

skarus alus, 
gardi arielka, 
elius, visokis

Ii cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
atsakančios

užganėdinti.
t., Brooklyn, N. Y.
Palei Wythe Ave.

Telefonas|885,Greenpoint

AliąiA UftlIGOU

VIRTA PAS

A. SHRUPSK1
(«l<to gauti aka

Al<4tt, puikins durtlnda 

}y vyną Patąruavl-
iMJUt ku*i«riauBl*s Atailanky- 
fcit, « jiarsitlkrlnalt

fa. Sa4 Mt., Hra«klyu, JN. f.

Mokiname Angliškai
yiso.sojdulyse Amerikos ir Kanados

Toi ai n gi ausi a ir geriausia 
lietuviška.

A P T 1 E K A
,'Uitd^au receptu* didžiausia 
aijd*. nežiūrint, ar tl« receptai 

ivluvo*. a; Amerikos daktarų
vienatim1 Muviška aptielp 

Bostone b M* .'ai’huset’s ra’atljoj 
gyduolių galil gaut, kokios tik pa- 
haiyj yra vartojam.,b. .altt reikt 
aut c er a.ikns o ai) pritupi* pa

12 POPIERŲ DYKAI!
Popieros laiškams rašyti su viso

kiais gražiais paveikslais ir su tam 
pritinkančiomis dainelėmis, su šilki
nėm kvietkelėm ir su visokiais paveik* 
sieliais, paauksuotajs kraštais • parsi
duoda labai pigiai: kas priskųs 80 c. 
pačtos markomis, 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. c

Miss W. SORKIS 
1800 S. Peoria St., 'Chicago, IU.

(18—21)

tp^ekoribr ir įninka* ' S 

*20 Broadway kamp, C Street ) 
SOUTH BOSION. MASS.

> >phnn» So Ro^on *1014 1? 11li1» <

Jonas MATHUS
< GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS-
< IR ŠVARIAUSIAS SALIC-

I
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies gėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. A Ui lanky kite, 

t o persitikrinsi*?.[ 1 JONAS MATIDTS 
(Lietuvis SM':";iiKas) 

312—314 W. Broadwaj 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N, Y.
(Arti Berry St.) •

AR NORI PRALAVINT 
SAVO PROTĄ?

Jei taip, tai perskaityk 
garsaus mokslininko Parne- 
koek’o knygutę uGalu<«nb 
K lesų Kovos Tikslas”.

Kaina tik 10 centų. Kei 
kalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,
x 1 S3 Roebling Si., 

Brooklyn, N. Y

KONCERTINIS
TOURNEE.

Mtka>- Petrauskas, pradėjus iš 15 d 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncer
tų. Kas pageidautų koncerto, tegąa 
-usižino su
) M. PETRAUSKU,

395 \\ . Broadway, So. Boston, Mae*

Tel. Greenpoint 2017
DR. F. MATULAITIS

/
Priima ligonius 

vakare tarp 7 ir 9 valandų* 
po No. 229 Bedford A v*.

Brooklyn. N Y

“Laisvės” advokatas

Morris HILLQUITH |

30 Church St.

Ofisas Htydarss nuo 111 i-ki 5 vai. 
vakaro

I Akušerka|
Pabaigusi kur-ą Wnman« Medk’SM 

College, BaJItIrn'we. Al J
Pasekmingai atlieka «nvo oarr* pr».PasekmuiRat atlieka navo oart-a pr»« 

R idmdymo. taioiri -uteikta vi >k!a» rvxta» •• 
j: pagclba in\ movei i. >vs<

5 F. Stropiene.t.'.rX'.u
• SO. HOHTON.. .MAMA.

LIETUVIŠKA

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačią.

Kraiij<' l hlytoia?____ ....
Vidurių Reguliatorių* .... 
frnjuilkh...................... 26c

.ll.UO 
.........41.<K> 
.............. 50c
50c ir $1.00

Ir visekihs kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų kurios Čia dar nepamink- 
tos galūne gauti per pačtą.

P
151 Metropolitan Avenoo

\ URBANAVIČIUS

Brooklyn, N. Y

BUK SVEIKAS.
Rašykite ir reikalaukite 

šios knygos, kurią ant pa* 
reikalavimo pasiunčiu dy
kai. Toje knygoje išaiškina
ma jlaug vyriškų ligų ir 
tą knygą perskaitęs galima 
apsisaugoti. Išpildykite tų 
žemiau paduotą kuponų, a 
jums prisiųsiu tą knygą.

Reikalaudami knygos pri-

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

Vardas.................................. .

Gatve
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LAISVE

Pranešimas Aukos kankiniams Pajieškau tikro brolio (Juo o Mikė 
no iš sodžiaus Varilėnų, taipgi 2-jt

sI

sios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje 

sekretoriaus.

Susitvėrė A. P. L. A. 7-ta 
kuopa iš 50 narių 7 d. sausio, 
1915 m. ant Soha,Pittsburgh, 
Pa. Naujai A. P. L. A. kuo
pai charteris tapo įduotas 
vąsario 21 d. š. m. Šių o m 
tarpu 7 kp. jau turį iki 74 
narių. ■‘į; .*5

J. K. Mažiukna(- A

Nekurios A. P. L. A 
pos dar iki šiai dienai 
siuntė mėnesinių raportų. 
Todėl kuopų sek. paskubėki
te prisiųsti, nes jau į greitą 
laiką turės būti išduotas ra
portas 3-mėnesinio A.P.L.A. 
stovio.

J. K. Mažiukna, ■ 
A. P. A. Sekr.

Aukos Lietuvos Šelpimo 
Fondan.

Per vestuves F. Gražio 
(Brooklyne) suaukauta poli
tikos kankiniams $37.80.

