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Daugiaus darodymų prieš
Kraku ir Montviila

kus ir Montvidas niekuomet 
nėra buvę socijalistais ir jog 
tai paprasti kriminalistai.

“Laisvei” praneša iš Phi-

Detektyvai džiaugiasi sura
dę kun. žebrio užmušėjus.
Pereitame “Laisvės” N-ry _

męs gana plačiai aprašėme, ia<lelphia7* jog' panašios" ”’į 
kaip du lietuviu vagiu tapo Montvidą ir Krakų ypatos 
suimtu wilmingtone, Dek, iankesi ir Philadelphia. Vie-
Tenais vienas is jų nužudė 
policmaną ir sužeidė kitus 
tris. Jau tuomet buvo nuo
žiūra, kad juodu bus užmušę 
ar prisidėję prie užmušimo 
kun. Žebrio iš New Britaipo.

Dabar policija ir detekty
vai turi jau daug darodymų, 
kad juodu yra užmušėjai. 
Štai tie darodymai:

New Britaino kunigas už
muštas automatišku revolve
riu to paties kalibro, kokis 
rasta pas Krakų.

Krakaus užrašų knygelėje 
tarpe įvairių adresų rasta ir 
adresas kunigo Žebrio iš 
New Britain, Conn.

Pas abudu juodu rasta ly- 
finais tokių pat virvagalių, 

okiais pasmaugta gasp a di
ne kunigo Žebrio.

Pas Montvidą rasta lygi- 
nais tokios jau rųšies type-

ATSILIEPIMAS I CHI- 
CAGOS KR1AUČIUS.

nas iš jų būk tai norėjęs už
dėti barbernę. Ar juodu 
pridirbo kokių nors bjaurių 
darbų tame mieste, kol kas' 
nėra jokios žinios. .

Krakaus vardas pirmą sy-1 
kį ‘girdimas tarpe lietuvių. 
Apie Bernardą Montvidą 
jau seniai^pjo kalbos, kaipo 
apie nedorą vagilių ir apga
viką. Seniau jisai trankyda
vosi aplink Bostoną ir jau 
tuomet nekurie žmonės, ku
rie jį arčiau pažinojo, sakė, 
kad tai esąs kriminalistas iš 
prigimties. Tai buvo nepap
rastai drąsus žmogus. Šiek- 
tiek prasitrynęs jis mėgino 
net lįsti kalbėti. Padėkime, 
kada buvo Bostono kriaučių 
streikas, jisai niekeno nepra
šytas, atėjo pakalbėti. Ta 
prakalba išrodė aiškiai pro
vokatoriška, nes jisai kvietė

Skriaudos neorganizuotų 
rubsiuvių ir tų kelių organi
zuotų darbininkų Chicagos 
rubsiuvių pramonijoje nega
limos išskaitliuoti šitokiame 
mažame raštelyje; užimtų 
tomus knygų, kad išskait
liuoti ir išdėstyti sunkeny
bės, skriaudas ir vargus ne
laimingų rubsiuvių darbi
ninkų, užtai męs nei nema
nome šitame raštelyje apra
šyti esančius blogumus.

Šitame laike, kada vietinė 
Rubsiuvių Išdirbėjų Bendri-

PANEMUNE LIUOSA
NUO VOKIEČIU

GRAIKIJA NEKARIAUS. MIRĖ GRAFAS VITTE
ŪKININKAI NORI KA

RĖS PABAIGOS.
Vokietijos žemdirbių drau

gija, farmerių unija ir daug 
panašios rųšies draugijų

prašo visų ramių gyventojų 
apleisti miestų.

ja, vydamosi visagalintį do- lkreipėsi į reichstagą su pra- 
(lerį, visokiais būdais išnau-|šymu pavelyti diskusuoti 

klausimą, ant kokių sąlygų 
Vokietija galėtų taikinties.

Matomai, ūkininkai yra la
bai nuvarginti šia kare, jei
gu jau mislija apie taiką. 
(Minėtos ūkininkų draugijos 
yra atžagaręiviškos. — Red. 
prierašas).

writer (rašomoji mašinėlė) 'vartoti kūmsčias ir prievar- 
fini tokiom jau raidėm, ko-,tą. Tuomet jį išvijo ir nuo 
kiom rašyta grąsinanti laiš- to sykio jisai neberodė jau 
kai kun. žebriui. Rasta net nosies jokiuose susirinki- 
tokios jau popieres, ant ko-|muose. Vėliaus jisai persi- 
kios rašyta anie laiškai. kraustė Chicagon. Kokiais

Rasta dokumentai, naro-’bizniais jisai tenais užsiėmė 
dą, kad vasario mėnesį juodu —nežinia. Buvo keli atsiti- 
kaip tik buvę Connecticut kiniai, kad jisai pats pasTren- 
valstijoj.

Šita Visa eilė prirodymų 
smarkiai klampina abudu 
vagiu.

“Laisvei” kasdieną pri
siunčiama iškarpų iš Wil- 
mingtono dienraščių “Star” 
ir “Every Evening”. Iš tų 
dienraščių sužinome ve dari ir kad žmonės nuo jo apsi- 
kokių dalykų: ‘ išaugėtų.

Wilmingtonan pribuvo iš1 Paskutiniais laikais apie jį 
New Britaino du detektyvu,'nieko nebuvo girdėt, 
kuriuodu apsipažinę su viso-l 
mis smulkmenomis, pranešė, 
kad Montvido ir Krakaus žy
mės lyginais tokios, kaip tų 
vyrų, kurie, kaip sako liūdi- Čia buvo išėję ant streiko 
ninkai, 7 d. vasario buvo pa- karų darbininkai. Darbi- 
skambinę kun. Žebrio namo ninkai reikalavo, kad kom- 
skambutį. Skrybėlė, kurią panija teisingai pildytų su
turėjo Krakus, lyginais to- tarties straipsnį apie pasky- 
kia, kokią turėjo vienas iš rimą darbininkų ant liuosų 
užmušėjų, kaip tą parodo |vakansijų. Streikas tęsėsi 
tūli liudininkai Sako, kad 
Krakus buvo pasivadinęs 
New Britaine pavarde Kelly.

Iš Brookline, Massachu
setts valstijos, g^fcita žinia iš 
vietinės policijos, kad gruo
džio mėnesį ten užmuštas 
drugštominkas. Užmušę jį 
koki tai du ateiviai. Sako
ma, kad visą žiemą Krakus 
ir Montvidas praleido aplink 
Bostoną.

Bernardo Montvido jieško 
ir Tauntono, Mass.,' policija. 
Iš to miestelio dienraštis 
“Evening Journal” gavo te
legramą, jog Bernardas 
Montvidas tenais laikęs bar
bernę ir poolruimį. Taun
tono policija turi warrantą 
ant B. Montvido už vagystę.

New Jersey valstijos mies
tely Roebling tapo apvogtas 
Julijus Mažeika, kuris pri
buvo į Wilmington, bet pasi-

gė sau prakalbas. Ką jisai 
pliaukšdavo—taip-pat neži
nia, bet laikraščių korespon
dentai kelis sykius patėmy- 
jo, kad jisai yra visiškas ne
mokėlis. Iš tos priežasties 
vieną kartą “Laisvėje” buvo 
pasakyta, kad tai yra bomas

KARŲ DARBININKAI 
LAIMĖJO STREIKĄ.

East Liverpool, Ohio.—

karų darbininkai. Darbi-

šių, kaip tą parodo jyakansijų. 
dininkal Sako, kad šešias dier____ dienas.

Po šešių dienų streiko 
kompanija sutiko išpildyti 
konduktorių ir mašinistų 
reikalavimus.

Reiškia darbininkai strei-

WILSONAS SUSIRŪPI-
« NĘS MEXIKA.
Pastaruoju laiku per de

šimtį dienų negauta iš Me- 
xikos jokių žinių ir nežiną, 
kas ten dedasi. Buvo paskly- 
dęs gandas, kad Mexikoj di
delės riaušės ir kad persekio
jami Suvienytų Valstijų pi
liečiai. Wilsonas nežino, ar 
tikėti tam gandui, ar paskai
tyti jį išmislu.

doja kiekvieną rubsiuvį, tai 
nėra reikalo rubsiuviams 
priminti apie reikalingumą 
sutvėrimo unijos dėl pačių 
apsisaugojimo. Nepakelia
mos išlygos — numušimas 
algų ir pailginimas darbo 
valandų — turėtų sutverti 
vienybę.

Progresas padarytas dar
bininkų kitose šakose išdar
bių per savo unijas turėtų 
rubsiuvjus pertikrinti, kad 
galinga Unija adatos darbi
ninkų yra galima. Todėl ir 
likosi sutverta Sujungtų 
Rubsiuvių Unija Amerikos, 
organizacija, sutverta rub
siuvių dėl rubsiuvių, kad pa
gerinus būvį labai apleistų 
darbininkų rubsiuvių pra
monijoje.

Praeities ir dabarties pa
tyrimai parodė, kad rubsiu
viai turi pasitikėti ant savo 
pačių pajiegų, o ne ant darb
davių meilių prižadėjimų, 
Kad pagerinti savo pačių bū
vį. Užtai unija yra vienati
nis darbininkų rubsiuvių iš
ganymas.

Tūkstančiai rubsiuvių Su
vienytųjų Valstijų ir Kana
dos, kurie jau yra nariais S. 
Rubs. Unijos Amerikoje, 
kviečia rubsiuvius Chicagos, 
kad jie prisidėtų prie jų ir ne 
vien prižada, bet kartu ir už
tikrina, kad visame kame pa
gelbės jų pasikėlime.

Chicago yra didžiausias 
rūbų centras Šiaurinėje A- 
me riko j e, ir yra tiktai viena
tinis miestas, kuriame rub
siuviai nėra organizuoti; tai 
yra tiktai vienatinis mies
tas. kuriame rubsiuviai be 
jokios malonės turi klausyti 
savo darbdavių padiktavi- 
mus. Chicagos rubsiuviai 
jau gana ilgai nuolankiai 
klausė paliepimų savo dikta
torių - darbdavių, ir laikas 
jau atėjo, kad jie taipjau iš
tikimi klausytų dabar pata
rimus savo pačių bendrų, ir 
kad jie' pagelbėtų padąryti 
vietinias rubsiuvių unijas to
kiomis - jau tvirtomis ir pa
sekmingomis, kaip Suvieny
tos Unijos New Yorko, Phi- 
ladelphijos, Rochester, Bos
ton, Baltimore ir kitų Ame
rikos ir Kanados rūbų išdir- 
bimo centrų.

GENEROLAI. .
Rusų generolas Sivers, ku

rio armija tapo sumušta Mo- 
zūrijos ežerų distrikte, kaip 
praneša vokiečių . laikraš
čiai, nusižudė iš susikrimti
mo.

Trįs vokiečių generolai,ku
rie neatsilaikė prieš rusus 
ties Nemunu ir pasitraukė 
atgal, kaip praneša iš Berly
no, taps praSalintį iš savo 
vietų. Taip nutaręs pasielg
ti su jais patsai kWeris. .

VOKIEČIAI NORI IŠAR
DYT SIBIRO GELŽKELĮ.
Sensacijirtę naujieną pra

neša iš Pękino, Gilini j os. Bū
rys vokiečių nuvyko Mand- 
Žūrijon, o iš ten nori dąsi- 
gauti Sibiran ir pagadinti 
Siberijos gelžkelį. Jie nori 
išsprogdinti tiltus ir tune? 
liūs. Mat, tuomet rusai ne
galėtų traukti kariumenę iš 
rytų į vakarų frontą.

Ši žinia perdaug jau 
tastiška.

fan-

AUSTRŲ PRANEŠIMAS.
Vienna.—Oficialis prane

šimas:
Pozicija mūsų kariume- 

nes rusų Lenkijoje ir vakarų 
Galicijoje tapo sudrūtinta. 
Priešai nėbeatkartoja jau 
savo atakų.

Ties Inowlodz mūsų artile
rija nutildė daug rusiškų Pa
tarėjų.

Karpatų kalnuose męs už- 
ėmėm žymią vietą tarpe Cis- 
na ir Baligrod.

LIETUVOJE.
Rusų oficialis pranešimas 

skelbia:
Suvalkų distrikte vokie

čiai laiko savo rankose Sim
ną ir Augustavą. Seinų apy
gardose eina dideli mūšiai, 
kurių pasekmės dar nežino
mos.

ISPANIJOJ.
Ispanijos valdžia uždrau

dė išgabenti iš savo šalies 
duoną, mėsą ir kitus maisto 
produktus.

Visoje Ispanijoje atjaučia- 
ma maisto stoka.

duoti prezidentą ir ministe- 
rių kabinetą.

Daugelis miestų atsisakė 
klausyti valdžios.

Ir vėl “bombaZ
New Yorke veikų kasdien 

pradedama surasti ^bombų”. 
'Šiomis dienomis apdraudimo 

rodė, kad laikrodėliai, rasti darbininkų komisijos sekre- 
pas areštuotuosius vagis, pa- torius gavo siuntinį. ■•Viršu

tinė siuntinio išvaizda buvo 
Pas abudu juodu rasta ir visai nepavojinga ir sekreto- 

I riui užteko drąsos tą dėžutę 
atidaryti. Kada dėžutę ati- 
Jnrė. tai ten buvo kokia tai

P. S. District Council No. 
6 A. C. W. of A. nori šiuomi 
pranešti rubsiuviams, kad 
visi tie, kurie yra užsimokė
ję įstojimo mokestį į uniją 
už 1913 metus, bus priimti į 
uniją be jokios kitos įstoji
mo mokesties.

RUSAI TRAUKIASI LIN
KUI GARDINO.

Vokiečiai nuvyti nuo Gar
dino iki Augustavo, atsipei
kėjo ir sumušė rusus ties 
Augustavu. Dabar rusai vėl 
traukiasi į Gardino apygar
das. Vokiečiai, sakosi, pa
ėmę tose vietose 4,000 rusų 
belaisvių ir 10 mašininių ka- 
nuolių.

Ši žinia parodo, kad ru
sams dar nepavyko išvaryti 
vokiečius iš Suvalkų guber
nijos. Tą patvirtina patįs 
rusai.

Lomžos gubernijoje mik 
šiai tęsiasi. Aiškaus laimė
jimo nėra nei vienoje pusė
je.

vogti ne nuo jo.* 1 ’I • —

literatūros bei laišku.
Sakoma, kad kalėjime

‘ Krakus norėjo nusižudyti.
bet
jo

išleido

Dėl platesnių žinių kreip
kitės į šias vietas:

Skyrius 39-tas, 
Harrison St.

Skyrius 61-mas, 
Madison St.

Skyrius 152,1579 Milwau
kee Ave.

818

3G3
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DARDANELLŲ FORTAI 
BOMBARDUOJAMA.

London.—Iš Tenedos pra
neša, kad Dardanus batarė- 
jos galutinai7suardyta. For
tas Hamidie smarkiai paga
dintas. Miestelis Chanak

laiku tai pastebe pilka “masa”,pridengta laik
raštine popiera, o ant vidaus 
dėžutėm' užrašas: “Mano 
juodoji ranka”.

Kalėsi žymiai nukentėjo 
Laikosi tiktai fortas Chimih-

Council No. 6. Smirnos

NEPAPRASTA ISTORIJA 
VOKIEČIŲ KARĖS 

LAIVO.
Newport News, Virginia. 

Šian Amerikos uostau užsu
ko vokiečių kreiseris “Prinz 
Eitel Friedrich”. Laivas e-! 
sąs pagadintas ir reikia ke
lių savaičių, kad galima bū
tų užtaisyti spragas. Taip- 
pat iisai buvo Dntrūl 
lių.

<rPrinz Eitel Friedrich” 
turi 326 belaisvius (rusus, 
anglus ir francūzus). Tie be
laisviai paimti nuo nuskan
dintų laivę.

REIKALAUJA DUONOS.
Iš Vengrijos praneša, kad 

didžiausios žmonių minios, 
apsiautusios duonkėpyklas, 
reikalauja duonos.

Policija išvaiko minią.

NEVALIA IŠVEŽTI 
DUONOS.

Petrograd, 10 d. kovo. — 
Rusų valdžia uždraudė ga- 

įbenti užsienin duoną.

CARAS VYKSTA FIN- 
LIANDIJON.

Rusijos caras apleido 9 d.
pat jisai buvo pritrūkęs ang- Rovo PJetrogradą ir išvažia-

Per septynis menesius 
“Prinz Eitel Friedricm’skra- 
jojo jūra ir skandino pasitai
kiusius priešų prekybos lai
vus. Jisai pridarė jiems ne
maža nuostolių.

Pasirodo, kad “Prinz Eitel 
Friedrich” paskandino ir 
Vieną Amerikos prekybinį 
laivą. Už tai dabar jo kapi-

vo Finliandijon,

TURKŲ PRANEŠIMAI.
Iš Konstantinopolio nuo

lat pranešama, kad bombar
davimas Dardanellų būk ne
darąs fortams jokių jeibių.

Sunku betgi tokiems pra
nešimams tikėti.

GRAFAS VITTE, LAPĖ - 
EX-MINISTERIS, MIRĖ 

PETROGRADE.
Petrogradas, 14 d. <kovo.— 

Reuterio agentūra praneša 
apie mirtį grafo Sergijaus 
Vittės, kuris 1905-6 metais 
buvo Rusijos pirmuoju mi- 
nisteriu.

Vittei spiriant, caras Mikė 
1905 metais, spalių mėn., bu
vo išleidęs aną garsųjį mani
festą apie “laisvės” suteiki
mą.

1905 metais Vitte buvo 
Rusijos įgaliotiniu taikos ta
rybose su Japonija ir tuomet 
parodė gana didelį savo ga
bumą.

Vtete buvo vienas iŠ garse
sniųjų Rusijos valstybės vy- 

Pastaraisiais keliais me
tais Vitte buvo nustojęs įtek
mės caro rūme, vienok, kada 
carui ateidavo sunkesnė va
landa, visuomet buvo šaukia
masi Vittės pagelbos.

Vitte buvo didelis Angli
jos priešas,

GRAIKIJA LIKSIS NEUT- 
RALIŠKA.

At.henai. — Naujas minis- 
teriu kabinetas teleido dekle- 
raciją, kurioj skelbiama, jog 
Graikija šioje karėje nutarė

KAS DAROSI PERSIJOJ?
Persų daktaras Juseff,pri

buvęs New Yorkan, pasako
ja kokios baisenybės dedasi 
jo gimtiniam krašte.

į tonas ir garima daugiausia ^gĮjįkti nęųtrąlįšką. i Kuomet Turkijos įLurdąU 
įsiveisė Persijon, tuomet 

VALSTYBĖS! KONTROLĖ W00 krikščioniu Itfgo įš
pipirų.

IŠ. Berlyno praneša, kad 
Vokietijos valdžia žada imti 
pilną atsakomybę už paskan
dintą Amerikos laivą ir at
lyginti jo savininkams.

Apie tą nepaprastą laivą 
ir jo klajojimą dabar visuo
se Amerikos laikraščiuose 
labai daug rašoma. Užge
sintais žiburiais jisai plau
kiojo bęrybiais vandenynais 
ir vistik žinojo, kas aplinkui 
dedasi. Su pagelba bevieli- 
nio telegrafo laivo vyriausy
bė žinojo, kas dedasi pasau
ly. Laivas skandinęs tik 
prekybinius, menkesnius 
garlaivius, kadangi su karės 
laivais jam buvo sunku susi
kirsti.

Iš pradžių Su v. Valtsiju 
valdžia pareikalavo, kaci 
“Prinz Eitel Friedrich” ap
leistų Amerikos uostą į 24 
valandas, dabar gi davė jam 
2 savaiti laiko, kad padarius 
reikalingus pataisymus.

Vokiečių kreiserio koman
da nori dar kartą išeiti atvi- 
ron jūron ir pasikauti su an
glais.

VALSTYBĖS KDFTRC
ANT DIRBTUVIŲ,’

Anglijos atstovų butas pri
ėmė įstatymą, sulyg kurio 
valdžia gali kontroliuoti 
dirbtuves, gaminančias gin
klus ir amuniciją.

Darbininkai tų dirbtuvių 
dabar jau skaitysis esančiais 
valtsybės tarnystėje ir nega
lės streikuoti.

Anglijoj vis labiau kįla 
darbininkų bruzdėjimas ir 
kai-kurie pranašauja,kad fe
nais greitai turės kilti revo-

ORLAIVININKAI DIK
ČIAI PRIGELBSTI.

Petorgrad, — Rusų oficia
liame pranešime skelbiama, 
jog orlaivininkai labai dik- 
čiai pagelbsti dėl teisingo 
nustatymo artilerijos ug
nies.

Orlaivininkai veik visuo
met gana gerai ištiria prie
šų pozicijas.

$#Vo apgyventų vietų. Sbne- 
liūi ir maži vaikai, bei mote* 
'Fįty negalėdami paspėt su 
vtsiiis, tankiai likdaiosi ant 
vietos ir žūdavo ar nuo bado 
ar nuo kurdų ginklų.

LEGIONAS SUGRĮŽO ITA
LIJON. 1

Londonas.—Francijoš val
džia pavelijo Garibaldi (ita
lų) legionui, kariaujančiarii 
prieš vokiečius, sugrįžti na
mo. Franci jos valdžia ma
no, kad garibaldiečiai, sugrį
žę namo, privers savo šalies 
valdžią prisidėti prie karės.

PASKANDINO 126 GAR
LAIVIUS.

Amsterdam, Olandija. -— 
“Mittag Zeitung” skelbia, 
jog nuo karės pradžios vo
kiečiai paskandinę 126 prie
šų garlaivius.

RUSŲ LAIVYNAS BOM
BARDUOS BOSFORĄ.

Londone gauta žinių iš 
Rusijos admiraltijos, kad 
Juodųjų jūrių1 laivynas ren
giasi bombarduoti Bosforą, 
tą angą į Konstantinopolį.

Rusų laivynas mėgins pra
simušti prie’ Konstantinopo
lio. -

REIKALAUJA SMIRNOS 
PASIDAVIMO.

Anglų admirolas pareika
lavo, idant Smirna pasiduo
tu f 24 valandas. Jei fru nepa- 

nrasidės nau- 
bombarda-

YPATINGAS RUSŲ SOCI- 
JALDEMOKRATAS.

Kaip tarpe vokiečių soci- 
jaldemokratų radosi vienas 
Liebknechtas, balsavęs prieš 
karės kreditus, taip tarpe 
rusų socijaldemokratų Dū
mos frakcijos radosi tūlas 
Mankov, balsavęs už ,karę. 
Jisai Dūmos posėdyje pasa
kė patriotišką prakalbą, ku
rioj išrodinėjo, kad karė rei
kia vesti iki pabaigai. x

Už tai Dūmos socijaldemo
kratų frakcija išvijo jį iš sa
vo tarpo.

GALICIJOJ.
Galicijos žmones baisiai 

persekioja. Jeigu kokią vie
tą užima rusai, tai jie karia 
ar Sibiran tremia Austrijai 
pritariančius žmones. Jeigu 
gi austrai kokią nors vietą 
atgauna nuo rusų, tai jie su
šaudo visus tuos, kurie pri
tarė Rusijai ar rusų kariu- 
menei.

aiduos, 
jas to 
vimas.

PORTUGALIJOJ KILO PI
LIEČIŲ KARĖ. >

Parlamentan jneštas bil- 
lius, reiklaujantis suspen-

PANEMUNĖJ VOKIEČIU 
NĖRA.

Vokiečių generolo Eishor* 
no armija, kuriai buvo pave
sta pereiti ner Nemuną, at* 
mušta iki Simno, Marijam
polės ir Seinų.

šiuomi žvgiu Panemuni}* 
nėra vokiecių;-

Tnlds yra ofieafis 
paskelbimas.



t...... ■. .■,

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga

juosę agituoja už įsikišimą j monę kalbomis apie tautos 
Mexikos reikalus. į vienybę ir kitomis garsiomis NAUJAS PAVOJUS.

“Kova” atkreipia atydą,-r i—TV—” . , frazėmis. Nuoga teisybė y-J. Rockefellens atsisakė , - -

Mūsų šalis ir jau tik per partijos 
plauką randasi nuo karės, waerts”. 
renki karės laivai pasiųsta' 
j Vera Cruz. New Yorko Liebknechto kalbos: 
“Times” i

organas “Vor-, detektyvų, policijos ir kapi
talistų spaudos role. Tie “vi- 

Paduodame ištrauką iš K. suomenės stulpai” žaidžia 
: net ugrie, kad tik pakelti sa-

ir “Sun”, vyriausi j “Dabar stengiamasi ap- vo autoritetą, savo puolan- 
kapitalistų dienraščiai, išsi- temdinti žmonių mintį ir są- čią įtekmę.

... v . ra tame, jog Prūsuose viskas jog Suv. Valstijų žmonėms
skaityt socijalistų laikraštį, likosi po senovei, taip kaip gręsia didelis pavojus. Šios 
bet socijahstų laikraščiai ga- |puvo prieš tą didį laimėjimą, salies kapitalistai ir jų spau- 
li gyvuoti ir be Rockefelle- Laikraštijoj męs skaitome da, nors ir šaukia, kad rei- 
rio. I garbinimus i . . ■

Tačiaus jeigu darbininkai monarchijai ir trijų klesų si 
atsisakytų skaityti kapitelis- šteinai—ne tiktai atžagarei ____.___ , _________ ___
tiškus laikraščius, tuomet su vių spaudoj, bet ir taip vadi- šia auklėjama viešose moky-

militarizmui, kia, kovoti su militarizmu,— 
“betgi armija skubinai orga
nizuojama, militarizmo dva-

jais būtų “good night”. namų pirmeivių... Žmonių 
ūpo pakilimas iššauktas

klose; iš lankančių moky
klas vaikų daroma stačiai 

i kareivius”.

pelno, o kiti 
bankrutyja.

LAISVĖ

.įsikrauna žmonių sudėtus pi- lėt vaikus iki 10 metų am- 
J.nigus į kišenių ir tuomet ap- žiaus arba biskį daugiau.

skelbia bankrutą. į Tuomet jau jiems reikia
Ar šiaip, ar taip, iki šiol daugiau maisto, drabužio ir 

buvo kovota su bažnyčiomis kitko — ir mūsų tėvas neį- 
Amerikoj yra trįs įstai- ^arčiam omis, bet dabar stengia toliau būt tėvu, t. y.

gos, kurios žmonijai jokios I prisieina kovoti ir su ban-[maintintoju. Prastesniuose 
naudos neatneša apart blė-1kais, ypatingai su tais, kurių atsitikimuose jis džiaugiasi 
dies — tai bažnyčios, karčia- pamatinis kapitalas — trįs išauginęs kūdikį iki 9 — 10 
mos ir bankai. Ant kiekvie- sudilę nikeliai. Tokie ban- metų ir stumia jį į kapitaliz-

Margos mintįs 
apie viską.

Pennsylvanijos universi- šauksmais, jog, esą, reikia ,“muštravotus _______  .
teto šulai nepavelyjo.S.Gom- kovoti su carizmu ir paliuo- i Kaitančiųjų paveikslų teat- 

rėliuose irgi matoma stipri 
agitacija delei militarizmo. 
Buržuazijos laikraščiai šau
kia, kad Japonijos protekto
ratas ant Chinijos išniekina 
Jungtinių Valstijų garbę, 
kad Jungtinės . Amerikos 

Prūsijoje juodžiausia reak- (Valstijos prižadėjusios saur 
cija pakilo ligi viršiausio goti Chinijos respublikos ne- 
laipsnio. Dabar žmonėms prigulmybę ir dėlto priva- 
reikia daugiau teisių, kaip lančios apginti savo garbę ir 
kuomet nors pirmiau...” Chinijos neprigulmybę nuo 

Buržuazijos partijų atsto- Japonijos pasikėsinimų.
vai taip pasipiktino tąja kai-' 
ba, kad net apleido salę.

“Vorwaerts”, kalbėdamas ar interesai plieninio trusto,

atžagareiviškam suotį Europą, tuo tarpu, visi
. - . . "b visuomenės sluogsniai, išė-

persui, atžagareiviškam suoti Europą, tuo tarpu, visi 
Darbo. Federacijos bosui, /visuomenės sluogsniai, išė- 
kalbėti to universiteto stu- mus socijalistus, žiūri tik sa

vo klesinių interesų. Žmo
nių’ minioms įkalbinėjama 
kentėti ir laukti geresnių lai
kų po karei, o tuomi laiku

dentų mitinge.
Apšvietos trustas parodė 

Gompersui savo kumščių, o 
Gomperass vis dėlto laižosi 
smaladušiauja ir gretinasi 
prie turčių kompanijos. Tas 
dviveidis Janus pasitaisys, 
turbūt, tik ant grabo lentos.

Ar “Laisvoji Minti^” tuo 
tikslu persikėlė Chicagorų 
kad susijungti su “Jaunąja 
Lietuva”? Tautininkai turi 
progą sudaryt gerą magazi
ną.no kampo galima surasti kai daugiau skriaudžia dar- 

karčiama, bažnyčią ir ban-- binmkus, negu karčiamos 
ką. Kaip karčiamos, taip ir pei dvasiškija su savo įstai- 
bažnyčios su bankais gyve- goniis.
na iš žmonių sudėtų pinigų, | svenciomškis.
bet visuomenei jokios nau---------------- —-------- --------

d«r pavojin- Kas Patinga, tas 
gesni ir už karčiamas. Jei- kvBlIsL
gu žmogus užeina į karčia- r
mą, tai dar visų savo centų TZ .
ten nepalieka, bet kuomet Keistas mano straipsneli 
padeda į banką, tai tankiau- Įan.^a nc.s J^^zkhuna
šiai iš ten nei cento negauna. 4"

Jau daug buvo rašyta apie 
privatinius bankus ir nuro
dyta, kad žmonės j ų apsisau
gotų, nes jie veik visuomet 

’bankru.fi j a. Bet yra bankų, 
kurie neapsakomai pralobs- 
ta.

Tūlas George Brettan ty
rinėjo per penkis metus, kiek 
didesnieji Lankai gauna per 
metus gryno pelno. Jis rė
mėsi vien tik valdiškais pra
nešimais.

Nuo 1906 iki 1910 metų ne
kuriu bankų vidutiniškas 
metinis uždarbis buvo se
kantis: Chicagos Pirmas. 
Nacionalis bankas uždirbo PusllL

keistą gyvenimo klausimą. 
Ar gera yra tokia draugija

mo mašineriją, kad gyvastį 
palaikyt.

Prieš vaikų darbą kovot 
reikia, bet sykiu reikia ži
not, kas jį gimdo, kad praša
linus priežastį. Priežastįs 
guli kapitalizme, kuris auga 
iš darbininkų išauklėtų vai
kų prakaito, naudojasi jų 
patarnavimais, o apie jų

* »
Juo žmonės daugiau nori 

Džian Bambos, juo “Kelei
vy” rečiau tilpo ta. Džian 
Bamba.

Argi “Keleivis” nenori jau 
plaukti pavėjui?

J,------------------ — -------------------------f — ---- £----------

l maitinimą, rėdymą ir kitką 
* nesirūpina, kada • Jie auga, 

ai Tėvai paprastai iš vaikų 
ą. j naudos neturi, nes kapitaliz-

Ar gera yra tokia draugija mas pasiima juos sau, neuž- 
ir jos įstatymai, kur nesuau-įmoka už jų darbą, tečiaus 
gusiems vaikams leidžiama tėvai turi vargti - kankintis, 
dirbti suaugusių žmonių kol išauklėja kapitalistam 
darbus dirbtuvėse, kasyklo- vergą. Jei tėvai auklėja vai
sė, bizniuose? Laiks nuo lai- kus, kad jie dirbtų draugijai 
ko seka pranešimai apie pri- ar kam, tuomet draugija ar 
ėmimą į darbą net 9 ir 10 tas “kas” ir turėtų aprupin- 
metų vaikučių, vertimą juos1 ti vaikus. Tuomet tik tėvas i • i i. a ‘ 1 1 i i' i • i i • i •

♦ ♦

Kas iš leidėjų padarytų 
gražaus pinigo? Tas, kas su
dėjęs Guy de Moupassanto 
apysakas krūvon, _ išleistų 
jąs po kokiu nors skambiu 
antgalviu.

dirbt po 9, 10 ir 11 valandų į nebus priverstas leist vaiko į 
dienoj ir mokėjimą jiems
vos po keletą dešimtų centų, kąsnį uždirbt.
Nereikia ir pranešimų: jūs 
patįs matote juos dirbant ša- 
:e jūsų arba kitur. Prieš to-
\į apsireiškimą kįla vis la-įtis didelio skurdo daugelyj 
biau rustus balsas iš įvairių šeimynų, kurio pasekmės da 

mcxxxxxcxo vxxxvxxx^.- Protestonų kunigai blogiau gali atsiliepti ant jų
, ________ , ____________________ _____________ 7 30.65 nuošimčius, West Vir- kak<> P^moksius apie, vaikų iapšvietos ir sveikatos, negu

da. Kanuohų baubimas kuo- apįe k. Liebknechto kalbą, produktuojančio šautuvus ir’ginia Pinfias Nacionalis darbo baisumą; jautrios š]r-'darbas. 
met: nors pasiliaus, bet kada sako, jog ši kare nebūtų įvy- kulipkas, liepia tai mūsų; bankas uždirbo 42.50 nuo-P .. . r , v -. _ , z ----- -

kusi, jeigu valstijos būtų su- viešpataujančiai buržuaziš- Šimčių; New Yorko Pirmas .ra1.' R?'ia Pro.testus, rašo į vaikams butų leista,. dirbt,
1 1 1 ~ kai klesai visais keliais ir vi-1 Nacionalis bankas uždirbo !ai.ascius pnes vaikų dar- ] iti ims daug skurdžiau gy-

KAS BU9?
Ne tenais tikroji karė, kur 

kanu oi ės. baubia, bet tenais, 
kur našlės ir našlaičiai rau-

pasiliaus graudus vaitojimai 
apleistuose nameliuose?

“The Independent” redak
torius sako, kad karei pasi
baigus, Europoje liksis 6- 
700,000 našlaičių - vaikų ir 
2,500,000 našlių.

“Aš jau seniai tvirtinau— 
pasakę tas redaktorius, — 
kad karės vedama prieš mo
teris”.

darbą, kad padėtų duonos

Kitaip vaikų darbas neiš
nyks. Jei pavyks kur įstaty
mais jį prašalint, reikia tikė-

“Tiek to, ar pastangos An
glijos bei Vokietijos valdžių,

Jau trįs iš eilės žymus vy-^ 
rai man tvirtino, kad su lai
ku Detroitas subytys Bosto
ną, Brooklyną ir Chicagą. 
Tai yra tų miestų lietuvius. 
Detroitas augąs kaip ant 
mielių, augąs ir to miesto lie
tuvių skaičius.

\ ♦♦ *

Suvienytose Valstijose y- 
ra 15,000 katalikiškų bažny-

Kad tai tiek būtų mokyk
. Reikia tikėtis, kad 

dies turčiai (moters ir vy- vieni tėvai kovos, kad vėl
f ♦ ♦

Lawrence sugriuvo I.W.W. 
skyrius iš kelių tūkstančiu 
narių. Kas tame kaltas? 
Ogi, žinoma, mažiukė soci- 
jalistų kuopelė....

* *
“V. Liežuvninkų” sako, 

kad ir tarpe lietuvių esama 
anarchistuojančių plėšikų— 
tai Svirskio kompanija, a- 
nais metais atlupinėjusi bak- 
sukus, koks tai bombistas 
Sadaitis ir taip toliaus.

Viskas labai gerai. Tik 
“Liežuvninkų’Tedakcijai ne
reikėjo užmiršt pridėt prie 
tos gražios litanijos ir ypatų, 
pavogusių “Tėvynės Mylėto
jų” knygas, beje dar ir po
gromų užtarytoją.

kai klesai visais keliais ir vi- . .. - . .-
somis priemonėmis - ruošti 43.45 nuošimčius; Virginia bą; inteligentai nurodo, _ 
dar vieną kraujo praliejimą,'Nacionalis Komercijos ban-u/ukai tu^etųb r^?kykląjan- 
mums darbininkams svarbu kas uždirbo 48 nuošimčius; ° ne ūaroą dirbt, jei no- 
tatai, kad tokia rengiama [Virginia Nacionalis bankas P’im^susUauKti svejkos pro- 
karė atgabentų neatligina- uždirbo 51.26 nuošim.; Ro- !is^,ai Rur}ls.R^1 piliečių 
mus nuostolius visuomenei ,ad Island Trust Co. bankas H?.1.’ . uarmmnKai skun- 

, 52.80 nuošimčių; d,zias;.’. vaikai lieka pa- 
nija, laimėjimą Jungtinėms Springfield Nacionalis ban- Į.Tibetas, o tėvai tu-
' - - kas uždirbo 55 nuošimčius; :lbu^beda"bo;klt‘ve n?'