Aukavo: K. Drignis $3.00; 
J. Vaznis, S. Adomavičia, 
Meldažytė, P. Vazlis po 2 do
leriu; J. Grobauskas, J. Dau
girdas, P. Augustaitis, K. 
čenčiukas, S. Augustienė, K. 
Kervis, E. Mišiulis, P. Šala
vijus, P. Valaitis, L. Vana
gas, K. Vaznis, P. Bočkus,P. 
Mačys, A. Vazlis, J. Kulis, 
Skimelis, R. Kručas, J. Ka
razija, J. Purenąs, K. Andri- 
la, J. Vaįnys, J. Reivietis, J. 
Augustaitis po $1.00.

L. Raibužis, A. Žaunienė, 
P. Žaunis, A. Sitrus, O.Barz- 
daičiūtė po 50c.; K. Liutkus 
—30c.; Ą. Zacharevičia, A. 
MaravicKiūtė, J. Narbutą ir 
J. Dūlis po 25c.

pusbrolių: Antano Korio iš sodžiaus 
Kūrenu ir Motiejaus Pakelčio iš so
džiaus Leno; visi trįs Taujėnų vals
čiaus, Ukmergės apskričio, Kauno rė- 
dybos. Meldžiu atsišaukti ant antra
šo tokio:

Morta Mikenaiče
1136 Cedar St., ^Raymond, Wash.

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
------- --------------

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
D R A U G Y S1 ĖS, R O C K FO R1), 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI. '
Pirmininkas P. G. Aleksinas

1436—7th Ave.
Vice-pirmįninkąs F. Raškevičius 

539 Island Ave.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St.
Finansų raštininkas J. Šliužas

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzinskis

539 Island Ave.

1 PAJIEŠKOJIMAI

Kasos Globjėai:
M. Geruliūtė

1109 S. Winnebago St.
Ona Savrasevičiūtė

539 Island A ve.
Maršalka A. Neverauskas

411 So. Church St.

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

Severa’s
Balsam
for Lungs

(Soverofl Plaučių Balnatną).. daugely
je atsitikimuose šioji gyduole parodė 
savo raminančią įtekmę, kaip štai 
matomo iš sekančio laiško:

"Mano dukterį labai kankino konuls’a nuo 
pat pradžios žlenioa. Apturėjome Soveroii 
Pinučių BalHumų ir ' pirm suvartojimo dviejų 
bonkučlų, tasai koaulya visiAkai išnyko. Pas 
niuH natnioje visuomet randasi Soveros Prepa
ratai, kaip tai: Sovoroa Roguliatorua, Soveroa' 
Gyvaatioa Balnamna, Soveroa Nervotonnu, ~ 
voros Skilvinia Bitteris, Soveroa Pigulkoa 
Kuponų ir SevoroB GothardiAkas Aliojus, 
Šitie visi vaistai labai gerui veika." 

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

80- 
nuo 
neH

Pa.

W. F. SEVERĄ CO.,

(jraži uovana
Nuo kosulio,

kokliušio, orinių trlubelių 
uždegimo, užkimimo ir 
sniaugulit pamšginkite Se- 
voros Plaučių Baltiamą.

Kaštuoja 25 ir 50 centą.

Jei turi šaltį,
tai neužmiršk pamėginti 
Severn's Cold and Grip Ta
blets (Soveroa Plotkoiiua 
nuo Gripo ir Peršalimo.) 

Kaštuoja 25 centus.

Pavasariniai išbėrimai
arba kitokios nložtančios 
odinės 'igos palengvinama 
ir pasekmingai gydoma su 
Severą's Skin Ointment 
(Sovoros Odine Mosčių.)

Kaštuoja 50 centu.

Severos preparatai 
parsiduoda kiekvienoje np- 
toliojo. Būtinai reikalau
kite Sevcroa. Jei nugalite 
jų gauti, tai rašykite pas

CEDAR RAPIDS 
IOWA

DEL labo VISUOMENES 
KuyXH. h veikai <n» nnnjauM* 
ruok>-l<< Išrakintai i ivlkia daryti M 
sirgus, taip pat kuip Ir kur iSsigydyi 

į; lygiai knyg j • ‘ Im k t urus” parodo.
K-np mo viHoktų nelaimių lw*i u»r»J aoa> 

► aagoLi

Elizabeth, N. J. — Aukau
tojų vardai: Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų draugystė $5.00; 
Lietuvių Socijalistų 147 kuo
pa $5.00; Antanas Čiužas, 
Jurgis Jovaišas, Pranas Pet
rašiūnas, Antanas Makutė- 
nas, P. Kirvelevičia, D. Stal- 
ba, J. BLąžiūnas — po $1.00; 
Antandš Gredeckas, A. Gu
daitis, JABlažaitis, M. Bla- 
žaitįs, A. Beliauskas, J. De- 
votis, R. Barauckas, M. 
Spoičis, P. Jurkūnas, V. Ma- 
cėnis, J. Jovaišas, F. Urnie- 
ža — po 50c.; A. Križonis, 
M. Jurgelionis, K. Motikai- 
tis, J. Kinderis, J. Leikus, F. 
Linkus, W. Lief M. Entis, J. 
Cohen, J. Vilkas, P. Jurkū
nas, V. Pukevičia, T. Jen- 
čius, J. Vizbarą, J. Balandis, 
Z. Venckus, M. Ambražienė, 
V. Stulpinas, T. J. Lucz, K. 
Urbis, S. Liutkus, V. Senkus, 
A. Sauliūnas, J. Leikauckas, 
A. B rastinas, J. Budreckis,

ajiOškau brolio Willimo Grimalau- 
Suvalkų gub., Ka’varijos pavie- 

Punsko parapijos, Rodziškių kai
mo. 4 metai atgal gyveno Jersey Ci
ty, N. J., turiu svarbų reikalą ir bro
lišką užjautimą šiame bado laike, gal 
reikalauja pagelbos. Meldžiu atsi
šaukti iuo adresu:

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

(19—22)

,o,

M o.

Pajieškau savo giminių: krikšto tė
vo S. Rusecko ir KašmonaiČių Tamo
šiaus, Kazimiero ir Pranciškaus, Su
valkų gub.,. Pąnemunės miesto, 
džiu ataišaūkl šiuomi adresu:

^K. Andriušis, 
710 Main St., Bridgeport, Conn.