Bostono Pirmas Nacionalis odo' J0® valk,l dalbas aido 
bankas uždirbo 71,10 nuo- Pamat0; . Re’k'.a
šimčių: Tųledo Šiaurės Na- n.rlPazint1’ Yisl.yra.tel- 
cionalis bankas uždirbo 75.- saY? P,asiPrlcslJJin]c įkų darbą prisipažįsta, jog 82 nuošimčius; Norfolk Na- l?lies vai ,0. Oaibą. Kada|.-je yra socjjaiįzmo priešai, o 
.cionalis1 bankas uždirbo 78.- zmo??u.s kūnas n pietas gjos tvarkos šalininkai, 
90 nuošimčių; Atlanta Naci ®Parcia> vystosi, reikėtų ji....................................................
onalis bankas uždirbo 84 aĮ>saugotnuo visokių paken- 
nuošimčius; Philadelphia ,iirniJ-. Kunas ne visą amžių 
Nacionalis bankas uždirbo auSa lr(?tll,re.1a- . Je> ! ,d«- 
87.50 nuošimčių; Treaders ma?>. sbpi-umas ir sveikata 
Nacionails bankks uždirbo '’elleka Pe™>-
100 nuošimčių; Brooklyn ?e’ negahpla tikėtis, kad 
Nassau Nacionalis bankas dz.augsis savimi ir

džiugis kitus. Proto lavini
mąsi irgi smarkiausiai eina 
augimo amžiuj. 7

Reikia atsiminti, kad pa-1]^^ mokyklas ir tikime, jog 
įmo žmogus ne

gali būt atsakančiu, sau ir 
piliečiu, 

tai be mokyklos užbaigimo 
neturėtume ne vieno leist į 
darba ir liuosą gyvenimą. 
Šitiedu išvedimu yra ganėti-

organizuotos ant demokra
tiškų pamatų.
BOxMBU ISTORIJA PRA

DEDA AIŠKĖTI.
“Laisvoje” jau buvo prasi

tarta bene bus tik toji gar-|>iiv<k? xoim
šioji istorija su bombomis ‘0 apįe karčs, kad ir su Japo- uždirbo 
č v. Patriko katedroje, New J v... „1..,___
Yorke, pačių detektyvų ir Amerikos Valstijoms svajoti 
policijos jsanksto surengto- būtų perdaug paika“.
'* - £e5ua.U.? šiai šaliai negręsia pavo-

.... .  ; jus būti užpultai. Apsigint, 
reikale, ji visuomet įstengs, 
bet, kaip teisingai pastebi 
“Kova”, kapitalistai stengia
si’ įvelti S. V. į verpetą pa
saulinės politikos ir iš šitos 
pusės tikrai gręsia pavojus.

ji konspiracija.
jau visas tas dalykas buvo 
išpustas. Dabar jau viskas 
pradeda aiškėti.

Centrališka figūra tame 
įbombininkų suokalby — tai 
'detektyvas Poligniani. Ji-

VĖL “TRIKSAS”.
Oklahomos valstijoj nepa

prastai smarkiai auga scci- 
jalistiškos simpatijos. Ypač 
plačiai varoma propagandos 
darbas tarpe fermerių.

Tos valstijos politiški bo- . ... .. . .
sai stengiasi kokiu nors bu- snl tal >.r buv° spiritus mu
du sutrugdyti taip pasek- vise to suokalbio. _ Po- 
mingai besiplėtojančią agi- “C1.M žadėjo areštuoti ir 
tacija. Ir štai, demokratai daugiau suokalbininkų, bet 
pienuoja įtaisyti nauja “trik-įzadejimab žadėjimais ir pa
ša”. Balsuoti tegidis tiktai Z11,,eka- Pasirodo, kad dė
tas, kas užsimokės $1.50 tam ' Įektyvai gundę ir daugiau

it

LENKTYNĖS TAUTININ
KAMS NESISEKA.

“Keleivis” sako: 
“Tautininkai labai norėjo

tikros mokesties. ’ [jaunų vaikinų “praktikuoti” f 
Kapitalistai jaučia, kaip anarchizmą, bet .

jiems pavojingai augimas nepavyko. Suimtųjų italu-
socijalistiškų balsų ir soči-1^0 advokatai turi ir dokuqkg.

'mentu. kurie narodo. kad de-

jog vent, iš ko seks ligos, tamsu
mas ir kitkas, treti gal ims 
svarstyt ir atras, kad šioji 
sistema' yra netikus ir ims 
kovot prieš ją.

Ką jūs dalytumėte, kada 
jūsų trejatą vaikų paleistų 
iš darbo, o kokie keturi da 
sėdi namie?

, Kada.jums kunigai, senti- 
jmentalistai ir visokios ru
ošies “kovotojai” prieš vai-

tie
siog tarkite, jog jie yra tik 
pliuškiai, mylinti jausti ir 
kalbėt prieš negeroves, bet 
priešingi prašalinti priežas
tis, kurios jas gimdo. Jie tu
ri arba išmokinti darbinin
kus, kad neturėtu vaiku, ar- 
ba vaikai turi būti visuome
nės lėšomis užlaikomi. Tai LAOlcVl Vilią e <

Be to, jei Yra vienintelis vaikų darbo 
męs turime liaudies ar kito- prašalinimo būdas.

sparčiai vystosi, reikėtų jį

eiti su socijalistais lenkty-'uždirbo 111.32 nuošimčiu. Y- 
............... nių aukų rinkime. Atsimes-'ia ir tokių bankų, kurie už-|^ 
čia Jiems darni nuo Lietuvos šelpi-,dirba net 150 nuošimčių!

mo Fondo jie linksmai šau-■ - - - --- -------- | . ...... Dabar eisime lenkty- jodytos skaitlinės nėra per- * — 
jalistų veikimas legislature- T^ntų, kurie parodo, kad de- [rįu| Dabar eisime su soči- daug pakeltos nes medžią-1 uzbaig - -- ■

| cktyvai . daugiau rūpinosi' jaHstais lenktynių! Pama- ga paimta iš’ pačių bankų
Veikit, ponučiai, veikit - bpmbmia1S dalykais, negu tysime, kiek socijalistai su- valdžiai išduotų atskaitų. b.;6,"*8 

vienok socijalizmo ūgio jūs t-kPe->! anarchistai^.......„ rinks!...” _ Kaip matom, tai žmonių 1 be m°takl°S
U. xS15ndieZ\7Jie v-1 padėtas šimtas dolerių į to- 

Dipnraqfiq L O 1 ieny 1 kius bankus, suteikia ban-
i-n ch nnar tuvuinkų 3 kovo paskelbta kieriams į metus net 112 do- 

taatimnk4 .?ondu lerių gryno pelno. Bet ko-
(> • Atėmus is tos kią naudą turi iš to visuome- 

iog Km)os kur}uvos S -k -4’ nė? Jokios naudos nėra.
j^bijoiiami^' kMflių’bombos. rastos .šv. ^WkI^rie btvoPprisiuslTii-
pavaryti iš tarnystės. Mat, pagetjk°^e ^Tdžio* nrasm^’ v'T šelPin?.ui .stačiai New centą neša į bankąl 
vienas panašus atsitikimas ?°s <įKroJe zoazio prasme- Yorko suvaziaviman, pasiro- > Tpimi iip nataikn i mn tur- 

Knvk Valgio Vari JC, nėra loklOS Pekliškos ma- ! dn Vnd fnnHninVoi q Va pd.vaiK0j gerą, tui

Dabar eisime su soči- daug pakeltos, nes medžią-

vienok socijalizmo ūgio jūs 
nesustabdysit. Soc i jai i s tų dien rastis “The j" f / 

Call” veda tyrinėjimą visos pamatyti, 
šitos istorijos. V’

Kaip matom, tai žmonių

A. Baisus.
»ey w.’n.'W'i ė .....—.....

Atsišaukimas į lietuvius 
kalbėtoms.

LAIMĖJIMAI. suos istorijos
Daugybė socijalistų parti-1 (kuris nieko bendro suanar- ----

jos narių, tarnaujančių vai- ^“[stajs neturi ir^ todėl yra $3,344.05. 
diškose įstaigose, atsisakė:^kas) gavo žinių is.is" j-urnos $500, kuriuos S. L. A. i 
nuo prigulėjimo prie parti-ipkimiausių šaltinių, ....................................... nė? Jokios naudos nėra.

pavaryti iš
jau buvo. Valdžia nori, kad nera jokios pekliškos ma- (j0) įa(j tautininkai iki 3 ko-; 
jos įstaigose tarnaujanti /nos, bet tyčia ispustas bur- vo susirinko tirk $2,784.05.

bulas, vaikų žaislas. Che- Tuo tarpu gi Lietuvos 
miskas tų bombų tyrinėji- šelpimo Fondo iždininkas p. 
mas parodė, jog jose buvo | Šidlauskas 3 kovo paskelbė 
parakas, paprastai vartoja- jau $5,317.11. (Žiur. “Kel.”

darbininkai nebūtų organi-, ^,uJas» vaikų žaislas. Che- 
zuotif Panašiai elgiasi ir 
kitų šalių valdžios, visokiais 
būdais tramdydamos tos rų- 
šies darbininkų organizavi- 
mos.

Socijalistų Partijai betgi, 
pavyko, bent dėl pradžios, 
aplaužyti ragai “civil servi-, 
ce” komisijai. Ji pranešė. 
oficijališku dokumentu, kad 
valstybės įstaigose tarnau
ją žmonės gali mokėti nario 
mokestį į S. P. iždą.

Bet to dar negana — sako 
“American Socialist”. Ne
pakanka, kad partijos nariai 
mokėtų mokestį, reikia dar, 
kad jiems negręstų bausmė 
už aktyvišką veikimą laike 
rinkimų už apskritai dar- 
bavimos ant socijalizmo dir
vos.

Tą teisę reikia dar iško
voti.

TAI BENT VYRAS!
2 d. kovo Prūsijos seime 

soči j ai demokratas K. Liebk- 
nechtas vėl pasakė puikią 
prakalbą, kuri galūtinai su
ardė partijų sųsivienyjimo 
idilna. Šiuo žv<dv K. TJ^bk- 
nechtą parėmė ir centralinls

m as prie vejerverkų.
Dabar jau net dalis kapi

talistiškos spaudos pradeda 
rūgoti ant policijos ir detek
tyvų. Kam, girdi, žmones 
gązdina...

Valdžios prokuroras Ar
turas Train pasikalbėjime, 
su “New York Call’ reporte
riu taip-pat pasakė, kad da
lykas visai nėra jau toks vel
niškas ir daleido net, kad 
“Call” tyrinėjimai, rasit, pa
sitvirtins.

Šita visa istorija verčia 
padaryti du išvedimu: šiame 
mieste yra visgi tuzinas ki
tas įvairių sektų anarchistų, 
kurie šaudo triukšmingom 
frazom ir žodžiais, bbt rea- 
liškame darbininkų judėjime 
absoliutiškai jokios rolės ne
lošia. Ir kaip greitai dalis 
tų karštakošių žmonių nori 
išpraktikuoti anarchizmą, 
taip greitai jie užkliūva už 
meškerės, kurią gudriai nu
leidžia detektyvai ir polici
ja. v .

Anties išvedimas -- tai

Tuo tarpu gi Lietuvos

No. 9).
Nelygios lenktynės”. ,
“Keleivis” taip-pat nuro

do, kad tautininkai norėjo 
pasipelnyti ir daugiau aukų 
surinkti, apšmeižę K. šidlau-' 
ską, L. Š. F., iždininką. “Bet 

iSo. Bostono šmeižikus p. Šid
lauskas ima jau už sprando”.

Ir męs apie tai girdėjome.
LIETUVIŲ ATSTOVAS

PAS DIEVĄ.
“Draugas” rašo:
“Šv. Kazimiero diena — 

čia-pat. Mūsų Tėvynės Už
tarytojas pas dievą—šv. Ka
zimieras, rodos, pasidarė 
mums visiems dar branges
nis nuo to laiko, kada išrink
tieji jo tautos sūnus ir duk
teris, susirinkę svetimoje že
melėje, tolimoje Chicagoje, 
aprinko jojo diena, kaipo vi
sos tautos šventę”.

“Keleivis” juokiasi iš to 
pranešimo. Vadinas, lietu
vių tauta turi savo atstovą 
ne tik Paryžiuj, bet ir pas 

; dievą.

' tingą banką, tai gauna už 
šimtą dolerių į metus 3 do
lerius pelno, bet jeigu pa
taiko į taip vadinamus tau
tiškus bankus, tai tankiau
sia netik nuošimčių negau
na, bet viskas pražūna.

Reiškia, bankai tokią pat 
visuomenei naudą suteikia. Į 
kaip karčiamos ir bažnyčios. 

! Įsteigėjai tų garbingų įstai
gų gyvena iš darbo žmonių 
sudėtų pinigų. Daugelis y- 
ra tokių, kad turėdami kiše- 
niuj tris sudilusius nikelius, 
pasigarsina bankieriais, kal
bančiais visokiomis kalbo
mis. žmoneliai pradeda neš
ti pinigus į tų “bankierių” 
bankus. Suprantama, tokie 
“bankieriai” pradeda kokį 
nors biznį varyti, pradeda 
poniškai gyventi ir, tankiau
sia, apsižiūri, kad jau žmo
nių pinigus prašvilpė. Na, 
ką padarysi, bankas suban- 
krūtyjo ir žmonelių pinigai 
žuvo.

Bet dar tokį subankrutiji- 
mą reikia pavadinti “sąži
ningu0, nes mūsų “bankie- 
rius” ir pats neteko tųAtrijų 
nikelių, kuriuos pirmiau tu- 

, rėjo. Bet daugelis bankrūti-. A W J V • J UF v/ “ v — — —   — —

ja visai kitokiu būdu; jie su-

»

Roslyn, Wash. Pas mus

Soči jai istų tarpe randasi 
bent Liebknechto, Keir Har
die. Italijos ir Rusijos soci- 
ialdemokratai. Jie nenusto
jo sveiko proto Europos pa
mišėlių name.

Na, o jūs ponai tautinin
kai ir klerikalai, kuomi gali
te pasigirt?

Nebent popiežiaus maldo
mis! “Nevermai”—netoli su 
maldomis nuvažiuosit.

nu pertikrinimu, jog vai- ?^ut°Jan dY’. ku?i)os,:, ^?.cl- 
kams reikia mokykla lankyt ^absU D.arb™"^ bart'J0S 
bent iki 18 metų, nes tai ir LA Delęi silpnumo 
spartaus augimo periodas. medegisko stovio negalime

* o i no i*cirran Irt i 10 tn imi lznlhn_parsitraukti iš toliau kalbė
tojų sustiprinimui narių 

l Tad šiuomi atsi-
Kas tik iš tokio ar kitokio 

atžvilgio mato vaikų darbo ! 
blėdingumą;v tas yra .teisin-•šaukiame kalbėto-
gas. Norinčių pries J} kovot.jus> kurie važiuotų iš Vaka- 
y.ra.P.bal dau? P kovoIajlcl'l irinių valstijų į San Francis- 
skaithus žymiai auga, tik n«|C0 d maiongkite ir mus 
visi pataiko rpunktą. Pir- neįlenkti. 
miausis visų vaikų darbo riniausis visų vulku uaruui a • v i - i ipriešų klausimas turėtų but, I Apiehnkes kuopų, kurios 
* . ' nnmrii qii mnnnc ciicinnri“Ar tėvai iš savo žiaurumo 
iink vaikų išvaro juos į dar
ną, ar reikalas prie to pris- 
piria?” ^Turbut, visi teisin
gi ir nors kiek dalykus pažį
stanti žmonės atsakys, kad 
reikalas.

Ar gauna šeimyniškas 
žmogus daugiau algos už ne- 
Šeimynišką?

Ar gauna daugiau algos 
10 vaikų tėvas už vieno vai
ko tėvą?

10 vaikų tėvas turėtų už
dirbti bent 5 sykius daugiau, 
negu nešeimyniškas žmogus, 
vienok jei jis nemoka .gero 
amato, jis

norėtų su mumis susidėti iš 
vieno rengiant prakalbas, 
heldžiame atsišaukti dėl su
sižinojimo adresu: A. Pelec- 
kas, P. O. Box 190, Roslvn, 
Wash.

Rengiasi kovon

Knights of Columbus — y- 
ra atžagareiviškiausia kata
likų organizacija.

Neseniai tos organizacijos 
išrinktoji komisija susiejo 
Chicagoj, kad pasitarius, ko
kiu būdu pasekmingiau ves-

is neretai uždirba į1 kovą su katalikų prie
du ir tris sykius mažiau. Jei &ais.. Komisija galvojo, gal- 
nešeimyniškas žmogus vos . V0J°> Let nieko neisgalvo- 
tik gali šiaip - taip žmoniš- .
kai pragyvent, jei daugelis, Ji mato, kad Amerikos vi- 
net neišlaidžių vaikinų ir suomenė vis labiau pučiasi 
mer, 
lint
tad kelių vaikų tėvas gali iš
maitint, aprėdyt ir kitaip 
aprūpint savo šeimyną? Per 
sunkiausią kovą ir vargą 
jam tankiai pavyksta išauk- jalizniu.

Komisija galvojo, gal-

* ♦
Bostono majoras ką sakys 

ne sakys—vis užsimena apie 
baisų pavojų. Socijalistai, 
jis sako, nori išardyti šeimy
niškus lizdus.

Būtų gerai, kad 60 kuopos 
draugai, vieton sayytarpy 
besipykę, bent kiek civilizuo^ 
tu savo majorą. Juk jau jis 
mažiau išminties įturi net už 
vėžį. z

* * l
Garsiausia knyga lietuvių 

literatūroj, suprantama, bus 
“Moteris ir Socijalizmas”

Dieve duok, kad jį būtų 
paskutinė.

» *
Tūlo miestelio Wisconsino 

valstijoj fabrikantas numu
šė savo darbininkams algas, 
c paskui padovanojo $2,500 
ant parkvietimo garsaus 
humbugieriaus pamokslinin
ko Billy Sunday, kad tasai 
darbininkų dūšias išganytų.

Tūlas Buffalo fabrikantas 
taip-pat numušė savo darbi
ninkams algas—ir davė 
$10,000 nukentėjusiems nuo 
Karės belgams.

Tai vadinasi kapitalistiška 
dora. ' .

ginų neretai turi jsisko- prieš augančią vilnį katali- 
ir matyt vargą, kaipgi kiško klerikalizmo.