4- ((21—22)

Pajieškau Qhos Buinaučiutės, 
valkų gub., Kalvarijos pavieto, 
miau gyveno Bridgeport, Conn.

’ J. Pavilionis,
355 Baltimore Ave., W. Pittston, Pa.

Pajieškau Juozapo Urbono, paeina 
iš Kuršėnų miestelio, Šiaulių pav., 
Kauno gub., ir Antano Railos, paeina 
iš Kieso 
reikalą.

119 So.

Mel-

Su-
Pir-

folvarko. Turiu labai svarbų
A įsišaukite šiuo adresu:

Antanas Meškis
1st St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusseserės Sakitės Vin
centos ir Butkitės Marcelės, Kauno 
gub., Baseinų pavieto, Skirnemunės 
parapijos.

Kas žino, malonės pranešti.
J. Jonikis

355 Baltimore Ave., W. Pittston, Pa.

L?’ ■ 1 , vr ‘V* i Pajieškau brolio duktės V. Lerkau-
K. Stankevičiūtė, P. Vaičio- skiūtės, Suvalkų gub., Valvcriškių 
nis, J. Malinauskas, J. Skai- ^mino ir ^Kkauskiūtė 
men, B. Valiūnas, B. Bar- 355 Baltimore AvP„ w. Pittston, Pa. 
kauckas, R. Barauckas, V. I 
Stulpinas, K. Čiaponis, A. 
Gudaitis, P. Vinčiūnas, K. 
Vinčiūnas, J. Mikulskas, J. 
Zubrickas, W. Senkus, J. Le- 
mieris, J. Kiciena, F. Vaici- 
kauckas, F. Varkala,.D. Kuš- 

s, A. Maku- 
Degutis, J. Juoza- 
A. Šimanckis, S. 

J. Kinderis, J.
M. Antanavičia, S. 
M. Savickas — po

lys, A. Boliečitu 
tėnas, V.
pavičia. 
Našu oi is, 
K ent rus, 
Kasaka, 
25c.; A. Rimkevičia, F. Dal- 
doravičia, A. Vansavičia — 
po 20c.; A. Overza, S. Baub- 
lis — po 15c.; Smulkesnių 
aukų redakcija negarsina. 
Išviso pasiųsta L.š.F. $48.52. 
Elizabetho L. Š. F. Komite-

Pirm. F. Petrašiūnas 
Turtų Sek r. A. Zailskas, 
Iždin. M. Spaičis.
T. L. Dundulis sakosi pri

ėmęs aukas.

Minersville, Pa.— Pri
ėmiau aukų į L. š. F. sekan
čiai:

Dr-ja Spindulys Šviesos 
prisiuntė......................$10.00

D. L. K. Vytauto U. $5.00
15 kp. L. S. S............ $5.00

Viso......................$20.00
T. L. Dundulis.

Pajieškau brolių Petro ir Jono Tu- 
nilų, Suvalkų gub., Kalv. pavieto, kai
mo Išlandžių. 
pranešti.

T.
213 N. 6th St.,

Kas žinot, malonėkit

Tuniliūtė
Brook’yn, N. Y.

Pajieškau tėvo Adomo Baguševi- 
I čiaus, Vilniaus gub., Trakti pav., Tra- 
! kininkų kaimo. Jis turi 50 metų, ma
žo ūgio, priešinio danties neturi, vei
das rauplėtas. Seniau gyveno Scran
ton, Pa., dirbo mainose.

Męs visi trįs jo sūnus atvažiavom 
Amerikon ir norėtume susižinoti.Kas 
z. not, pranešk it.

L. Baguševičia »
1518 Thakery St., Scranton, Pa.

Pajieškau dėdės Jurgio Butkaus, 
Kauno gub., Raseinų pav., Užvenčio 
parapijos, bet daugiau gyveno apie 
Kražius ir Vaiguvą. Apie 8 metai šioj 
šalyj, visados gyveno Chicagoj. Noriu 
jam pranešti labai svarbią žinią iš 

I Lietuvos kaslink jo vaikučių, kurių y- 
ra net 5. Motina mirė ir paliko visi 
išsiblaškę po svetimas rankas, kurių 
padėjimas yra apverktinas. Taigi, 
dede, jei dar turi širdį, atsišauk. Aš 
tau pranešiu apie juos plačiau. Ir 
jeigu kas žinote apie aną, malonėkite 
man pranešti, už ką būsiu labai dė
kinga.

S. Anciūtė'
17 Elizabeth Ave., Newark, N. J.

/ —— ——-- - -

Pajieškau tikro brolio J. J. Chesūno, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Anykš
čių parapijos; puse metų atgal dirbo 
Pittsburgo apielinkėj ang’iakasyklose.

Peter Chesūnas
1410 Reaver Ave., N.S. Pittsburg, Pa.

KAS TURI?
Kas turi ant pardavimo antrų ran

tų Britannica Encyclopedia anglų kal
ioj, nesenesnę kaip 9-tos laidos.

Adresuokite
J. A. BYLA

>95 W. Coal St., Shenandoah, Pa.
(21—24) .

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJĖJAS JEI JISAI KEPRIGGLI FfllE

t.

Visi lietuviai rašykitės p ie Susivienijimu 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., Now York City.

rt&4.
. .. - o?'

ADRESAI VERŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO“ DRAUGIJOS 

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

Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 
vice- p rez iden tas.

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

Kaz. Arlauskas, Ji 18 Jenne St., fi
nansų raštininkas.

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

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

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

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

Durininkas J. Žilius, 614 Market St. 
Street.

Metiniai komitetai: L. Jcnelevskas, 
50 Newell St. ir P. Beišis, 173 N.’

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

226pirmininkas P Liepus, 
St., Carnegie, Pa. i 
Sekretorius J. Mažiukna,

Centro
Magazine

Centro
1111 Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.

Centro Iždininkas K. Varašis, 12 
and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa.