Turbūt, komisija nieko ge
ro neišgalvos. Gal būt, ji 
paprašys nuo savo organiza
cijos pinigų kovai su... soci-

Rusijoj viskas eina geryn. 
Šiais metais ant kalėjimų 
bus išleista daugiau pinigų, 
negu nereitais.

Vadinasi, “na šipkie v**” 
špoko jno!

bankru.fi
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Kur tu, dieve vi kad jūsų dievas—-nevisaga- tarp tabako kompanijos išilgos, skersutinės ir pavir- 
lintis, negeras dievas. Jisai pirmsėdžio ir Edisono. Mat šutinės. Išilgosios iiį sker- 
neturi spėkų. Sutvėręs pa- Ford,kuris samdo 20,000 dar- sutinęs bangos persineigia 
šaulį, jis negali jo valdyti, bininkų, kreipėsi prie Ediso- žemės kamuolio storumą su 
kad žmonės gyventų taikoj, no su užklausimu. apię eiga- vis besididinančių greitumu, 
Jeigu jisai mokėtų valdyti ir 
turėtų spėkų, tai ir žmonės 
gyventų laimingai. Nebūtų 
tuomet nei karių, nei pikto.

Pasiuntęs prieš 2,000 metų 
savo sūnų ant žemės neva 
žmones išgelbėti, jisai dalei- 
do karaliui Erodui išžudyti 
40,000 nekaltų vaikelių. O 
dabartiniais laikais jisai da- 
ieidžia carams ir kaizeriams 
žudyti žmones ne tūkstan
čiais, bet jau milijonais.

Praeis kiek laiko ir ta bai
si skerdynė pasibaigs. Kas- 
gi tuomet atsitiks? Kapita
listų kišeniai bus pilni. Bet 
ką gaus tie vargšai, kurie 
kariavo ir kurie, pasak kuni
gu. sūtverti pagal dievo pa-

Z. Aleksa.

Lietuva sušals
Bosnijoj, Sarajeve, buvo 

nužudytas Austrijos sosto į- 
pėdinis ir jo žmona. Baisus 
atsitikimas! Pasenęs, išse
kusiu protu, Austrijos impe
ratorius Franciškus Juoza
pas perpykęs nusprendė pa
skandinti kraujuose nekal
tus Serbijos žmones. Jam 
rūpėjo sunaikinti jų šalį ir 
kultūrą, kurią anie auklėjo 
per metų metus. Ir jis ap
skelbė karę serbams.Austri- 
jos seniui - despotui gelbsti 
Vokietija, serbams gi Rusi- 
Ž*a, Francija ir Anglija. Vis- 
:as paruošta dėl žudymo.

Ant muštynių lauko su- 
I traukta milijonai žmonių.

Tie žmonės aklai klauso savo ...
vyriausybės. Jie žūsta be veikslo? Jie nieko negaus.
jokio apsimastymo, žudyda- Juos laukia dar didesnis vo keliu kenksmingas. 

‘ ' Tuos lau- skurdas, nelaimės skaus
mai.

Taigi, ar ne laikas mums 
patiems, pabkus tą bespėkį 
dievą ramybėje, pamąstyti 
apie priežastis, kurios gim
do tuos skausmus visame pa-

retų veikmę. Edison pada- iki 1500 viorstų gilumo; gi
ve analizą apie 20 rųšių ei- liaus greitumas jau pasilie- 
garetų ir priėjo prie tokio ka vienodu. ?2”ir2”tin:c 
išvedimo: | bangos, sulyg Loreley’o tyri-

Kenksmingumas cigaretų nėjimų, plečiasi ant žemės

Paviršutinės
| bangos, sulyg Loreley’o tyri-

(Buvusioji ledų gadyne — arba žmonių 
praeitis bei ateitis).

paeina nuo degimo popieros. paviršiaus taip, kaip plečiasi 
Medega pasidariusi vadina- bangos ant vandenio pavir
si “acrolein”. Ji turi smar- šiauš nuo įmesto akmenio, 
kią įtekmę ant nervų centrų, Tyrinėdami seismiškų judė- 
sunaikina sniegenų celes, y- iimų. plėtojimąsi, _ mokslin
io greitai pas vaikus. Tas čiai išveda, jog mūsųplanė- 
mnykimas yra nepataiso-' tos branduolys kietas ir turi 
•nr;s. Edisonas nepriima būt susidėjęs iš geležies ir 
darbininkus, vartojančius ei- nikelio, 
garėtus. Nuodingumas pa- a 
oina viena nuą rūkymo po
pieros, antra .nuo įvairių!linčiai neturi dar jokių užti- 

' [, nors
tūli bandymai toje linkmėje 
jau gana pasekmingai pa
daryta.

ir
Kaslink klausimo

apie tai, kaip* atspėti žemės

ĮŽANGOS VIETON.
Mums vienodai rūpi kaip žmonijos pra

eitis, taip ir jos ateitis. Šie dalykai labai ar
ti rišasi su žemės gyvavimo istorija. Jau 
kelis kartus atskiruose straipsniuose paju
dinau žmonijos praeities atsitikimus, nuro
dydamas, jog kadaise lietuviai ir kitų tautų 
bočiai gyveno poleriškuose (ledų) kraštuo
se, iš kur juos išgujo paskutinė ledų gadynė.

pievos, antra nuo Įvairių unciai neturi uar joki 

oridėčkų, katruos išdirbėjai krinančių nurodymų
1 • * "1 1 _ . . * 1 JL — i i I « L-x t--x • J t r v-v-k i 4- n I i V
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vartoja, idant priduoi eiga- 
retains kvapą, nekalbant a- 
pie-patį tabaką, kuris yra sa-

lūžta akmens, jie krinta ant ledų ir kartu su 
jais slenka toliaus. Šiuo būdu ledynai neša 
taip stambius Valūnus (akmeninius gaba
lus), taip ir smulkiausias molio daleles ir vi
są tą medegą palieka be jokios tvarkos ant’ 
ledyno rubežiaus. Iš tų gabalų ir purvų, le
dynais atneštų ant ledynų rubežiaus, susi
deda taip vadinamos morenos. Valūnai, ku
rie tankiai būna labai dideli ir plačiai išmė
tyti, lieka vienu iš prirodymų ten buvusios 
ledų gadynės; greta šių prirodymų dar lie
kasi eile kitokių apie kuriuos aš čia nekal
bėsiu.

Kaslink šiaurinės Europos, tai ji savo 
ledynus gaudavo iš Skandinavijos kalnų, 
kurie, nors ir žemesni už Alpus, bet jų ledy
nai už tai plačiau pasklysdavo. Jų ledynai 
per paskutinę ledų gadynę pridengė beveik 
dvi trečdalis visos Europos. Alpų gi ir kitų 
kainų ledynai pridengia vien aplinkines vie
tas. Šiaurinėj Amerikoj ledynai buvo pa- 
sklydę dar plačiau, kaip Europoje.

Apie ledynų gadynės buvimą kalba po- 
leriškų augalų ir gyvūnų liekanos, kurios 
randasi daug toliau į pietus nuo dabartinio 
jų išsiplatinimo. Mat, vidurinės Europos 
kloniuose ledynų gadynėje gamta buvo to
kia jau menka ir neturtinga, kokia ji dabar 
yra šiaurinėj Europoj.

Liko patėmyta, jog vienai ledų gadynei 
praslinkus, pasirodo plačios samaninės pel
kės, iš kurių atsiranda durpės. Tai tarple- 
dinės gadynės šilti laikai, kurie, sulyg kai- 
kurių sprendimų, tęsėsi 6000 — 8000 metų 
arba ir daugiau. Vadinas, tarpe dviejų le
dinių gadynių būdavo dar gana ilgas tarpas, 
kuomet klimatas buvo šiltas. Ilgainiui, oras 
vėl eina šaltyn ir vėl pasirodo gletčerai, ku
rie pridengia didžiausius plotus. Penk’kas 
mano, jog tokių ledų gadynių buvo net trįs.

Geriau ištyrus tarpledinius sluogsnius 
pasirodo, jog Alpų ledynai seniau augščiau 
stovėjo, negu dabar. Liekanos iš tarpledi- 
nės gadynės vidurio rodo, jog sniego linija 
tuomet siekdavo paęių kalnų viršūnių; tokiu 
būdu tais laikais buvo daug šilčiau, negu da
bar, kada tos linijos daug žemiau 'randasi. 
Netoli Insbruko (Austrijos Alpuose) ant 
kalnų rasta tokių augalų liekanų, kurios Ja
nais galėjo augti vien prie daug Šiltesnio 
klimato. Jei čia pridursime, kad Alpų klo
niai net jau po paskutinei ledų gadynei bu
vo apaugę puikiais augalais ir jog milžiniš
ki medžiai seniau rasdavosi daug augščiau, 
tai ąišku bus, jog Europos klimatas tuomet 
buvo daugsiltesnis. Europos klimatas dabar 
atšąla.

Kadangi męs dabar pergyvenam vieną 
iš tų tarpų tarpe dviejų ledinių gadynių, tai 
patėmiję kas anksčiau pasakyta, męs ma
tom, jog mūsų klimatas nuo tūlo laiko vis 
atšąla ir pertai męs vis labiau prisiartinam 
prie naujos ledų gadynės. Šį dalyką, tarp 
kitko, patvirtina Šveicarijos ledynai, kurie 
seniau užimdavo dJiug siauresnį plotą ir 
kurie žymiai padidėjo per paskutinius 800 
metų j Žinių, kurios patvirtintų šį pasaky
mą, galima gauti iš Šveicarijos chronikų 
bei senų archivų, ką nurodo kelius, tiltus, 
puikias girias, ganyklas ir kaimus tenai, 
kur dabar randasi amžini sniegai ir ledai. 
Nuo viduramžio prasidėjo Alpų ledynų au
gimas. Ledai uždengė kaikurias girias ir 
pievas, kitur sunaikino kelius, ypač tarpkal- 
niuose. Ledų didėjimas eina ne vienodai, 
bet siūbuojant: ledynai tai slenka žemyn, tai 
vėl kįla augštyn, bet siūbavimo rybos vis 
platinas, tai yra, vis didesnius plotus už
grobia kalniniai gletčerai.

Kaip tyrinėjimai parodė, tai žemesny
sis gletčerų kraštas per tūlą laiką guli ant 
tos pačios vietos, Vienok, kiek laiko pra
slinkus, prasideda ledų Rūgimas; žemesny
sis gletčero kraštas pradeda slinkti, pada
rydamas per metus 20 — 70 metrų; pake
liui jis stumia morenas, laužo girias, naiki
na žmonių triebėsius, lediniu uždangalu pri
dengia Alpų pievas. Bet kiek laiko praslin
kus, žemutinis kraštas pradeda tirpti 'ir 
gletčeras vėl pasikelia ant 1000 — 1500 met
rų. Ir vėl, kiek laiko praslinkus, prasideda 
naujasislinkimas žemyn; šiuo sykiu ledynas 
jau nusileidžia žemiau, kaip pereitą kartą.

Imam fernagtišką ledyną Alpuose. 
įžymesnis nuslinkimas buvo 1840 — 1848 
metais. Jis tuomet buvo ant 158 hektarų di
desnis, negu 1883 metais ir 1845 metais jo 
žemutinis galas buvo ant 2092 metrų žemiau 
nusileidęs, negu 1883 metais. Prie kiekvie
no naujo nusileidmo jisai dviejais kilo
metrais darosi ilgesnis ir ačiū tam neša su 
savim vis baisesnį naikinimą.

(Toliau bus).

tėje, kur nurodžiau galimą airių lopšinę to- 
lymuose šiauriuose. Tą pat klausimą paju
dinau rašte “Senovės lietuviai ir kitos tau
tos”. Pastarame rašte tarp kitko kalbėjau 
apie vėlesnę airių lopšinę vidurinėj Azijoj. 
Beto, aš rengiuosi kitą kart atskirai para
šyti apie tai, kodėl męš galime daleistį, jog 
jei ne visų, tai bent daugumos airių bočiai 
gyveno vidurinėj Azijoj ir kokios priežastįs 
juos iš tenai išvarė. Kadangi tarpe priežas
čių, kurios mūsų bočius varė tai iš tolymų 
šiaurių, ir iš vidurinės Azijos į kitas vietas 
męs randame tai ledų gadynę, tai karščių ir 
sausumos laikus, todėl £ai mums ir prisieina 
daugiau pakalbėti apie tas gamtiškas prie
žastis, kad mums liktųsi aiškesne mūsų pa
čių praeitis.

Rašydamas šį veikalėlį, medžiagos 
ėmiau iš J. J. Rudolf’o “Nastupajusčiaja 
Lednikovaja Epocha”. Pataisymų ir papil
dymų reikėjo padaryti dar iš šių veikalų:

Elečičo “Kraini sievier, kak rodina na- 
rodov”, A. Čaikovskio /‘Rodina narodov 
ariskoj rasy” ir Wechenstedto “Mythai, pa
sakos ir legendos Žemaičių”.
' 5, XIII, 1912 m.

Tie išvedimai nėra nau
jiena. Cigaretų blė.dingu- 
mas seniai ištirtas ir patik- 
] i n tas. Mums tik liekasi at
kreipti ant to atydą ir atsi
sakyti nuo bereikalingo už- 
sinuodyjimo. Norint rūkyti, 
galima rūkyti tabaką, . — 
oet ne popierą. Į

Dr. F. Matulaitis.

Žemės magnetizmas.
Iki vėliausiam laikui mag

netines žemės ypatybes 
stengėsi išaiškinti geležiniu 
mūsų planetos branduoliu. 
Vienok, naujausi tyrinėji
mai parodė, jog žemiškasis 
magnetizmas yra pasekme 
sukimosi mūsų planetos a- 
pie savo ašį. Tokias lygiai 
pasekmes turėjo ameriko
niško astrofiziko Hali tyri
nėjimai saulės magnetizmo. 
Tai yra, jog ir saulės mag
netizmas paeina nuo jos be
sisukime aplink savo ašį.

mi save ir kitus.
kus, kuriuos jie patįs išarė, 
apsėjo, apdirbo, dabar savo 
krauju aplaisto. Ten kur jie 

. neseniai juokavo, ten kur jie 
kalbėjosi apie gražią ateitį— 

» ten šiandien girdė ties jų vai
tojimas. O ten toliaus dega 
jų kaimai, jų turtai. Ir žmo
nės bėga į laukus, bėga ir ne
žino patįs, kur jie bėga. Jų 
vaikai, motinos, broliai, se
seris — visi persigandę, nu
liūdę.

Klausimas — kas gi tie 
saužudžiai?

Tai žmonės, kurie visą sa
vo gyvenimą buvo išalkę, ba
davo.

Tai žmonės, nuo kurių a- 
timtos visos teisės ir svei
kata. Tai žmonės darbinin
kai, kurie sutvėrė pasaulio 
turtus, ant kurių viskas ry
mo. Tie pasaulio galiūnai, 
vargais ir nelaimėmis pri
slėgti, liko tik žaislu tų, ku
rie pradėjo tą visasvietinę 
skerdynę. Tik pasmislijus, 
kas dabar dedasi ant karės 
lauko, darosi baisu ir liūd
na. Joks plėšrus;s žvėris 
nėra tokiais įrankiais žudo
mas, kaip kad dabar žmogus 
žudomas. Be jokio pasigailė
jimo žudomas žmogus, su- 

► .tvertas, kaip kunigai ir raš
tas šventas sako, ant dievo 
paveikslo. Kurgi įstatymai, 
kurie daleidžia taip nežmo
niškai žudyti vieniems ki
tus? Kurgi tas visagali 
sąžiningas dangiškas teisė
jas—dievas? DČlko jis tyli? 
Nejaugi jam reikalingos 
kančios ir vaitojimai tūks
tančių nekaltų žmonių? Ty
lėti tuomet, kuomet mindžio
jamos visos žmoniškumo tie- 

• sos, kuomet visur viešpatau
ja apgavystė, neteisybės, 
priespauda, žudymas—rg’ 
tai ne prasižengimas to viso- 
galinčio sutverto jaus viso 
pasaulio? Atsimenu, kuo- ,)Lune (apkenciame) perio- 
met svkį kunigas bažnyčioj diskus girtuoklius, kadangi 
♦apskelbė apie žuvimą “Ti-’nięs . „ _ _ , . v. .v .
taniko”. tai jis išvedė^, kad . blaivumo* tarpus, kuriuose į no žemės paviršiaus įsvaiz- 
tai dievas nubaudė žuvusius į pasistengs atlyginti už pra- dą.. i i i ~ u

Rūkymas a- Atydus seismisku iiideji-,dar kitą žingeidžią ypatybę, 
mūsų akyse mil tyrinėjimas parodė, jog oras tenai atmuša nuo savęs 

jie panašus tiems judėji-1 Farso vilnis, taip, kaip vei- 
mams, kokius galima pate- drodis atmuša šviesos vilnis.

Kaslink chemiško atmos
feros sudėjimo, tai toje sri
ty ypač naujų pasekmių dar 
negauta. Ant azoto sluogs
nių guli didelis vandendario 
ir gelijaus sluogsnis, o ant 
to yra sluogsnis, pripildy
tas lengviausio gazo, kurį 
vadina “geokoronium”. Gė- 
okoroniumo srity apsireiš
kia taip vadinama zodijaka- 
liška šviesa. Geokoriniu- 
mo sritis siekia į augštį nuo 
800 iki 900 viorstų. Atrasta 
taipgi ribos sekančių šviesos 
apsireiškimų: augšiausia
brėkštos (prieblandos) riba 
randasi apie 70 — 80 viorstų 
augštumoj; mėlynos švie
sios - spalvos riba randasi 
250 viorstų augštumoj. šiau
rės šviesos pasirodo augštu
moj nuo 37 iki 370 viorstų, 
bet tankiausiai matomos 120 
viorstų augštumoj. 200 vior
stų yra augščiausia riba, kur 
užsidega meteorai arba puo
lančios žvaigždės.

J. Stropus.

Vienintėliai žmonės, kurie 
rūpinasi prašalinti žmonijo
je skausmus ir skurdą, vra 
^ociialistai. Prie jų reikia 
nrisidėti ir išvien kovoti, kad 
nadarius pasaulį gražesniu,o 
žmones laimingesniais.

A. Jupiteris.

Žemes kamuolio 
fizika.

Cigaretai
(Pabaiga).

žemes drebėjimas.
Nauju ir žingeidžių geofi

zikos skyriumi yra “seismo
logija”, kuri tyrinėja žemes 
žievės judėjimus. Su pagel
ba naujausių jauslių matavi
mo įrankių, seismografams 
nasisakė sužinot, jog žemės 
žievėj nuolat apsireiškia 
silpni judėjimai - drobėj i-

už j’i nuodėmes. Dabargi aš 
girdžiu, kad ir šia karę, anot 
kunigu, siuntęs dievas, kai
po bausme už žmonių nuo
dėmės. Neužtenka spėkų, 
kad susilaikvti nuo pasaky
mo jums, dvasiški tėveliai,

Mūsų atmosferos sudėjimas 
ir temperatūra.

Mūsų orinio apsiausto ty
rinėjimų srityje pastarame 
laike daug naujo sužinota, 
pasidėkavojant tyrinėji
mams viršutinių atmosferos 
sluogsnių su pagelba orlai
vių - tyrinėtojų. Tie speci- 
jaliai pritaisyti orlaiviai 
tankiai pasikelia iki 20 — 25 
viorstų, o kartais iki 30 ir 
net (gruodžio mėn. 1912 me
tais) iki 35 viorstų. Tokia
me augštume oro^spaudimas 
buvo tik 3 millimetrai, gi 
normalis spaudimas prie že- 
nės paviršiaus lyginasi 760 
millimetrų. Prie orlaivių, 
kurie padaromi iš geriausios 
rųšies plono gurno ir pri
pumpuojami vandendario, 
pridrūtinama tam tikras a- 
paratas, metestrografas, su
sidedantis iš barografo ir 
termofrafo, kuriuodu ir už
rašinėja oro spaudimą ir 
temperatūrą. Pasirodė, jog 
keliantis į viršų, temperatū
ra mažinusi tik iki 10 viors- 
tu, toliau nuo 10 iki 18 viors-

Vienam iš mediškų laik
raščių dr. Carothers talpina 

'straipsniuką apie cigaretus, 
su kuriuom neprošalį būtų 
apsipažinti rūkoriams. Rū
kymas cigaretų yra pras-i 
čiausias rūkymo būdas, nors 
mažai žmonių tą supranta, mai. kuriuos gimdo besimu- 
Paprastai cigaretų rūkyto- šančios į kraštus jūrų ban- 
iai turi augštesnį slėgimą gos, vėjai ir t,am panašus da- 
savo arterijose, nuo ko paei- lykai. Tokie nežymus dre
na visokios nervų ligos, ir bėiimai vadinami*mikroseis- 
tos ligos nepasiduoda gydy-.miškais svyravimais. Vie
nui, pakol žmogus nepame-'nck. laiks nuo laiko žemės 

žievėje įvyksta smarkus ju
dėjimai, nuo kurių paeina 
žemės drebėjimai su jų tan
kiai baisiomis pasekmėmis. 
Tos bangos, kurios daro že
mės drebėj:mus, prasideda 
žemės žievėje tankiai kokią 
60 viorstų gilumoj. Dabar 
seismologija žino trejomis 
žemės drebėjimus: 1) vulka- 
niškus, 2) tikruosius, —paei
nančius nuo {griuvimų, kuo
met žemesnius sluogspius iš
daužia požeminiai vąndens, 
2) tektoniškuosius aįrba iš-, . 
kraipančius, kurie paeina temperatūra visą laiką 
nuo nuslūgimo ir susikrai- pasilieka .vienoda ir tik iški- 
nvmo apatiniu žemesni uoes- pus. augščiau 18 viorstų ji- 
niu. Šie pastarieji drebėji-jI}a* V(-4 išlengvo mažinusi, 
mai nasižvmi didžiausia ar- pasiekdama, kaip parode už- 

60 laipsnių žemiau 
rolio. Tasai atmosferos

a eiga retus. Vienoj iš mo
kyklų Rytuose reikalauja 
įuo mokinių, kad jie pames
tų cigaretų rūkymą. Jeigu 
ne, juos išvaro iš kolegijos. 
Biznyje įėjo į madą.žiūrėti 
kreivai į žmones, kurie ruko 
•igaretus, todėl kad jų pro 
■.as nedirba taip gerai. Ypač 
jauno žmogaus smegenys 
nusilpsta. Didelėse parda- 
vinyčiose yra patėmyta, jog 
cigaretų rūkytojai greičiau
sia apsivagia, palinkę prie 
girtuokliavimo ir apskritai 
imant pavirsta į niekus. Vi
suomet toks žmogus skaito
mas už neištikimą ir pavo
jingą. Užveizda taip apie 
tai aiškinęs: “Męs toleruo-

drobėj i- |nai

dančia pajiega. ’Tos rųšies' ra^a6 
drebėjimai apima milžiniš- rolio.

žinom, jog jie turės kus plotus ir tankiai permai- sluogsnis, kur temperatūra
- - i • Iv ______ • _____ »y___ •_ ■vinnn/ln iznflinoiTinc “cfvnfic..vienoda, vadinamas “stratis- 

jfera;” tasai sluogsnis turi

Z. Aleksa.

'ūdytą laiką.
oelnai neturi
-varbos; bet kada jie prade 
ia rūkyti cigaretus, jie pasi 
laro neištikimi, ir neatlieka mvti įvairiuose tampriuose 
;avo darbo”.

Neperseniai buvo ginčą
kūnuose. Iki šiol žinoma 
tris seismiškų bangų typai:

Nors Europos kapitalizmui ir pasisekė įstumti socijaldemokratiję į karės pelkes 
bet socijaideiuwxuauj** r

Periodiškos permainos klimate.z
Yra gamtoje apsireiškimų, priklausan

čių nuo žemės, mėnulio ir saulės judėjimų, 
ką atsikartoja periodiškai ir kuriuos męs 
galime patėmyti per savo amžį. • Bet yra 
apsireiškimų, kurie atsikartoja taip retai, 
jog mūsų amžiaus toli gražu neužtenka, kad 
tuos apsireiškimus patėmijus. Prie pasta
rųjų atsitikimų, padėkim, priklauso perio
diškai atsikartojančios žemės istorijoj ga
dynės, kurios gali būti pavadintos ledų, ar
ba ledynų, pavasario, vasaros arba tropiška 
ir rudens gadynėmis.

Jau liko prirodyta, kad ant žemės ne 
vieną kartą buvo ledų gadynė, laike kurios 
dideli žemės plotai buvo ledais pridengti. 
Tos ledų gadynės paliko įvairias savo lieka- f
nas, tarpe kuriui matome erratiškus Valū
nus, tai yra, akmeninius gabalus, ledais at
neštus iš tolymų vietų. Visi Lietuvos že
mių akmens ne vietinio atsiradimo, bet le
dų arba gletčerų. atnešti iš tolymų Skandi
navijos kalnų.

Lietuvių senovės padavimai pasakoja, 
jog seniau akmenų ant žemės nebuvo. Juos, 
girdi, atnešę ir išbarstę dievai arba velniai 
tais laikais, kada ėjo tarpe jų baisi kova. Ši
tie padavimai siekia tuos laikus, kada lietu
vių bočiai gyveno tose vietose, kur nebuvo 
akmenų, išbarstytų ant žemės paviršiaus. O 
kas žino — gal tie padavimai-siekia ir prieš 
ledynų gadynės laikus?

To'kie gletčerai atsiranda ir dabar; jie 
atsiranda arba ant augštų kalnų arba pole- 
riškose šalyse.

■■
■

kalnų gletčerų. Tiesą, Alpų gletčerai yra 
daug mažesni už ledų gadynės arba už da
bartinius poleriškus gletčerus, bet patįs sa- 
vaimi jie yra gana dideli ir jie suteikia ge
ros medžiagos geologiškiems tyrinėjimams. 
Prie žinomo augščio ir net prie ekvatoriaus 
ant kalnų nelyja, bet sniegti; tas sniegas 
žiemos laike nusileidžia žemiau, o vasara 
pakjla ligi sniegų linijos (pakilimas priklau
so nuo tirpimo iš pakraščių); sniegines lini
jos augštis priklauso netik nuo klimato šilu
mos, bet ir nuo drėgnumo. Augščiau tos lini- 
joskasmet prisniegti daugiau,negu sutirpsta 
vasaros laike, pertai tonais susirinktų labai 
daug sniego, jeigu tas sniegas nenusileistų 
žemyn, savo sunkumo stumiamas. Tas snie
gas nuo vandens ir nuo savo sunkumo per
sikeičia į susigulėjusią masą, panašią į ledą 
— tai ir bus gletčeras arba ledų kalnas.

Geologiškas tų ledų veiksmas apsireiš
kia kalnų medegos ardyme ir akmeninių ga
balų pernešime į kitas vietas. Nuo kalnų
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— Turiu labai daug pinigų, namie turiu net
' '; Į-

0

MEILES VERGAI
Vertė švenčioniškis.

(Tąsa). 
III.

Sykį jis man davė gėlių, d.deiį glėbį. 
Jis, eidamas į kafe, nupirko tas gėles krau
tuvėj. Gėlės labai dailios, kvepiančios įr la
bai daug, nes nupirko čielą pintinę. Tos 
gėlės ilgai gulėjo ant stalelio. Tą vakarą 
nei vienas iš jo draugų neatėjo. Kada tik aš 
gaudavau liuosą valandėlę, atsistodavau už
pakaly jo ir mislydavau: jo vardas Via
dukas.

Praslinko daugiau, kaip valanda laiko. 
Jis nuolatos žiūrėjo į laikrodį. Aš priėjau 
ir paklausiau:

Vladukas, lyg iš miego nubudęs, pake
lė galvą, pažiurėjo į mane ir pratarė:

— Ne, aš nieko nelaukiu. Ir ko aš tu
riu laukti?

— O man pasirodė, kad tamsta ko tai 
lauki...

— Eik šian, — pašaukė mane Viadukas.
— Štai,t čia tau.

Ir jis man atidavė visą^lėbį gėlių, ku
rios ant stalo gulėjo.

Aš norėjau jam šaltai, rimtai ištarti 
ačiū, bet-mano balsas manęs neklausė ir tik 
sušnabždėjo padėkos žodžius. Mane apėmė 
kokia tai pašėlusi laimė, aš džiaugiausi ir 
nežinojau, kaip džiaugtis! Mano džiaugs
mui nebuvo rubežių. Priėjau prie bufeto, 
atsistojau ir užmiršau, ko man reikia 
prašyti.

— Ko nori? — užklausė mane mergina 
stovinti už bufeto.

— O kaip tamsta manai, ko man dabar 
reikia? — užklausiau ją.

— Kaip aš manau? ! 
tamsta iš proto išėjai.

— Tamsta įspėk, nuo ko aš gavau šias

manau,

Tuom taipu praėjo pro šalį užveizda ir 
sušuko:

— Kodėl tu neneši alaus ponui su medi
ne koja?!

— Aš tas gėles gavau nuo Viaduko! — 
atsakiau jai ir nunešiau alų ponui su medi
ne koja.

Viadukas dar vis sėdėjo už stalo. Ka
da jis atsikėlė, tai aš dar sykį paačiavau už 
gėles. Jis nusistebėjo ir pasakė:

— Aš tas gėles ne jums pirkau, bet ki
tai ypatai...

Na ir kas iš to? ! Gal būt, kad jis pirko: 
visai kitai, bet aš jas gavau. Aš gavau, o ne 
ta, kuriai buvo skiriama. Ir jis pavelijo 
man ištarti už jas ačiū. Dabar labanakt, 
Vladukd...

. IV.
I

• Ant rytojaus labai lijo. Kokiais dra
bužiais šiandien man apsivilkti, juodais ar 
žaliais? — pamisiijau aš. Apsivilksiu ža
liais. Žalieji drabužiai naujausi ir jais ap
sivilksiu... Man labai linksma...

Kada aš priėjau prie karų stoties, tai 
jau ten viena moteris stovėjo ant lietaus ir- 
laukė karo. Ji neturėjo lietsargio. Aš pa
prašiau ją, kad atsistotų po mano lietsargiu, 
bet ji ištarė man ačiū ir atsisakė. Tuomet 
aš suleidžiau savo lietsargį ir atsistojau po 
lietum — lai ir aš sušlapsiu, tuomet abidvi 
būsim šlapios, pamislijau aš.

Vakare į kafe atėjo Viadukas.
— Ačiuoju tamstai už vakarykščias gė

les, — tariau jam.
— Už kokias gėles? — paklausė jis. — 

Ar nutilsite jūs su tom savo gėlėm!
— Aš tik norėjau tamstai paačiuoti, — 

tariau aš.
Viadukas patraukė pečiais ir pratarė:
— Juk aš ne tave, verge, myliu!
Suprantama, kad jis ne mane myli. Aš 

apie tai nei Yepamislijau, per tai jo žodžiai 
visai manęs nenustebino. Bet už tai aš jį 
matydavau kas vakaras ir jis visuomet at
sisėsdavo prie stalelio mano skyriuj, o ne 
kur kitur ir aš, o ne kita, paduodavau jam 
alaus. Tai taip, gerbiamas Vladuk!

Ant rytojaus Viadukas atėjo labai 
lai ir tarė:

— Ar tamsta daug pinigų turi?
—■ Ant mano nelaimės, visai mažai; aš 

bėdina mergaitė ir neturiu pinigų.
Jis į mane pažiūrėjo ir, nusišypsojęs, 

tarė:
— Kain m^tau, tai tamsta manęs ne- 

Mtoratai. Man iki rytojui reikia biskio pi-

• Ai turiu pinigų, — tariau Viadukui.
i, 'i''- *

vė

šimtą trisdešimts markių !
— Namie, o ne čia?
Aš jam atsakiau: /
— Palaukite pusvalandį, kuomet užda

rys kafe, tai galėsite sykiu su manim nuęiti 
ir aš jums duosiu pinigų.^

Viadukas palaukė pusvalandį J»r mudu 
sykiu išėjom.

— Tik šimtą markių, — pasakė Via
dukas.

Viadukas visą laiką ėjo greta su manim 
ir nepavelijo man eiti paskui jį, kaip papras
tai reikia eiti paskui augštus ponus.

Kada męs apsistojom prie durų, tai aš 
pasakiau:

— Aš turiu tik vieną mažą kambarėlį.
— Aš neisiu pas tamstą į kambarį, bet 

palauksiu prie durų, — atsakė Viadukas. g
Jis pasiliko belaukdamas.
Kada aš išėjau iš savo kambario ir 

nešiau pinigus, tai jis pasiėmė ir tarė:
— Čia daugiau, kaip šimtas markių. Aš 

duosiu jums dešimtį markių ant “arbatos”. 
Taip, taip, aš noriu, kad jūs priimtumėt de
šimtį markių ant “arbatos”, girdite? !.

Padavęs man dešimtį markių ant “ar
batos”, pasakė labanakt ir nuėjo. Aš ma
čiau, kaip jis apsistojo ant kampo ir, išsi
ėmęs markę, padavė elgetai.

MOTERIMS
NAUJIENOS

»

at-

Ant rytojaus atėjo Viadukas ir, apgai
lestaudamas, pasakė, kad negali man ati
duoti paskolintų pinigų. Aš jam už tai pa
ačiavau. Jis prisipažino, kad tuos pinigus 
jau išleido.

— Ką padarysi, verge! — nusišypsojęs 
tarė Viadukas. — Tamsta juk žinai geltoną
ją moterį?

— Kodėl tu vadini mūsų patarnautoją 
verge? — paklausė vienas jo draugų.—

— Alaus atnešti? — pertraukiau jų

Besėdžiant jiems įėjo ir geltonoji mote
ris. Viadukas priėjo prie jos ir užėmė vie
ną kėdę. Praslinkus dviem minutom jis at
sistojo ir balsiai pratarė:

—• Gerai, aš atsitrauksiu. Bet daugiau 
jau nesugrįžšiu.

atsake geltonoji
moteris.

Aš kojų po savim nejaučiau iš džiaugs
mo, pribėgau prie bufeto ir ką tai pradėjau 
pasakoti. Matomai, aš pasakojau, kad Via
dukas prie geltonosios moters jau daugiau 
neis. Tuom tarpu pro šalį praėjo užveizda 
ir rūsčiai mane subarė, bet aš visai neatkrei
piau atydos.

mane palydėti. Palydėjo iki pat namų.
— Duokle man penkias markes iš tų, 

kurias aš tau vakar daviau ant “arbatos”.
Aš Viadukui atidaviau visa dešimti,»het 

jis tuojaus man penkias markes sugrąžino 
atgal ant “arbatos”. Aš nenorėjau imti, bet 
jis atidavė.

— O, kai]) aš laiminga šį vakarą*! Ar 
lamstą neužeitum pas mane į kambarį? Tik 
aš turiu vieną mažytį kambarėlį.

— Aš neisiu pas jus į kambarį,1— atsa
kė Viadukas. — Labanakt.

Viadukas nuėjo. Praeidamas pro šalį 
užmiršo paduoti ką nors elgetai, kuris žemai 
prieš jį nusilenkė. Aš pribėgau prie to el
getos, padaviau keliatą varinių ir pasakiau:

— Štai jum nuo to pono, kuris pilkai ap-

— Nuo pono pilkai apsivilkusio? — pa
klausė elgeta.

— Taip juodais1 plaukais. Nuo Via
duko.

—• Ar tamsta jo pati?
— Ne, aš jo vergė — atsakiau elgetai.

VI.
Viadukas kelis vakarus atėjo į kafe ir 

persiprašė, kad negali man paskolą sugrą
žinti. Aš maldavau, kad jis manęs nenu
skriaustų. Jis kalbėdavo labai garsiai ir 
dauguma žmonių iš jo juokdavosi.

— Aš niekšas, apgavikas! Paskolinau 
nuo jūs pinigų ir dabar negaliu atiduoti. Aš 
pagatavas už penkiosdešimts markių nukir
sti sau dešinę ranką.

Man labai skaudu ir graudu buvo klau
syti, kuomet jis taip kalbėdavo ir aš vis gal
vojau, kur gauti pinigų, kad jam davus, bet 
negalėjau sugalvoti. •

Jis toliaus tęsė:
— Jeigu jūs paklausite mane, kaip gy

venu, tai pasakysiu, kad geltonoji moteris 
išvažiavo su visu teatru. Aš ją visai užmir
šau. Dabar nei nernisliju apie ją, 

(Pabaiga bus).

KM®

MOKYTOJOS VeL TURI 
STOTI KOVON.

Neseniai mokytojos šven
tė pergales dieną, . kumnet 
jos bėgy dviejų metų iškovo
jo teises būti motinoms. Jčs 
jau buvo nurimę ir manė, 
kad viskas užbaigta, kad ko
va galutinai laimėta —■ mo-l 
kytoja gali būti motina, gali 
turėti kūdikiu.