Central i n is Kasos
A. Samulionis, P. O.
Rocks, Pa.

Kontrolis P
Box 63, McKees

Mažiukna, 11111 kuopos, J. K.
Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.

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

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

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

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

Cu'hly,- Pa.
6 kuopos, Export, Pa.

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

Jonas Pilkas, Finansų Šekretor. 
Antanas Trakas, Kasierius.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas E. l'\ Svetikas, 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Repeticijos atsibūna kas pelnyčio 
“Sokolų“ svetainėj, 190 Grand St., 8 
valanda vakare.

183

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. L’beris, 238 

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

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

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

2 kuopos Brooklyne—V. Vitkevičių.
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

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

1
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LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 58 
YRI AUS U.G.W. VIRŠININ

KŲ ADRESAI:
Prezidentas I. Daukšys, 142 No 6th 

St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas F. 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.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugis, trt iu b.'Daisied St.,

l°th & V’ne St., Phi’adelpl :a, Pa.
Susinėsimų Sekretorius 1 ) M. M 

Rice-Herman. 140 E. 19th St., New

Susinešim!) Sekretorius 2) J. Ne- 
viaekas, ^3 Roebling St., Brooklyn,

Westville, Ill.
Finansų Sekretorius 2)J. Stasiulevi

čius. 1815 E. Moyamen.sing Avenue,

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

Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W BMadwav. So. Boston. Mass.;

J. J. Gerdauskas, 73 Welles St., 
New Britain, Conn.,

J. Jukelis, 695 East 139th St.
New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511, Westville, 
III., kuris yra po $1,000.00 kauciją, o 
jis įrašęs į knygas pasiųs iždininkui.

SVARBU!SKAITYKITE!

lietuviška laivakorčių agentūra
VISI Grochowskio - Schwenko hankos 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 laiko 
slegiami Europos karės-letena, kenčia didžiausj vargą — hadą. Jie lau
kia Jūsų pagalbos — gelbėkite juos. Ateikite mūsų ofisan, mielai Jums 
patarnausime pasiųsdanli Jūsų pinigus pigiai, greitai ir saugiai. Gva- 
rantuojame už kiekvieną centą.

Keliaujantiems TĖVYNĖN parduodame laivakortes, suteikiame 
reikalingiausius patarimus ir parūpiname išgauti nuo Rusų Konsulio pas- 
l>ortą.

Nepamirškite mūsų adreso:
••

Williamsburg Steamship Agency
249 Grand St. Brooklyn, N. Y.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS KNYGA

<S> <& <•?> $><$> <o><^ •$>$> <0 o o ♦♦ 0 ft ft o ft<£> -$>*W l ftftft ft O t ftftftft ft

MOTERIŠKE ir MEILE
<£^><$><£>3> V <$•*$<$> O <$✓<><» *£►<&> •{»><> <$><$*

__ ne tik jauniems, bet ir seniems. 
Jauni m as "j o j e /as VI a u g ’g raž i ų, n au d i n - 
gyJpamokinimŲ apiekneilę, o-seniems— 
bus dailus ; 7 prisiminimas J jaunystės 
svajonių :: :: :: :: :: :: :: v::

Reikalaukit šiuo adresu:

183 RoebLng St Brooklyn, N. Y

AR NORITE GAUT

DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus visų 

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

HENRY J. SCHNITZER,
141 Washington St.,

New York City. v

W A 1 • *

Laisve

v /
sergantiems, lik pet -.kačių*, ta an<gi 

alini.f i .rašyti-
A'‘ART ’’ITŲ SKYRIŲ sergantien s ' vdtjMMi 

sk atyti .-.e nervų, krat 'o. inkstų roriiittz.fla** 
.odos, vidir ų iiu-.i on-in- ■ -------u
čia> 'įgas I > p pat apie n <>♦• rų r 
kitas visokias l:gas.

J EI S! ’’G I. tai p'

P ° C TO R]

jbOčjPIbGČ toįFj 
ygožrE- Į’Oc.' ohJ

1OOCTO»> f
TOJE KNYGOJE “DAKTARAS" 

mokina, kaip vyrus, taip ir n,ct<-r s, kas buliti i p itusi, ko čia i 
reikalinga žinoti, < r >en'< kaip 'imliems, taip't 
seniems, renotienis »r i < /. no>'« ms.

KIEKVIENAS SKYlfJUS Anos knygos via b. . odes.'virtir ų nn-.Č’en. i' -oi broch. lis •! ' i m t>«». 
bai žingeidus. Ir, knyf.r, |(iekv.ei "i y-, 'abu ?,;t. i,o.ls i , ,, r„t ar..- n .ų re.v. >.i imu t, 

'.r r’’'E'Tn£« 1,"r’s ' k "or’ b,!” kdas visokias Epas, čklcs rn t.čgimo ir ( •
K TARAS" apr.če v.s.ikm' •’’•J S! 7<;' lai P nn.p. m-t. ip “J

- J kokias neis lirkarst s •» kre tis pne Hyayt'iM^ 
j ' reikia būtinai po-suaityti knvgą 'DAKTARAS 

, D ai’žmonių i sėlio nuo r-'dos “D A K T A R O
YPATING AI sotint-, nusilpt)?, sukliurę, ®* > 

siį.id ię per 'r'įnystt s klaid as ir vargin am i vi»o 
kio irs, ka;p pap.-'st 'misšviežiomis- teip nž*«41# 
iusioniis jįjĮomis. 4.toje knygoje atrns’tc tikrą FO

jOPPe, kad ta krivfa d*l t»bc V'suomrnė* ft 
dt ca. i.- • t ..A. 1(-r.. s artu < ’>0\ ANA?
ris k atstu U) c. sl.v i emit pnsiuutiuwL

R! ’KAI A"K DAK ŠIANDIEN. iS»erp*» ft 
D !,l')’ '■ ' sinin : «<•-. sueit trip.

The Philadelphia Medical Girde
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa

sveikas ir Įsimintai gyvvnti.
ŠITA KNtVGA "nAKTAKAS" apr.Ao i 

ligų vardus; kaip jos prasideda, kaip apsiieiskia, . 
kaip išrodo ir kaip greičiau, g’riau ir kur galimai 
išsigyd y ti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo anie vvru pa
slaptybes bei )i£as ir taip pat apie n.eteris I- pa 
dau>..

ŠIOJ ENYGOT “DAKTARAS" d k. ai apriko, 
atidengiant daug paslapčių apiv genansiiv-sma
gumus ženyhimc KVvertimo ir taip pat kaip ir 
kada geriausia y ra .ipsiv^<11 ir kaip

KNYGA “DAKTARAS" yra paveikslais dins- 
traix.ta, parodo ir gilinusias kūno dalis, išaiški
na paslapty bes. Ji -eikalioga kaip sveik ru s.

wrvm

gr<.

MUZIKALIŠKŲ INSTRU MENTŲ IR AUKSORIŠKŲ 
DAIKTŲ KRAUTUVĖ.

bW?fe®
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5.000 Katalogą Dykai
' kfitalo ra tuoįaus gausits. I'nrime I 
i.I. GIRDĖS, 103 GRAND ST.,

Reikalaudami kataloge p'

Biyskite dvieąntinę stamp* I* 
lietuviškų r. kordų su Visokioms dainom* 
I) ST., BROOKLYN, N. Y.

Platinkit Lietuvos šelpimo Fondo Štampas. GaliUi 
panti “Laisvės” redakcijoj, 1§3 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y. ir pas L. š. F. iž,dininkkQ, 226 Broadway, So. Boa- 

vton. Mass. Parsidiiodįi knygelėm i ° _ 7
i -' . u* ~' j —rj i——_ą

už 1 dolerį metams

Kas prisius metines 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.

25DHV14K. GOLD Filled aukso Laikrodėlis $5. £2
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SPE('IJA1,IŠKAS IŠPARDAVIMAS 14 K. GOLD filled AUKSO LAIKRODĖLIU stačiai

- ■ t /«-

FA BRIKOS PREKĘ, kad kuodaugiausiai jų iš- 
puikius daiktus kožnas apturės prie laikrodėlio VISAI 

DYKAI, kaip lai: Importuotas atviras laikrodėlis (MODELIS), Harmonika, Moteriška Branzoleta, Veidrodėlis skūroj aptaisytas su trimis ki
tais dalykais, Dubeltavas LenciūgiJis su Breloku, Kryželis su išvaizda Viešpaties Jėzaus, Branzoleta su laikrodėliu (jaunuomenei), 32 Kalibro Re
volveris (MODELIS), Plunksna h'ontaninė, Pypkė, Britva, Diržas, Kaklaryšio Spiliiute, Saguėiai dėl mankietų, marškinių ir kalnierių, Žiedas, 
Peliukas.

. 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 vra tikrai 14 K. GOLD filled, 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 sugrąžinsim rankpinigius. Todėl aišku, jog perkant laikrodėlį nuo mūs ABSOLIUTIŠKAI NIEKUOM <KE- 
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, Mo., kuri visados seka mūsų apgarsinimus. Taigi kas nori turėti GERA vvrifcka ar 
moterišką laikrodėlį su dovanom, stačiai pagal FABRIKOS PREKĘ, tegul jį perka tiktai nuo Seniausios ir Geriausiai Žinomos KRIKŠČIONIŠ
KOS KOMPANIJOS, o visados apturės tą, kas yra garsinta. Adresunkit; \
NATIONAL COMMERCIA L COMPANY, 90 WEST BROADWAY, Dep„ 113, NE W YORK. N. Y.
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LAISVĖ

VIETINES ŽINIOS. | lietuviams yra labai svarbu 
i ėryti didesnė svetainė.

Komisijon namą įgyti iš-
\ ietinis Lietuvos Šelpimo rinkta draugai Šibunauskas, j 

Fondo komitetas nutarė pra- Višniauskas, Mikaitis ir Lu- 
c7.’ c-"ar!:iau darbuotis. —1---? 1
Veikdamas išvien su Didžio
jo New Yorko Draugijų vie 
šų reikalų komitetu, nutarė bai sparčiai, 
surengti visą eilę prakaioų ‘ 
Brooklyno apygardose.

' Viešų reikalų kon.L™, u< 
pirmininku išrinkta J. Ne-iri 
viackas.

Komiteto nutarimas veikti 
apygardose yra geras, bet 
būtinai reikėtų dar sutvar
kyti aukų rinkimą, vaikšeio- 
jant po stubas. Ligšiol tas ja Rand School' rengia Cent- 
darbas visiškai buvo ap eis- , upe,.a House |)luRll l>alių. 
tas. Apie draugijų kolekto-1 
nūs nieko negirdėt. Kol tas 
reikalas nebus prideramai 
sutvarkytas, tol aukų dau
gumo žvilgsniu Brooklynas 
negalės pasigirti.

Komisija, kaip girdėti, rū
pinasi pavestuoju dalyku la-

Prie kliubo prisirašo vis 
daugiau naujų narių. Pami- 

komiteto 'nėšiu tik kelis žymesniu^ ku
rie neseniai prisirašė: Kve
darą, Liutkus ir Abraitis.

Narys.

Kriaučių unijos 58 skyriaus 
įvyks susirinkimas ketverge, 
11d. kovo. 7:30 vai. vakare, 
po num. 73 Grand St., Brook-

Neužmirškite, kad šią pėt- 
v-n s i'distiška mokyk-

Kas ta mokykla ir kokie 
jos uždaviniai apie tai jau 
buvo “Laisvėje” rašyta.

Fran1 innnu br.uni, jau- 
nn't L AV. W. pHt’-torius, inn 
paleistas iš kalėjimo. Jisai 

, -uvo kalėjime metus laiko 
tiktai už tai, kad vadovavo 
bedarbiais, kurie j ieškojo 
prieglaudos bažnyčioje.