Bet tas jų džiaugsmas ne
ilgai tęsėsi. Mokytojų - mo
tinų priešai nesnaudė, bet 
per tą laiką galvojo, kaip čia 
padarius, kad atėmus iš mo
kytojų teises būti motinoms. 
Nekuriems New Yorko val
stijos įstatymdaviams pavy
du buvo, kad mokytojos lai
mėjo, kad jos dabar gali iš 
tekėti už vyrų ir tapti moti
noms, kas pirmiau buvo už* 
drausta. Ir štai jie sugal
vojo naują būdą. Vienas 
New Yorko valstijos parla
mento atstovas įnešė parla- 
mentan sumanymą, kad iš
leisti naują įstatymą kaslink 
mokytojų išeinančių už vy
rų. Pagal jo įnešimą, tai mo
kytoja, ištekėdama už vyro, 
visai nustoja mokytojos tei
siu.

Bet vised įnešė jas turi 
“gerą širdį” ir padaro išėmi- 
anus. Jeigu ištekėjusios mo
kytojos vyras numirs arba 
bus pripažintas, kad visai 
negali dirbti, tai praslinkus 
dešunčiai metu, buvusi mo-l

mokytojos vietą.
Bet ką ištekėjusios moky

tojos turi daryti per dešimtį 
motų, jeigu j it vyrai tuojaus 
numiršta arba tampa ligo
niais ir negali dirbti? Juk 
dešimts metu, tai ne dešimts 
dienu!

Reikia stebėtis iš tų gaiva
lų proto, kad jie taip bijosi 
mokytojų - motinų. Dabar 
galima laukti vėl naujos ko
vos. Be abejo, mokytojos 
netylės prieš.tokį pasikėsini
mą ant jteisių ir stos ko
von su tais, kurie nori atim
ti mokytojų vardą. Rusijos

_ ? bet
...giamės visai be- 

u. Ko’kios draugy- 
>kyrus kun. Kuro)

Jei dr. šliupas neatėjo ant 
jūsų uzkvietinio, tai ne mū-. 
sų kaltė.

Varde .Živilės Merginų 
Ratelio.

Pirmininkė
K. A. Garmus.

terįs, kurios pradeda visuo- nesiskirs!ė i į partijas, 
meniškus reikalus svarstyti elgėmė 
sykiu su vyrais.

Tik reikia pastebėti

čių, kurie moterų reikalus iš- ėjom. Kvietė socijalistų 
virkščiai supranta ir paša-[kuopa Scrantone — ėjom; 
koja, kad jos mažą naudą at- kvietė socijalistų kuopąI’itt- 

jeigu ir sykiu su vy- stone — ėjom; kvietė nepri- 
dar esą gulmingos parapijos kuni- 

(0 gal jie turėjo gas laike prakalbų padainuo
ti— dainavom. Na ir kame . . _
čia šokimas pagal keno nors ’nerius L- B. Alsop, 80 metų 
dūdą7 ' • senis, reikalauja su savo

Dabar kaslink tos “neblo-(žmona persiskyrimo* Rodo- 
i, kad tokio amžiaus senis 

turėtų laukti, kuomet jį mir-

partyv
xr«ovvMvvJ( kad;Stės _G—v-— ;/ 

atsiranda draugų sąjungie- Kvietė padainuoti, visuoinet

neši a
V- _ —

r ai s kovusią, nes 
pertamsios. i 
minty visai ką kitą taip’sa
kydami).

Bet moterįs į tai nepaisė 
ir pradėjo reikalauti, kad 
draugai sąjungiečiai pradė
tų ir jų reikalais rūpintis, 
kad draugai ir joms duotų 
apšvietus, nes jos ilgiau ne
galį pasilikti tokioj tamsoj, 
kokioj iki šioLbuvo. Mote
tus pasakė, kad jos nori šy- 
kiu su vyrais kovoti už pa
gerinimą žmonijos būvio, 
nes lygų skurdą kenčia su 
vvmia fnrĮnl įlipi būti 11’ Vie
nodi reikalai.

Pasirodo, kad moterįs su
prato savo klesos reikalus ir 
pradėjo jais rūpintis.

Tokios žinios, ypač Škoti
joj, labai svarbios, nes iki 
šiol nei pačios moterįs, nei 
sąjungiečiai nesirūpino tais 
reikalais. Moterįs buvo skai- į

ma, padarėm klaidą nepasi- ■ 
klausdamos p. socijalistų, ką; 
Ua 1 i nnc Iztri.iefi I

jos nori sykiu>u vyrais stoti ^eŪa kūėi'sTi jališūi? 'Šo- i 
į- kovą pries išnaudotojus.

tomos kokiais tai kambari
niais dvikojais gyviais.
dabar moterįs pasakė,

J J J. 1

teisę “ užimti,daugelis moterų

giasi, bet visgi tai]) nepasiel
gia, kaij) Amerikos. Jeigu 
kam suteikia teises, tai jas 
atima tik tuomet, kuomet 
į&u ta ypata sunkiai krimi- 
mdiškai prasikalsta. Ame

teka. Tai 
daiktas!

CARITN, SCOTLAND.
Sykį “Laisvėj” buvo minė

ta apie Škotijos moterų susi
pratimą ir jų reikalus. Bet 
dabar noriu pranešti links
mą naujieną iš miestelio 
Carfin’o.

ti — d a i n a v o m. N a i r k am e

Žile galvon — velnias 
' uodegon.

Pittsburgh, Pa. — Milijo-

senis, reikalauja su savo

go n a de žn o s” v a karionės.
Kiek kartų živilietčs tokias , .
vakarienes rengė, visuomet u.s perskirs, o nereikalau- 
kvietė be skirtumo pažiūrų ti per teismą,.bet ištvirkimas 
vpatas, bile tik lietuviai, nes prie visko priveda.
ir mums visi simpatizuoja, ų- kovo vos sukako tam 
o ne viena kokia nors parti- seniui trjs metai, kaip jis ap- 
ja. Mūsų ratelio mieris he'sivetlė su 19 metų mergaite, ) 
vien dailėj lavintis, bet ir ap- [byri tarnavo.kaipo telefonis- r 
siejime ir tokie vakarai ren-‘^» 9 dabar jau nori persis- \ 
igiami, kad suteikus jauni-1barti. .Ar tik,nemano vėl ap- 
mui ir svečiams įvairumą ir.
pavyzdingą apsiėjimą.

8 d. vasario mūsų pareng
tame koncerte dalyvavo vo-1 
kiečių giedorių kliubas ir su
dainavo keliatą dainelių be’ 
jokio atlyginimo. Męs, no-' 
rėdamos jiems atsilyginti 
parengėm tą vakarėlį, kac 
juos pavaišinus. Tik, žino- į

ir mums visi simpatizuoja,

sivesti su kokia nors mer 
gina...

i

Antras Saliamonas.
Henry paviete, Kentucky, 

valstijoj, buvo toks atsitiki
mas. Vyras norėjo persis
kirti su pačia ir atsiimti sau 
visus vaikus, išėmus pasku
tinio. “Tasai ne mano — 
sakė vyras — aš jo nenoriu !n 

jie mums palieps kviesti (kai i Tuomet motina, nenortda. 
■ - - 1 - ma persiskirti su vaikais, pa

sakė:
— “O aš sakau, kad nei 

vienas iš tų vaikų nėra jo”.
Teisėjas pasakė: “jeigu ė 

motina myli saMo vaikus 
tai]), kad net pati save rili že
mina veltui, tai tegul vaikai 
bus su ja”.

j respondenciją tūlas Mctio- 
ijukas, kaip puti autorė pri
pažįsta, tai primesti tą vi- 

. . , |s:ems socijalistams yra di-
iiuleiskimę rankų pradėję tą šiaušia nesąmonė. Jau ta - 
svarbų darbą, bot varykime me vįename pasakyme apsi-

Męs žinom, kad reiškia iš.iūsu nusės party-' Riaušės dėl bulvių stokos. 
į ne- i

Nes

kiu pradėjus darbuotis.
Draugai ir draugės!

jį pirmyn.
turim plačią dirvą, reikalau
jančią labai daug darbo. 
Męs turim atsiminti, kad 
Škotijoj yra. į pustrečio 
tūktsančio moterų ir pas 
mus tik pradžia pasirodė. 
Kituose miestuose ir mieste 
liuese dar tas klausimas vi
sai nepajudintas, dar mote
rįs miega letargišku miegu 
ir niekas nebando jų žadinti.

li1 raginti prie visuomeniško 
darbo. Ir aš ne abejoju, kad

anai energijos o v
mo.

S UZIUK- 
išventi-

reiškia iš.jūsų pusės į 
viškumas ir socijalistų 
apykanta! — Red.), 
dabar primėtinėjama 
kios ten melagystes, 
‘priėję” nekviestų .

būk 
Tas 

netiesa. Jeigu męs nekvie-. 
Lėni, tai meldėm pakviesti tų,' 
kurie mus apšmeižė.

Vi<snj Vokietijoj įvyksta 
triukšmingos riaušės dėlei 
bulvių -stOKos. Berlyne ant 
socijalistų mitingo šaukta; 
“męs norim kariaut, bet duo

date mums bulvių! Bulvės 
pirma patriotizmo!”

ną, tai tuomi didžiuojamės, New Yorko valstijos betur- 
kad toks žmogus, kuris tiek : tęs motinos gaus pašelpą. 
metų praleido besidarbuoda-1 
nas naudai ir švietimui savo 

žmonių, sutiko ateiti ant mū-
New Yorko valstijos sena

tas priėmė įstatymh, kad iš
duoti beturtėm motinom pa
šei])!. Sum a n tania, pašelpa 
bus išduodama tik toms mo- 
t :ncms. kuries pačios negali 
išmaitinti savo kūdikių.

Pagal naują įstatymą, įku
riama speciališkos tarybos 
m’ižiurėimiui beturčių kūdi
kių. Įkurtuosios tarybos 
po ištyrimui galės paskirti 

, , , . . • • . i • beturtėm motinom pašelpas,ių, kad jam ■ svetimi tokie ne (HJesnes, kaip 10 do- 
lleriu i mėnesį ant kiekvieno

naudos ii
kaip dr. Šliupas, tuomet ne
rašys tokių nesąmonių, kai])

rų reikalais. i\Ięs matom, !t|a]jai.t ‘ i
i<fvis:; pasaulio socijalistai i "jp,/tomai Motiejukui neto-i 
ipmasi nmtej ų reikalais, o |i0 (]al. pptj ;1!1t tokiu raka-

męs iki šiol nei hepagalvo- 
joni apie tą taip svarbų dar-

Taigi, draugai ir draugės, 
prie darbo, o vaisiai bus!

J. Kamaukai as.

jo tokių pamokslų, kai]) 
mums davė per “Laisvę”. 
Juk tai paprasčiausias žmo- 
Igaus mandagumas to neda Ir majoras padės.

4 kuopa atkreipė atydą į mo
teris ir pradėjo jų reikalais 
daugiau rūpintis. 7 d. vasa
rio kuopos buvo susirinki
mas. Buvo svarstyta apie 
moterų reikalus, kaip pasek- vėj” buvo aprašyta apie “Ži- 
mingiau pradėjus tarp jų lyilės”^merginų ratelį. Buvo 
darbuotis ir tt. Susirinkime išreikšta gerų ir blogų nuo- 
dalyvhvo ir moterų. Po ilgų monių, buvo pagyrimų ir pa- 
diskusijų buvo užklausta pa-; juckimų, bet paskutiniuoju 
čių moterų, kaip jos žiūri į laiku daroma tokie užnieti- 
tą dalyką. Moterįs vienbal
siai pareikalavo suteikti 
joms daugiau apšvietus ir 
prašė, kad kuopa paskirtų 
vieną dieną savaitėj mote
rims del lavinimosi. Su
prantama, kuopa jų reikala
vimą išpildė ir pavedė joms 
vieną dieną į savaitę (kuopa 
turi' nusisamdžius svetainę 
ir kas vakaras būna užim
ta).

Paskirtoj dienoj susirenka. v K v ,, „. .
vietos moterįs ir joms skai- o jeigu kas nepartyviška, inrns mokindamas dūduoja, 
tomą iš “Laisvės” ir “Kovos” j 
moterų skyriai ir visuome- ženklas, kokį nešioja Motie-Įtas dvasioj.
niškus dalykus paliečianti jukas arba Jonukas, tai jau (kaišiokit mums nei dr. Šliu- 
straipsniai. Taipgi skaito- ir šaukia, kad pagal kitų dū- po, nei Žwatkausko,z nes ji.e 
ma naudingos knygos. Pa-;das šokama. i
sėkmės labai^geros. | Nuo pat pradžios Živilės žia tų ypatų bei draugijų,

Po - v\ \ x ,
kuopos prisirašė šešios mo-^aikėm jokių partyviškumų; padaro. ’

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Scranton, Pa.

Gerbiamoji Redakcija: —
Jau keletą kartų “Lais-

mai, ant kurių būtinai reika
linga atsiliepti, nes kitaip 
būtų prisipažinimas prie už
metamos kaltės.

Męs čia norime pasiaiškin
ti ant tu užmetimu, kur tu- 
las Motiejukas sako, būk 
męs šokam taip, kaip tūlos y- 
patos grajina.

Labai liūdna, kad yra dar 
tokių Motiejukų, kurie nesu-

Kvietėm ir p. Živatkąuskn vo. — Sufragistės buvo šu
to juk jis socijalistas!— rengusios dideles prakalbas. 
Red.) ir džiaugėmės, kad Tarp kitų kalbėtojų buvo ir 
gausim progą jam ir jo part- i niūkto i.„. I___ _ i: šT A
neriui p. Zaleckui viešai iš
tarti širdingą ačiū už jų ge
ras širdis ir darbus, nes jie 
yra daug gero dėl Živilės 
choro padarę.

Kaip tai keistai išrodo, 
kad tie žmonės, kurie prisi
dėjo darbu ir žodžiu prie su
tvėrimo choro, dabar už tai 
turi nukentėti. O tie, ku
riems Živilės choras patar
navo darbu ir skatiku, už
mokėjo apšmeižimu (Argi

majoras. Jis savcf 
kalboj pasakė, kad visokiais 
būdais stengsis moterims 
na gelbėt i išgauti balsavimo 
teises. Majoras nasakė, kad 
nei kiek neabejojąs, jog mo
teris gausią balsavimo tei
ses. Moterų t klausimas tai 
esąs neatidėtinas ir turįs būt 
išrištas.

ik if>

darbavosi dėl Motiejuko?!
— Red.).

Jeigu jau Motiejukas pri-

pranta dailės ir reikalauja, no “dūdą’, tai tik pagal mūs 
kad viskas būtų partyviška, mokytojo P. Musiaus,_ kuris 

jeigu nėra prisegtas toks pat bet, rodos, tas irgi socijalis- 
Taipgi nenri-

mums nediktuoja ir nešmei- 
,; ; j Nuo pat pradžios Živilės žia tų ypatų bei draugijų,
nau jų metų jau prie choro sutvėrimo mes nesi-į kurios jiems nieko blogo ne-

BmK

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

ir jos ekonominis pa- 
[ dėjimas.

Įtalpa:
I. Perversmas moteries ep 

konomiškame padėjime.
II. Moteris ir draugijiniu, 

gyvenimas.
III. Moteris ir vaikų auk

lėjimas.
:IV. Išvedimas.

Kaina 20c.
Gaunama pas iždininkę

Miss Benis, 
420 Amstel Boul.
4 Arvewie, L. L N>
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mas buvo sekantis: ryte kun. 
Urbanavičius atlaikė pamal
das už lietuvius,žuvusius ant 
karėsi lauko. Mat, kunigas 
mano, kad tuomi atliko labai 
naudingą darbą ir sušelpė 

1—i karės nukentėjusius.
_..... .... ............ Vakare susirinko į senąją

! kų, draugystę pradėjo tąsyti bažnyčią ir kun. Urbanavi- 
ou teismus; narius pjudo $1US sake prakalbą. Pasako- 
vienus prieš kitus ir kuom P apie Lietuvos^ istoriją* 
tas užsibaigs, tai nėra žinios. ............................
Teko girdėti, kad1 nekurios ( 
draugystės pareikalausian- į 
čios jai paskolintų pinigų, 
nes ju čielybė neužtikrinta,! , _ .
kada labdaringa draugystė '/n.^e.os\ sJin.us_. 
tąsosi po teismus. Jeigu kas 
blogo atsitiktu su draugyste, 
tai nariai galės pasidėkavoti 
AVashingte.no Zolotoriaus ir 
ir Skarmaliūno politikai.

♦ 
* ♦

7 d. kovo Lietuvos Dukte
rų ir Sūnų dr-stė rengė pra
kalbas. Kalbėjo drg. S. Mi-

KORESPONDENCIJOS
8. BOSTONO CHRONIKA. gystės. Pasidėkavojant ne- nuo 

Pastaruoju laiku čia šukė- svariai politikai jos viršinin-
lė daug uiUKsmo įvykęs ’1'" J x 
kriaučių streikas laiooto 

t dirbtuvėse, kuris dar tebesi
tęsia iki šiam laikui nuo z'6 d. 
gruodžio, 1914 m. V iešpa- 
taujant didėlėms bedarbėms 
h esant dideliai armijai be
darbių, atsirado streiklau- ’ 
žiu. Prie tokių aplinkybių 
streikierių kova apsunkinta, 
bet jie. nenustoja vilties 
streiką laimėti. Pradžia 
streiko buvo gera, bet vy
liaus, kada pradėjo streik- 
laužiauti italai ir žydai, tai 
yra uzimmeti lietuvių vie
tas, streikas pradėjo krikti, 
silpnesnieji ir tamsesnieji, 
bijodamiesi nustoti savo vie- A
tų, taipgi nuėjo streiklau- ichekonas. Žmonių buvo pil
sianti, bet vargaia-negalais "utėlę svetainė (Labdarys- 
buvo iš ten išimti.
gudresnieji iš i________
sugalvojo štai ką: kad visuo------- — __ .l_-

kevis, A. Samytė, J. Atmo- blikos užduoda klausimą, už sako, kad aktoriai ir delčia* 
nas, S. Ruika, J. Trakšelis,T. kiek'jie mano nuo caro aijto- matoriai lošę labai prastai.

ttz* * >,V ' '* ■'•"■‘•"•’j- ’’.y. -1';'.T' y n' ■ *. r ? ' 't./. . į •’ ■ ■

kuridj Vandrauįiinkas nu
peikia L. S. S. 6/kuopos na- q. u. rr.—-------- ; i tt
liūs, būk jie nesilanką arft Bogdanavičius, K. Biškaus- nomiją nupirkti. Atstovai Man rodosi, kad aktoriai ir 
kuopos parengtų diskusijų, kas, J. J. JureviČia, P. Stan- paaiškina, /kad jie nuo caro deklamatoriai savo roles at- 
Turiu pasakyti, kad Van- kus, B. Končius, V. Jatekus. autonomijos nepirksiu, bet liko gana gerai ir kaip nuo

S. Nemeikis, A. Beitas, S. sudėsią pinigų, atiduosią Ga-' darbo žmonių, tai negalima 
Žebrauskienė ir V. Jasiulie- .briui, o Gabrys parašysiąs geriau reikalauti. Jeigu 

2r_. Vtam tikras knygas ir išsiun-1 vergas negirdėjo, tai nę ak-
Atsiprašau aukautojų, jei- tinėsiąs į visas valstijas, kad (torių kaltė, bet publikos, ku

tai dauguma kuopos narių gu kurių pavardes iškrei- pasiskaitytų apie seniausią ii iiciamiai užsilaikė..
iiitm nnc annlzii t ni ai n ou i už. ii’ P3) TRIM 11S1H lietuviu tauta.
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; Nors jo prakalba buvo pap- garsinta, o antra, tai dauge- 
j! rasta, bet vietomis ir juokiu- lis dirba naktimis ir negali

drauninkas nežino teisingų 
priežasčių ir kaltina visus 
kuopos narius. .. _
parengtos pirmos diskusijos,

Kada buvo ne — po 25c.

visai nežinojo, nes nebuvo piau, nes sunku teisingai už- ir garsiausią lietuvių tautą
rašyti.