- . Tapnenbaum nuteisimas
. Meldžiame visų atsilanky- buvo labai neteisingas.

h* | Jisai išėjo iš kalėjimo svei-
kas. Jo draugai labai malo- 

Lietuvių Kelionei Pašelpos niai jį pasitiko.
draugijos ekstra konferenci
ja atsibus 13 d. kovo, 7 vai. 
vakare.

Visi delegatai būtinai ma-
Innokit nrihūti nn N 29 FTiid- ' brangesnius, o pe’nysi. Jeigu pats juo- iOneKlL pripuu po IN nuo gyveni_ran(]os nemokėsi, jeigu iš- 
son Ave., Brooklyn, N. Y. randavusi kitam—imsi randą, pelnysi.

QpkrotnriiiQ TVT A T.vbprift įdėk pinigus į savastį, o pelnysi ir ne- beKretonus ivi. a. kyoeus. rpik-s aavo pinigų kiinšti . be(iugniUH 
(bankus, kur jau yra žlugę daugybė 
I žmonių pinigų.

r-a- o taip-gi pienus ir paveikslus 
pardavimo namu galima —i; ■ i kas 
nuo 9 iki 11 vai. pas Kaz.į Pilėną,

Šioj pėtnyčioj, 12 d. kovo, 
L. Prūseika kalbės Tautiška

me Name apie Sibirą: kaip 
< rusų valdžia siunčia ten 

] tremtinius, kaip jie ten 
vena ir t.t.

Pradžia 8 vai. vakare.

is-
gy-

14 d. kovo drg; J. Jukelis 
skaitys prelekc’ją ant temos 
“Senovės Tikyba” p. Barta- 
šiaus svetainėje, New Yorke. 
Pradžia 3 vai.

Neužmirškite atsilankyti 
ant Liet. Gimnast’kos Kliu
bo prakalbų, kurios įvyks šį 
nedė’dienį Tautiškaiųe Na
me, 2 vai. po pietų.

Kalbėti kviesta D-ras F. 
Matulaitis, V. K. Račkaus
kas, J. šaltis ir L. PTūseika.

Suirutė Susivi^nyjhno kuo
poje.

NAMAI UŽ $438.00. 
Ar nori pelnyti?

Nusipirk namus už $438.00 arba ir

■ ant 
rys
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NORM ANDIE PARK CO.

Broadway New York, N. Y.
(i)urj.-, ; ofisų iš Dey Sc-e>-c).

Nepaprastos dovanos
Kas užsirašys pas 
nane dienraštį* Nau- 
iihiiu#" n prisius $5 yfVffiCVYril 
tas gaus dovanų
“Laisvę" ar “Kolei- YujSfiiAffM 
vį", ar “Kovą , ar
“Vienybę" Liet.", ar 
“Lietuvą", ar “A- 
■noriko.-, Lietuvį" ar-

(h
ru* I ■ 
Tal

ba “Šakę" 
laikraščiu 
tus laiko. 
<i už $5.00 dar galit pasirinkti prie 
Naujienų" vieną iš tų laikraščių, koks 

tamstai geriausiai patinka. Tik tamsta 
•itsinjink,. kad užsiraęa “Naujienas" 
'ausi dar vieną visai dykai.

Antros dovanos: kas gnu? 4 naujus 
Lriisv i" skaitytojus ir ^prisius man 

.6.00 t:un padarysiu didelį paveikslą 
6x20 už dyką. Kaus gaus 2 skaityto- 

■ u “Naujienoms" ir prisius $10.00, tas 
-•aus paveikslą su rūmais vertes 
10 dolerių.

S. L. A. 213 Kuop.'j laike 
mitingo, įvykusio 7 d. kovo, 
buvo gana didelė suirutė. 
Tautininkai užsimanė pa
skirt pinįgii partyviškai-tau- 
tiškam fondui, nors kuopos 
iždas veik tuščias.

Socijalistai nurodė i tą ap
linkybę. Tautininkai varėsi. 
Tuuinet socijalistai agitavo 
už nepartyvį Lietuvos Šel
pimo Fondą.

Dalykas ėjo balsavimui irz- 
■ tautininkų buvo daugiau,nes 

veik visa kuopa iš jų suside
da.

Kaipo pasekme to buvo pa
sitraukimas iš vietų pirmin. 
A. Staniškio, sekretoriaus 
K. Karpavičiaus ir iždininko 
K. Liutkaus. J>e visi yra so
cijalistai ir puikiai tarnavo ‘ 
kuopai.

Argi tautiečiai pelnė, jei
gu Ipiopa nustojo kelių 
veiklių darbininkų, kaipo at- 
sakančių urėdninkų.

Nepelnė, bet prakišo. Pas
kui ponai tautiečiai išsirinko1, 
savo valdybą ir paskyrė L.G.
F. $5.00. ■ '

Ašis.

Už nuvalymą sniego mies
tas išmokėjo $120,000. Išviso 
dirbo 47,500 žmonių, tarp jų 
buvo 25dM) bedarbių, kurie 
neturėjo ką pavalgyt. Tiems 
žmonėms iškritimas sniego, 
tai buvo palaima.

H. S. Kerbough Co. pylei- 
do.1,000 darbininkų už tai, 
kad jie ne ūkėsai. Jie dirbo 
prie statymo vandens tven
kinio, kurį vartos New Yor- 
kas.

tai 
per

17 E 21 Si..
I t A ,

Bay nu ne, N. .L

“OČIŠČENA” Geresnė už importuotą monopol 
ką “Vodka”. Visokius gėrymus parduodame 
Retad ir Wholesale kainomis.
^45%—G.00 už keisą

507c— $6.50 
55 %—$7.00 “

■ n. VYNAI.
White Wine, Sherry, Port, Cla

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

ARIELKOS.
“Monogram” .. $2.00 už galioną 
“Rose Club” ... .2.50 
'Seymour Club” 3.00 

BRANDĖS.
$2.00 už
.. 2.50

.. ...........3.00
CORDIALAI.