K. Brazcvičius.
Bepasakojant apie Lie- 

I tuvių istoriją, kunigas pasa
kė, kuomet likęs karalium

vakarais atsilankyti.
Kuopos Narys.

mitelė svetainė (Labdarys- 
Vėliaus Tęs), kurie atydžiai klausėsi 

streiklaužiu Prakalbos. Taipgi daina- 
...... .......... .1_______vo Birutės Kanklių choras 

menė*nemestu ant ju juoda 9° vadovytse drg. T. Tolžū- 
dėmę ir jų vardas ‘ paliktų "?• Nors dainininkų nedau- 
švarus,. jie sutvėrė koopera- Klausia, bet dainuoja pusėti- 
ciją. Kaip ji tvėrėsi ir koks nai Ręrat. Kaip teko patir-

WORCESTER, MASS.
Pastaruoju laiku vietos 

tik dievmaldyste ir rodymu draugystės subruzdo dar- 
stebūklų, per tai ir likęs buotis. Vietos L. Š. K. komi- 
šventuoju. ‘ Kunigo nuomo- tetas ant pavasario rengia 
ne, visi Miri mesti svietiškus teatrą ir fėrus; L. S/S. kuo- 
Teikalus į šalį, o užsiimti tik pa yra/nutarus surengti te- 
dievmaldyste, tuomet galės

I likti šventaisiais.
Paskui kunigas pradėjo a- 

gituoti, kad susirinkusieji 
[aukautų i.M__ _______

Lietuvoj nįo karės ir paša-, balandžio šeimyniškus 
kė, kad visos aukos, kurios tus; “f

tai visai nesirūpinęs svietiš
kais reikalais, bet užsiėmęs

DŪBOIS, FA.
Labai retai iš mūsų mies

telio matosi laikraščiuose ži
nių, tartum čia visai lietuviu i 
ii nebūtu. Tiesa, nors lietu-1

4, 7

Tokiu būdu ir išgausiu Lie
tuvai autonomiją.

Tokiu būdu nei patįs aukų 
negalėjo rinkti, nei kitiems 
leido. Akronietis.

Nors dainininku nedau- v

atrą; Lietuvos Dukterų 
draugystė rengia ant 10 d. 
balandžio teatrą; Laisvama
nių kuopa rengia koncertą; 
S. L. A. kuopa rengia ant 11 

> pie- 
; “Šakės” bendrovė yra 

einą per Chicagoj išrinktąjį' nutarus parengti vakarą su 
komitetą, baisią išdalintos jų , kunigo Bimbos pamokslais 
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nukentcjusiems

pamatas tos kooperacijos, 
tai tik jiems vieniems, * t. y. 
tvėrėjams, tas <

ti. prie drau<rvstės prisirašė
46 nariai. Tai viena iš pro

težinoma.' e^resy viski ausiu draurvsčiųtvėrėjams, tas težinoma, .
Kiek teko girdėti iš lūpų pa- ir no,rs.<>? jaunutėlė bet na- J"8-
čiu tu kooneratvvu - streik- rm skaithumi pralenks tuoj1 1 asKul kSCJ.° Raineti uų jų Koopeidtyvų sueiK drnnavite Al-^crn'.&U mokslinčius p. A. 1laužiu, tai daugelis is ju ne- Kitas draugystes. ętzayca j t- pm
žino nei kiek įstojimo reikia yewiskos, kaip tai: Kliubas Jis. pasisakė ^kal

pačių alkaniems broliams ir I ii kitais iš “Šakės 
ir giminėms. Į gaiš.

Bet kunigas visai užmiršo I Reikia džiaugtis, kad vie- 
pasakyti, kad iš tų aukų bus Tos lietuviai nesnaudžia, bet 
sušelpta bažnyčios, klerika-...............................
liškos mokyklos ir klebeni

darbuojasi, kaip giedami.
Vietinis.

LAWRENCE, MASS.
_ ............... ..... 4 d. kovo buvo višuomeniš-

vių yra nemažas būrelis, bet k as susirenk i mas su tikslu 
nieko neveikiama, per tai ir l-mrijkti 
jokiu žinių nesimato. 1^14 Genis L 
metais ant vietos ir apielin- > trinas kalbėjo kun. Jusai- 
kėj buvo apie 1,600 lietuvių.; tis. Jis aiškino reikahngu- 
neskaitant moterų ir 1 
kiu. Apie šeši mėnesiai 
gal tapo įkūrta kooperaty- į ^milapį, kur yra karė.
viską krautuvė valgomu I Antras kalbėjo J. Jusaitis 
daiktų. Krautuvei sekasi (ne kunigas). Vėliaus buvo 
gana gerai. Prie kooperaci-; yeyckamos aukos. Suaukau- 
jos priklauso apie 90 narių ir 
vis skaitlius jų didinasi. Jei
gu darbai eitų geriau, tuo-

aukų nukentėju- 
uvoi nuo karės.

Jis aiškino reikalingu- 
kūdi-' mą aukų, ypač Suvalkų gub. 

aį.'Paskui rodė paveikslus ir

ta $106.00.
Reikia pažymėti, kad kun. 

Jusaitis buvo pirmiau sušau-

Taipgi Vergas neteisingai 
paduoda vakaro vedėjo žo
džius, kuris būk vienas apsi
ėmęs visą teatrą atitaisyti. 
Vakaro vedėjas pasakė, jei
gu kas buvo negerai sulošta, 
tai stengsimės atitaisyti. Pu
blikos buvo apie 400 ir kliu
bas pelno turės.

žirnių Jonelis.

mokėti ir viso užvedimo,kai
po kooperacijos nežino: žo
džiu. dirba streiklaužiais ir 
daugiau nieko. Taip vadina
ma kooperacija susitvėrė 
Povilo Alalijonio dirbtuvėje 
Tas jiems buvo lengva pada
ryti, kadangi jo dirbtuvėje 
dirbo apie 14 jo giminių,tarp 
kurių buvo ir jo tris broliai,! 
Jonas, Petras ir Alikolas.Tai-, 
gi tie visi jo giminės ir prisi- j 
dėjo prie tos kooperacijos.' 
Streikieriai sujudo, apskelbė 
tos dirbtuves darbininkus 
streiklaužiais ir atsišaukė į 
visas draugystes, kur jie pri
guli, kad išneštų šiokį-tokį 
nuosprendį linkui jų. Pro- 
gresyviškos draugystėsjvaip 
tai: i Vytauto ir Lietuvos 
Dukterų ir Sūnų—suspenda
vo, L. S. S. 60 kuopa išme
tė laukan, los koopericijos 
du nariu, būte*nt: Dobša ir 
Jonas Alalijonis prigulėjo 
sccijalistų kuopon ir 7 d. ko
vo iš ten likosi prašalinti. 
Vytauto draugystėj buvo 
prašalinti jš komitetų :1Jonas 
ivianjunis nuo vice-pirminin- 
ko ir Alikolas Alalijonis nuo 
maršalkos. Taip sakant pro- 
gresyviškos draugystės apsi
dirbo su streiklaužiais, bet 
ką tuo pačiu laiku veikė ki
tes draugystės, kurių nariai 
streiklaužiauja? Ugi nieko, 
absoliutiškai nieko. J tą tu
rėti patįs kriaučiai atkreip
ti domų. Ramiam laike, ka
da turi dar penktuką ant 
skūnerio alaus, jie spjauja į 
progresyviškus žmones ir 
socijalistus, kurie visuomet 

•buvo ir yra jų draugais ir 
užtarėjais. Tiesa, nors ne 
visi kriaučiai atžagareiviai, 
bet didelė diduma akli Tamo
šiaus ir s.kūnerio draugai. 
Jeigu ne pačių kriaučių tam
sumas ir tokia valdyba per 
juos išrinkta, tas gal būt ir 
neatsitikęs. Kada buvo per
statyta į valdybą,kaip Klem
ka arba Bekampis, tai tam
sios jiegos varė priešingą a- 
gitaciją, nes perstatytieji so- 
cijalistai.

Čia reikia pastebėti vieną 
dalyką, kad streiklaužių 
klausimui nesant išrištam, 
jau pasirodė geltcnspalvėj 
spaudoj melagingi praneši
mai korespondentų, ypatin
gai granstryčio šlamšte ir 
kituose panašiuose, būk tik 
socijalistai ir Vytauto drau
gystės nariai streiklaužiau
ja. Taip mieli melagiai, jei
gu ir atsiranda iš socijalistų 
tarpo kokis streiklaužis, tai 
iį prašalina iš savo tarpo,bet 
ką gi jūs su savais streiklau
žiais darote, aš išdrysiu jūs 
paklausti? Tai jūsų profe
sija, tik kitus šmeižti, 
bai pagirtina!

La-

Kila audra ir artinasi

ir kitos nyksta, o ši nenapra- 
stai auga. Taip ir reikia.

i vy
čių mokslinčius p. A. Prebis. 

kalbėsiąs 
apie reikalingumą lietu
viams būti patriotais. Bet 
vieton kalbėti, pradėjo Do-

HERRIN, ILL.
2 d. kovo pas mus buvo ga

na įdomus teatras. Vienoj 
slaptoj smuklėj tapo suareš
tuota 21 vyras ii* 1 moteris.

wdo psalmas giedoti. Pub- Vienas iš tos kompanijos lei 
likai tos giesmės taip patiko, ^°81 policmanas j

į kad tuojaus pasipylė delnų ........ ...........
7 d. kovo Lietuvių Koope- plojimas, kunigas su savo, 

Igaspadine ausis užsikimšo, o | 
'pirmininkas pradėjo giesmi-1 
j ninką stabdyti. Giesminiu- i 
■kas tapo nuo steičiaus nu- 
,krapštytas. Jo vietą užėmė!
K. Česnulevičius. Jis kalbė
jo apie tai, kad Lietuvai rei- ■ 
kalingą autonomija, bet ne-1 
pasakė, kokiu būdu ta , , v . .
nomija galima įgyti. Buvo'?'J ka?'Wai jautėsi gerai,

CHICAGO, ILI

ratyviška draugystė paren
gė prakalbas. Kalbėjo drg. 
T. J. Kučinskas. Pirmoj da
ly savo kalbos nurodė darbi
ninkų išnaudojimą, kvietė 
visus vienytis ir steigti 
kooperatyviškas krautuves 
ir 1.1. Trumpai perbėgo An
glijos kooperatyviškų drau
gijų istoriją ir 1.1.

Antroj daly kalbos aiškino 
apie rinkimus. Nurodė, kaip 
prieš rinkimus kapitalistų 
kandidatai viską prižada 
darbininkams, o paskui, kaip 
tik darbininkai streikuoja, 
tai atsiunčia policiją, kad 
darbinin ktųs nu m ai šin us.

Žmonių prisirįnko gana 
daug ir visi ramiai užsilaikė. 
Kalbėtojas publiką pilnai už
ganėdino. Prie kooperaty
viškos draugystės prisirašė 
18 naujų narių.

Reikia pažymėti, kuomet 
buvo nradėta tverti koopera
tyviška draugystė, tai dau
guma tvėrėjus ska'tė net be- 
•yročinis. Bet dabar drau- 
gy s t ė t u ri a p i e 70 n a r i 11 i r, 

įmano pradėtą darbą toliaus 
I varyti.

palydėjo keliais šūviais, tik 
ant laimės, nepataikė.

Visa kompanija nusisam
dę advokatą užmokėdama

_ įdėjo ant toliaus. J.abai žin- 
-'geidu buvo, kad jie visi mar

gavo gatvėmis iki policijos 
i nuovado. Laike pirmojo tei- 

. smo žmonili susirinko į teis
into- !mo svetainę virš šimto. IVIū- 

....... ...... ........... BuvolsV karžygiai jautėsi gerai, 
garsinta, kad kalbės “vyčių”,^^t-Jek^žnaonių. sviSjo į juos 
generolas J. Ramanauskas, ...........
bet, matomai, pabijojo, 
ir jam taip neatsitiktų, ' 
A. Prebiui, tai atsisakė.

Žmonių buvo mažai. Au
kų surinkta nukentėjusiems 
nuo karės $21.00.

♦

6 d. kovo vietos L. š. E. 
komitetas parengė koncertą. 
Visas pelnas buvo skiriamas

pasižiūrėti.

kaip'kompanijoj buvo ir ve
dusių vyrų, kurių moterįs 
namie su vaikais badą ken
čia.

Liaudies Mylėtojas.

4s

sula” sulošė dviejų veiksimi 
komediją “Gudri Našlė”.

S. Baronas.

de

Olesins.

n tbko M.

NORTHAMPTON, MASS.
4 d. kovo mūsų katalikai 

parengė prakalbas ir parsi-

Pirmiausia

v i ne j

j

rodo nusigandusiais. Per
traukomis grieže lietuviu he
li as ir dainavo Afokxlo Drau
gystės choras. Reikia pažy
mėti. kad lietuvių benas yra

[labai puikiai išlavintas. Ant perstatymu ir
v . ,v 'pabaigos buvo DPsikML"ii- ]airį parengė šios 
seimyms- į moS “Maikio su tėvu” — la- draug

Lietuvos Jaunikaitis.

KENOSHA, WIS.
7 d. kovo buvo vakaras su 

prakalbomis, 
vietos 

“Birutės”, Lie-
7 d. kovo Tautiško Namo

bendrovė surengė f ...................... ... x vk
kus pietus. Nors buvo gar-u)aj ii’ originališkai tuvos’Balso, S. L. A. 212 kuo-

, - . , - Visi aktorini, i.......
mmų bet nieko svarbaus ne- k.mtai ir kiti veikėjai nerei- Vakaras 
nuveikta: pavalgė ir issi*skir- )ka]avo jokio atlvginimo.Sve- 'svetainėj.
-te. Kad nors dalį būtu is-itainė irgi už dyką buvo su-'pakviesti 
mldę to, kas buvo garsinta,f teikta. Žmonių susirinko mas kalbi

I'll lieti Uctl 14111 į'Cziilčtllj luv“ | , i v • • -i
met ir kooperacijA pakiltu, lk?s V‘SU draugysčių ir kuo- 
bet dabar darbai ėina labai PU delegatus, kad pasitarus, 
silpnai ir darbininkai suvar- ka)P paseknungiau parinkus 
gę aukų.. Tuomet buvo nutarta

Lietuviai turi nusipirkę ir sušaukti visuomenišką susi- [ 
savo kapines, bet dar ne-; nnkuųą, kuris dabar atsibu- į 
šventintos, per tai niekas ne- ivo< kaipgi buvo svarstoma, 
laidoja. Afat, buvusis kuni- i<ur ^1S aukas padėti Na
gelis pasakė, kas bus palai- farta palaikyti pas vietos iž- 
dotas'ant nešventinti kapi-Pakol susitvarkys 
nių, tas dangaus karalystės jlnnij komitetas,, kuris už- 
nematvs. Tokiu būdu savo T” 
kapinės neatneša jokios nau
dos, o laidojant ant svetimų 
Lapinių reikia mokėti po 
$10,00 už vieną duobę.

Reikia pažymėti, kad lie
tuviai turi svetaine ir kny
gyną, bet jokios tvarkos nė-

sinta daug visokių pamargi- ^šėjo. Visi aktoriai, muzi- pa, šv.Petro ir šv.Benedikto, 
i buvo bažnytinėj 

. Kalbėtojai buvo 
pakviesti iš Chicagos. Pir- 

susirinko j mas kalbėjo p. P. Butkus, 
dauyiau dvieju šimtu, bet iš'Aiškino apie šiandieninį su- 
karštuiu paranijonų nešima- rėdymą, karę, meilę ir tt. 
tė nei vieno. Pasijaus komi- Antras kalbėjo p. A. Striku- 
tetas pranešė, kad turi su- lis. Jis aiškino apie žmogaus 
rinkes $^«9.70. kuriuos tuo- išsivystymą, lietuvių kuni-

ai visgi publiką būtų užga-

Žmonių ant tų pietų daly- 
va daugiau šimto.

♦
* *

L. S. S. 33 kuopa 13 d. ko
vo parengė prakalbas. Kal
bėtojam užkvietė J. Šukį iš 
Ęrooklyno. Taipgi kuopa 
i ūpirrasi sutverti lenkų soci
jalistų kuopą ir užkvietė M. 
l’etrauską, lenkų keliaujantį 
organizatorių. Prakalbos at-'Eramą 
siims 19 kovo svetainėj ant,Mass., r- . . TA IV. „ 1 . I /AZ.T.Lt,

te nei vieno, i 
tetas pranešė, kad turi

jaus žadeio pasiusti kasie- 
riui K. Šidlauskui.

Naujas Korespondentas.

kytos, niekas nepriži iri.
Onyte.

siims auką išdalinimu. Vie
tos kasierius po kaucija.

Laike prakalbų kun. Ju-

vakare.
Geistina, kad ir lietuviai, 

kurie supranta lenkų kalbą, 
atsilankytų ant minėtų pra-

Stūmk-trauk.