WiSniak, Peach, Raspberry, Lemon ir 
kordialai — $<!.00, 2.50 už galioną.

Norėdamas pirkti, prisiek Money Oąderį 
ant kokios sumos, kokią pasirinksi registruo
tame laiške, linantiems už $5.00 tavoro, ap- 
tnokam persiuntimo lėšas.

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

X Cal. Brand v 
XX

XXX

Laisves” knygos
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP Jį ĮKŪNYT?

Parašė O. Amerlnger, sulie
tuvino Europietis. šią kny
gelę patartina 
kiekvienam darbininkui 
(am, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas soeijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
le pertikrins, kad socija’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- 
TIN IR ŠLISSELBURGO BASTI
LIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę. Čia 
jū> atrasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir .-.n kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties. Kaina .......

MOTERŲ PADĖJIM AS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ- 

I TUOSE. Parašė Z. Aleksa. ši 
knygelė išalkina, kokis mo
lėtoj padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva
siškųjų. Ypač patartina Ją 
perskaityti moterims. Kaina

GRIUVĖSIUOSE. 4'arašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaite, kuri atvaizdi
ns liūdnu likimą Lietuvos 

• tarnaitės. Vrts pražydusi.vos 
pradedanti protauti,(ori žlug
ti gyvenimo purvyne, 
myli skaityti eražias

perskaityti
ir

K as

15c

20c

20c

(< 
a

k i V'ki

PARMOS!
Geriausios Fanuos!
Pigiai parduodu geriau

sias, gatavas farmas su bu
dingais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokių didumo 
farmų, žemė su moliu, juod
žemiu, muilo maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žeme pirmo šerto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu daugybę 
neišdirbtos žemės labai ge 
ros. Pigiai parduodu an’ 
lengviausių išmokėjimų, že
mė atsakančiai gera, di 
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 
kų, lygų keliai, gerai žvira 
voti plentai, upės ir ežerą 
pilni žuvies ir Scottville yra 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausy

NAUJA

ViBokiu« VYRIŠKUS RŪBUS pigiai 
; ir gf>rai galite pasiūti p»H AN'lAiNĄ 
1 LIUTKŲ. Užtikrinu, jog tie, kurie už- 
.’isakyti pas mane kokį noru apsivilki
mą. pilnai užsiganėdina mano darbu, 
nvs *$, pasidėkavojant savo praktikai, 
—gražiai pritaikau rūbą kiekvienam 
žmogui pagal jo norą Ir reikalavimą.

i Ag užlaikau Įvairių firmų praba# 
(aampeliuy), Iš ’-o kiekvienas ga'l pa-

I iJeHrt sau pnlinkarra medegą už pri- 
' einamą kaina Taipgi sutaisau, išvr.. 

laa ir saprosinu senus vyrų ir moterų 
drabužius,—-išrodo. kaip nauji.

Atsitikus reikalui, kreipkitės po žiue 
.vire-m X Main St., MONTELLO 
MASS., Lietuvių Th lytiškame Name.

Su pagarbi.
A. LIUTKUS

Ar IMori

Iš Gimnastikos Kliubo.
L. Gimnastikos Kliubas 

nutarė įgyti savo namą. Be 
savo locno namo kliubui yra 
labai didelis vargas. Paga
liamų ir visiems Brooklyno

žanti DYKA! dvi geras štukas 
Jį. ir Videlį Kataliogą visokių ma- 
vR gišktt štukų ir kitokių visokių 

dalykų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur m gaut? Atsiųsk 

j savo pilną ir aiškų adresą ir nž 
f 6centasstempų d81 uždengimo 
I prisiuntimo kaštų, o męs tnojaus 

tą KataliogąMr štukas tau nusių- 
sun DYKAI. Adresuok;
JUOZAS J. SZL.IKAS, 

3261 X. Habhd Speigo, IH.

kaitės, lai p-rskaito ir šią 
•knygelę. Kaina tik ................

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

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

LEKCIJOS APIE. ATSKYRIMO ... 
ŽENKLUS. ParaJo A. Mont Vi

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis Išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių Moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte.
O nemokėjimas vartoti atski- < 
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertes, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ................................ 19

MOKSLAS RANKŽINYSTfiS 
urna kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intorsuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina.......

Iš'DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina .............................
ŠEIMYNOS ISTORIJA/kaina .
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PA.Y1 A TAI, kaina ...........
PRASIKALTIMAI IR PRASI- 

K A L TŪLIAI, kaina.........
STEPONAIČIO RAŠTAI, > kaina

.si.ou, pan.įduoda už ..............
DARBAS, kaina ...............................
RAUDONAS JUOKAS, kaina ... 
MOTERIŠKĖ IR MEILĖ ...........
GALUTINIS K LESŲ KOVOS

TIKSLAS
KAIP PADAI 
MORALYBĖS

Į Kama .. .
DRAUGIJOS IR ORGANIZMŲ 

ftVuLiUCiJA. Kaina .
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

I. . . < . Kj»'na . . ..................................
“Laisvfi”,

l»3 Roebling SU
I Brooklyn, N. Y.

TI MONUS ....
Išsivystymas.

■&

25c
10c

20c

75c 
75c 
35* 
20<

Gera Proga Ligoniams
......YRA si TEIKIAMA PER

DR. J. C. BROWN
Visiems -gerui Žinomą daktarą-specijalistą kuriu pa»ekmingaf gydė ligoniu® per 85 metus, dabar 

’ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IK DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis di«B»-
uhk: Nedeliomia, Utarninkais ir Pžtnyčiomis.

D R. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksini medalį ai 
staižymėjitną moksle. Jo ofisas yra įrengtas sli naujausiomis stebuklingomis mašinomis. A-Kpindullų 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visas žmogau kūnas, užtai ir lengva 
Atrasti, kur yra įsisėdus liga. Neturint gi tos mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima sužinatl. 
kas dedasi viduriuose, o tas laba} apsunkina ir prailgina gydymą. y

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS I ŽSISENfiJUSIAS IR NEKViiRAO

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

' be operacijos.
ODOS LIGAS.K HACJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ. Gftl.Ą IK KITAS LIGAS, kuto, perdiat rW4M 
<>žiintų čia išdėstyti, gydau tlu geriausiomia pasekmėmis.

Aš nedarau ilg-ų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jūs sergate, bet tuojau* ją permatau, kaip veid
rodyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktika Ir stebfiklingos mašinos.

Nesiduokite rave bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pa& mane, o apturėsite patarimą, ar jūs ligą 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš i&gydžiau daugelį ligonių mu vaistais, be jokių operacijų. Tuos Ti- 
gonius kiti .daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir «akė. kad būtinai yra reikalinga operacija It 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis pagalbos.

ATMINKITE, JOG AŠ IŠGYDAU SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir Išgydo ant visados. Aš negydau per laiškus, nes to negalima atlikti, 

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai iŠagzeminuoti, tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu Jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimus Pgoniawt 
DYKAI Nedelioiui*. Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

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

OFFI8O VALANDOBr ' NEDALIOMIS t
Nuo » vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nue • vai. ryto iki 8 vai. po pist
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakara

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 mane 
į Scottville, Mich. Aš turiu 
geriausių žemių su moliu, 
juodžemiu ir visokių maišy 
tų žemių, geriausio gatunko 
kokių gali rasti Amerikoj 
apgyventame, gražiame kra
šte. Nusipirkęs nuo manęs 
žemę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 
bagotų farmerių. Norinti 
pirkti gerų farmų, rašykite 
tuoj, o gausite žemlapį (ma- 
pą) Lietuvių z Kolionijos ir 
farmų kataliogą. Adresuok:

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville, Michigan.

KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojau 
LEONIDO ANDREJEVO

uokas]
KAINA

35 centai

183 Roebling St.

Užsirašykite
Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
• Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

“NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje,

“NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS ’ leidžiamos daugybės darbininkų 
žmonių apšviet <i ir jų gerovei, o ne pavienios 
ypatos ir daiymui pašalinio biznio.

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

Pačiu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų $1.50. Kitur, ne Chicagoje, melams $5.00, 
pusei metų $3.00; dviem mėn. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaiua 2c.

Išpildyk šitą blanką įr prislųsk kartu su pinigais.

- MA u j I e n o s ” 1841 S. Halstcd St., Chicago, III
Šiuomi prisiunčia $------------ ui "NAUJIENAS"——

metus ir meldžiu jas siųsti Šiuo adresu.

L. 10

EJPIRMUTINIS LIETUVIAKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS

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

Reikalauk šiuo adresu:
“LAISVE”

Brooklyn, N. Y.

AR BUVAI KADA NORS

Jeigu nebuvai, tai užeik ir persitikrink, jog yra PUIKIAUSIAS LIETU
VIŠKAS HOTELIS NEW YORK (TTY

VIEŠBUTIS arba HOTELIS NET SU 37 KAMBARIAIS.
KAMBARIAI yra įrengti pagal naują madą, kaip tai: ELEKTRIŠKA 

ŠVIESA, Maudyklė, Eleveileris, TELEFONAS ir kiloki visoki įrankiai, pri
klausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę dėl VESTUVIŲ, šo
kių,' Susirinkimų ir dėl visokių draugiškų suėjimų.

Parduodam LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir į visas dalis pa
saulio. Siunčiam ir išmainorh Pinigus visų viešpatysčių, kas kokių reikalauja.

Reikalauk laivakorčių kainų, pažyfnčdamas, iš kur ir iki kur norit keHaut.
Mūsų antrašas yra toki.s:

GEO. BARTASZIUS & CO.
Washingon Street, f 261 W. Broadway

So. Boston, Maaa.
■198

. i. New York City
Telephone 9587 Spring

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St.. 2dl W. Broadway

Corner Spring Street SOUTH BOSTON. MASS
NEW YORK CITY, N. Y. *

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

W------ įr a.]

M0KINK1TES SAVO NAMUOSE ]
Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis c 

per korespondencijas, mokintis savo namuose. Pagal mūsų vartoja- į 
nią metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti visą aritineiką Kuosose j 
nuo darbo valandose. Iškašeiai stelx*tinai maži. 2

Jei nori žinoti, kaip greitu laiku išmoki aritmetiką, tai parą- 1 
šyk mums, o gausi pilną paašikinimą dykai. įdėk štampą atsakymui, j

Adresuok: g.

Lietuvių Korespondencijinė Mokykla, I
1607 N. Ashland Avenue, Chicago, III <

M. & V. Furniture Co.
A. MAUAUSKAS ir A. VIDŽIŪNAI, «fivlninlcal.

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

VISADA PIRK RAKANDUS (fornišius) pa« A. MAL1AUSKĄ ir 
A. VIDŽIŪNĄ, nes gauni gerą forniši ir už labai Zl-.MĄ PRLK .
Duodam ir ant lengvų Išmokėsiu PU VIENĄ DoLERĮ ar dau
giau ant savaitėn, taip kaip k is išga'i. D vkius visur pastatom 
savu vežimu dovanai. Pabundi k nors vieną kartą pirkti pas mus, o 

mes užtikrinatn, kad busit užganėdinti iš visų atžvilgių.

Fotografijų Speciiaiistas
Užlaikau didžiausių fotografijų galeriją. Nu

fotografuoju didžiausias grupas net iki šimtui 
ypatų. Visiems suteikiu puikius paveikslus su 
dovanomis, kurie tik pas mane atsilanko. Ypa
tingai jaunavedžiams duodu geras dovanas ant 
pradžios gy venimo.

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

Trijų kavalku m’nkšti krėslai verti $?5.00. Parduodam už $18.7*. 
Penkių kavalkų skuriniai krėslai ,, $35.00. Parduodam už $15.00.
Lietuviai, nepamirškit fAjsij, kada jums reikės fomišių.

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