.) MONTELLO, MASS.
4 d. kovo chicaginis kleri

kalų šelpimo komitetas nu
kentėjusių nuo karės paren
gė tain vadinamą “Lietuvių 
diena” ir visa tos dienos pel
ną skyrė nukentėjusiem nuo

besis ant Labdarystės Drau- karės. Tos dienos progra-

LOWELL, MASS.
7 d. kovo L. S. S. 203 kuo

pa parengė koncertą. Pro- 
.... , išpildė iš Lawrence, 

atvykę draugai. Kon
certas susidėjo iš monologų, 
dialogų, deklamacijų ir kito
kių pamarginimų. Aktoriai 
savo roles atliko labai gerai. 
Publikos prisirinko nemažai 
ir visi ramiai užsilaikė, ma
tomai, visiems tas vakaras 
patiko. Reikia ištarti širdin
gą ačiū Lawrence’o drau
gams, kad jie padėjo mums 
surengti tą vakarėli.

Ten buvęs.
--------------------- 1!------

PITTSBURGH, PA.
“Laisvės” N 17 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija,

gaikščius ir liepė savo tautą 
ir kalbą mylėti. Po prakal
bų buvo deklamacijų ir su
lošta veikalas “Gaila ūsų”. 
Lošė Birutės aktoriai. Lo
šėjai savo roles atliko labai

i
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CENTURY, W. VA.
Čia lietuvių randasi apie 

25 šeimynos ir pavienių tiek% 
oat. Bet jokio veikimo nėra 
ir apšvieta stovi labai žemai. 
Jokios draugystės taipgi nė
ra. Nors čia svaiginančių 
gėrynių nėra, bet mūsų lie
tuviai negali apsieiti ir va
žiuoja gana toli, kad tik at
sivožus to skystimėlio. Dau
guma vaikščioja nosis nulei- • 
dę ir skundžiasi, kad darbi
ninkas žmogus negalįs be 
svaiginančių gėrymų. apsiei
ti. Labai sunl u tuomet, kuo
met pasitaiko kokis nors po
kylis, kaip krikštynų vestu
vės ir tt.

Pirmiaus buvo keliatas 
laisvesnių draugų sumanę 
tverti L. Š. S. kuopą, bet da
bar visai apie tai niekas nie
ko nekalba. Man dorosi, kad

saitis pasakė, kad Yčas ir galimo h\’tu sutverti kuopą 
kun. Tumas geri žmonės ir ir pradėti darbuotis. Tiesa, 

I galima jiems ‘ pavesti aukų nors gyvenimo aplinkybės irgalima jiems pavesti 
išdalinimą. Tiesa, jie geri 
žmonės ir už išdalinimą'au- 
kų ima į dieną po 10 rublių 
ir visas išlaidas turi jiems 
padengti. Dilge.

ne lengvos, bet visgi susiras
tų keliatas draugų, kurie 
tam darbui ’pritartų. Tik 
reikia pradėti darbuotis. .

Taigi, draugai, prie dar
bo ! ' čerkesas.

9
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WEST HANOVER, MASS.
7 d. kovo L. S. S. 150 kuo

pa parengė paskaitą ir pra
kalba. Skaitė V. Dubendris' 
iš Montello, Alass., apie soči- į 
jalizmą; prakalbą sake M. 
Akelaitis iš Norwood, Alass. 
Aiškino apie dabartinį dar-

7 d. kovo L. S. S. 168 kuo
pa parengė paskaitą. Skai- 

i te dr. E. Matulaitis. Aiški
nu), kaip yra sutaisytas žmo-

maitintis, kad būti sveiku. 
Vėliaus buvo klausimai, ant 
kurių prelegentas atsakinė- 

b’o.
i Publikos buvo vidutiniš- 

Tik tas peiktina, kad 
paskaitos dauguma 

.. .... . vaikštinėjo po svetaine irnemažai—veik visi šio mies- iZ, .

tų išnaudojimus ir apie Eu
ropos kares. Kvietė rašytis” 
prie L.S.S. kuopos ir aukauti i.mL 
L. Š. E. Žmonių susirinko

iš apielin- M. V. Vanda.
jas visus užganėdino.

Biržų parapijonas.
1.7 d. kovo, vakare, bus 

prakalbų ir diskusiją lavini
mosi susirinkimas.

lizmo- išsivystyn 
kui kalbės ir kiti.
bus remiamas daugiau pra
kalbomis, negu diskusijomis. 
Kurie norite, malonėkite at- 

kiama prie konferencijos silankyti. 
prisidedant finų 
slavų. Minėta konferencija ko labai gerai, 
surengė koncertą su prakal- susirėmimu, 
liomis; lietuviai su latviais 
bendrai surengė viena teat- 
ra ir balių, kuris atnešė ge
ras pasekmes. Dabar minė
ta konferencija rengiasi prie 
apvaikščiojimo pirmos ge
gužės.

L. S. S. 11 kuopa ant 20 d. ’ 
kovo rengia perstatymą su 
monologais ir deklamacijo
mis. Bus sulošta trijų veik
smų melodrama “Užburti; 
turtai”. Bus lošiama Lietu
vių svetainėj. Pradžia 8 vai.. 
vakare.

Kuopos Korespondentas.

i kuria ieina šios so- 
kuopos: lietuviui,

RED. ATSAKYMAI.
A. Liutkui. — Alums sun-^ 

ku įskaityti tas laiškas. 
Jums vistiek reikėjo jį skai
tyt ir būtų buvę pusė bėdos 
perrašyt. Dabar — netilps. 
. St. Juknis (Maspeth,N.Y.). 
—Alums sunku įakaityt. ’Ki
tą kart kaip gausit panašų 
laišką, malonėkit perrašyt. 
Tuomet tilps.

P. O. Kapickui (Lewiston, 
Ale.)—Ištyrus dalykai paaiš
kėjo, kad teisybe ne jūsų pu
sėje. Beto, savo pranešime 
prirašote daug pašalinių da-

Longailiečiui. — Nėra pa- •

įmes Korespondentas iš Law- 
pita- renco, Mass. — Pranešimus , 
^’^"'apie p. Smito prakalbą su- 
aras vartojam, ne tiesiogi-

10 d. kovo diskusijos pavy- 
Buvo karštu

D. Pilka.

juos bendresniam praneši
mui, padarytam redakcijos, 
vardu..

“Alano žodis”

o

COURTNEY, PA.
Cia lietuvių randasi ne

daug, apie 15 šeimynų. Dar
bų kitokių nėra, kaip tik an- 

*“igiių kasyklos. Dabartiniuo- 
- iju laiku darbai eina labai 

silpnai, tai ir lietuviai suvar
gę. Reikia pastebėti, kad 
nekurie užsiima girtuoklia
vimu. Tiesa, čia viešų smuk
lių nėra, bet užtai atsiranda 
užtektinai slaptų. Laikraš- 

* 'čių irgi mažai skaito.
14 d. sausio pavyko atgai-

s

1 
f

susirinko labai mažai. Nors 
įžanga buvo tik 10 c., bet ti- 
kietų parduota 127. Aukų 
surinkta $21.61., Viso labo 
$34.31. Kokiam fondui tos 
laukos bus pasiųstos—neži- 
'nia, nes nebuvo draugysčių 
I delegatų- susirinkimo ir ne- 
aptūrė ąpie tai.

Aukavo šios ynatos:
Emm A. BMinskas — M.00;

S. Jocius—$1.00; B. Micke- 
vičia, P. Šlekis, J. Žebraus
kas. J. Raugas. P. O. D.. J. 
Vabah‘nsk°s, B. Vabnjins- 
kas, S. Šatkuą. J. Ubartas, P. 
Va) anemiška į te—no 50c.: A. 
V|r$mlvtė- S, Lukminas, J.,
Gamnas, P. Jocius, J. Mana- nėti.

sirašė 10 narių. Nors kuopa 
dar visai silpna, bet 7 d.'ko
vo jau buvo parengus disku
sijas. Diskusucta: “Kas tąi 
yra socijalizmas ir kodėl jo 

ženkleliai. Išpurdavus tuos |blJS°vįtaTrię plyname už^dy- 

ką. Tik reikia darbuotis, o 
pasekmės bus geros. Geisti-

AKRON, OHIO.
7 dųkovo buvo susirinki- U’, 

mas šv. Juozapo draugystės. •;

tarp draugystės narių pa-!
rinkti auląi. Bet tiicm tarpu Į"į^;’^einikiu 
atsistoja du žmones »• pasi- H j j ,„.ie inflslį
prašo balso. Suteikus jiems , h! k; vigi dafbuoi 
balsą, pradėjo skaityti man- 
datus išduotus chicaginio 1 
seimo ir pasakė, kad jie nori' 
aukų rinkti savo fondui. Pa- / 
skui pradėjo pasakoti apie 
savo fondą, pradėjo skaityti.

y?

Courtnes Senbernis.

DETROIT, MICH.
ve*vw wxcawwjw w . .vw*( “Laisvės” N. 15 tūno iš
pravardes kasos globėjn ir musu nuėsto korespond^nci- 
kRmkias ceremonijas atliki-iia. kurini Vernas nupeikia

Bekalbant jiems iš pu- Piliečių kliubo vakarą ir pa-
\ • ■ ■■ ■■ ■

netinka.
Povilui Bašinskui. — Sykį 

ant metų talpinant už dyką.
Ten Buvusiam. — Apie jū

sų prakalbas jau buvo rašy
ta.

Parapijonui. — Panašus 
atsakymas tilpo “Laisvės” 
No. 20. Dėlei stokos vietos 
negalim patalpinti.

Laisvamaniui.
dalykai talpfnti, tai reikia 
turėti tikri dokumetai, o ta- • 
mist a ne tik dokumentų ne? 
atsiuntei, bet dar slapyvar
džiu pasirašai. Netilps.

J. Bonkovieiui. — Tokios 
žinios, skaitytojams nesvar
bios. Netilps.

Tokie i

K S

.JAU NEREIK DAUGIAU 
ATŠIPUSIA BRITVA 

SKUSTIS.
Ileikalingas Pr^mr-itas Visiems 

VYRAMS! ,
Kadangi britva po£a ir skaudžiai 

skuta, nekankinkis ir nepykdink save, 
tik parsitrauk “Kleenkut” Razor Shar
pening Pusto. Okaip patepsi ant dir
žo ir patrauksi kelis kartus britva, tai 
taip gerai iSpustis, kad malonu bus 
kasdien skustis. Kaina 25c. baksaa.

Adresuok:
J. F. BERGEN, Mfg,

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

gas uždarbis — visi vyrai nerka!

£

*>

į

-m
W

i??’

AVashingte.no
file:///AZ.T.Lt


i

HtAISVfi

r ’I

j

509 Grand St

>4*11

4 i

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

JUOKŲ KĄSNELIAI

Klau-

Kaip Ridzikas papuolė į 
kiaulių tvartą?

Anųdzien parėjau namo 
biskucį išsitraukiu. Nogla 
žino nuo ko predėjo pasiutu
siai galvų sopėc ir aš, nieko 
nelaukis, blinkc in lovų—sa 
kau, gal biskucį snuštersiu. 
Ale kas tau davė! Nespėjau 
akių sumerke, kap išgirdau, 
kad kas trepais parsigroz- 
dzina. Mislinu savam dūki: 
kokia čia nemacis galėtų 
būc. Aš cik strike iš lovos ir 
dzyrse per duris. Ogi, ar 
duosit vierų, žiūrau, kad ma
no pači parsiveda kokį - tai 
ponaicį. * Dzinkc man mislis 
in galvų, ar cik nebus jos ka
valierius! Aš, bracia, ilgai 
nelaukis, smūkšč in Jdazetų 
ir, sakau, žiūrėsiu, kas gi čia 
bus.

Pacykėliu acirakino duris 
ir inėjo pirkcion. Mano pa
či an galų pirštų perėjo per 
visus rūmus, paskui sugrįžo 
prie savo kavalieriaus ir sa
ko: “Galim ulioc, Jūrė Ri-! 
dziko nėra namie”. Aš, bra-1 
čia, sugniaužiau kulokus ir. 
laukiu napagatove.
sau, butelio kamščis pokšč, 
kliu-kliu-kliu — pila. “Svei
ka, Magde!” — “An 
tos, ponaiti!” Aš išcykėlio 
atidariau klazeto duris, iški
šau galvųtir... o Jėzau - Ma
rija!... Ziūrau, tautiškos 
gazietos daraktorius Skilan- 
dzis pasisedzinis mano Mag- 
dy an savo kelių ir glamonė
ja... Atlaisk, pondziau, sun
kų grlekų, bet aš neišken- 
tiau. Nieko nelaukdamas 
šmudurkšč iš klazeto, knapc 
už krėslo ir pribėgis prie jo 
sakau: “Aš tau kaulus su- 
trupysiu”... ir. jau norėjau 
smoke galvon. -Bet tuo rozu 
jis cik lepc an kelių, sudėj 
rankas an krutinės ir 
žliumbdamas sako: “Juruci 
brolali,nežudzyk, dovanok,aš 
tau už tai atnagradzysiu... 
Aš atėjau pas tavi pasišne- 
kėc, kap reikia karanyc tuos 
mūs tautos išgamas cicilis- 
tus”... ’ Pažiūrėjau aš m jį, 
paskui in butelį šnapso ir 
mano širdzis acilaido. Kų gi 
daryc, sakau, žmogus nei šu- 
nio nemuša, kadu jis prade
da prašycis.

Jis acikelė. Susėdom už 
stalo ir predėjom ugadas da
ryc. Kap cik butelį šnapso 
ištuščinom, jis tuoj išroglino 
iš kišeniaus butelį vyno. N?, 
misliu savam dūki, neškada, 
kad šitokis vyras ir pas sve
timas bobas aina. Bege- 
rianc vynų, jis man papasa
kojo, kad šį vakarų yra cici- 
listų prakalbos ir reikia ke
liem štant - vyram nuaic ir 
cicilistus išvaikyc. “Jeigu 
tu, Kidzike, man pamačysi, 
tai aš tau užfundzysiu,kocik 
tu norėsi” — sako jis man. 
‘"Gerai, nonas Skilandzi. aš 
juos pafiksysiu” 
jam.

Žodzis — darbas. Tuoj ke
pures an galvų ir paidyš an

sveika-

sakau

M

-ri

'4.

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS Į RUSIJĄ, LIETUVĄ Iii 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 STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžių. 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 SAVAITĘ IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA A F VAŽIUOT Iš RUSIJOS Į AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasporlus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

BANKIERIUS JOHN KOVACS
36 GRAND STREET Filija: 155 CLINTON ST.

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

KALBAM LIETUVIŠKAI.

| SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO M" >OPKE l)A« MEKAI) AFBIVQ

21 perk; Klevišiu, ? basunBU

Vertės $18.00, tik už Sįi'T-A<

•n 
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H POPIERŲ DYKAI 1
Popieros laiškams rašyti su viso

kiais gražiais paveikslais ir su tam 
pritinkančiomis dainelėmis, su šilki
nėm kvietkelėm ir su visokiais paveik* 
sieliais, paauksuotais kraštais parsi
duoda labai pigiai: kas priskųs 80 c. 
pačios markėmis, aplaikys 12 popie* 
rų su konvertais ir dar pridėsiu do
vanų knygų—Pradinis Mokėtas ang
liškos kalbos, 160 pusi., vertės 80c.

Reikalaujam agento ir duodame ge
rų uždarhj. Adresuokit.

Miss W. SORKIS 
1800 S.' Peoria St., Chicago, I1L 

(18—21)

AR NORI PRALAVINT 
SAVO PROTĄ?

Jei taip, tai perskaityk 
garsaus mokslininko Panne 
koek’o knygutę “Galutini* 
Klesų Kovos Tikslas”.

Kaina tik 10 centų. Re! 
kalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn. N. Y

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 a 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncn 
tų. Kas pageidautų koncerto. tagi» 
susižino su

M. PETRAUSKU, 
^95 W. Broadway, So. Boston, Mam

Tel. Greenpoint 2017
DR. F. MATULAITIS

k-J

>3lės. Aš susivadzinau iš vi
sų saliunų savd tavorykš- 
čius’ ponas Skilandzis visiem 
užfundzino ir nuėjomanpra- 
kalbų. Bracia, vienas cici- 
listas kad gi rėkia, tai net 
sienos dreba, o kici cicilistai 
i am delnais pliauškina. Mu
du su daraktorium Skilan
džiu acistojom kampi ir da- 
vai cypc, stauge... Cicilistai, 
bracia, nežino nei’ kų daryc. 
Neilgai trukus prieina prie 
mudzviejų vienas gražiai 
apsirengis vyras ir sako: 
“Decrait, vyrai, decrait! Aš 
už tai myliu jus, kad cicilis
tus fulinat. Aikšyte, aš už 
tai nuvežš’u jus in hotelį ir 
užfundzysiu gerai”...

Išėjom. Irrsodzino jis mus 
in automobilių ir paidyš, 
k^n žibainis. Pervažiavom 
visų miestu, o jis vis dar 
graiciau laidžia savo auto
mobili. Bracia, mudzviem 
su Skilandžiu jau pasidarė 
net strokas. Jau aš norėjau 
šoke iš automobiliaus, bet 
Skilandzis mani sulaikė — 
sako, gali sprandų nusisukę. 
An galo atvežė mus in vienų 
dzidely farmų. Privažiavo 
prie kiaulių tvarto, sustojo, 
išsitraukė revolverį, atkišo 
ir mus ir liepė mudzviem aic 
in kiauliatvarti pas kiaulas 
nakvoc. Sako: “Jūs esat 
kiaulės, tai ir vieta 
pas kiaulas”. Kaip cik-inė- 
pm in kiauliatvarti, jis cik 
blinkc duris ir uždo re. Ma
no tavorykščiui Skilandžiui 
r-uo to strdko pasidarė nege
rai ir... kiaulės mus apspi
to iš visų pusiu. Aš, bracia, 
matau, kad jau bus su d na 
dziena, tai išsitraukiau cizo- 
rikų ir (lavai gintis. Bet 
kur tu čia broluci nuo tokios 
galybės apsiginsi! Turėjom 
užsiroglyc an sienos ir ty sė- 
dec per visų nakey. An ry
tojaus farmerys acivedė po- 
b'cmonų ir sako jam: “Šitie 
du ponaičiai atėjo mano 
kiaulių voec. Uždaryk juos 
j kozu”. Ir turėjom nekaltai 
atsėdėc net po du nenašiu.

Tai matot, brolučiai, kap 
nekaltas žmogus turi nuken- 
tčc. Jau sakiau ir spkvsiu, 
kad geriau su velniu užsidėc, 
negu su cicilistais.

Jūsų viernas
Juras Ridzikas.

‘^■•XCRAfAICb/S 
Su 12 LutuviBų dailų, veitė s .( 0, 
Atiduoda n t tik už ............. . <

T^grefaforų S'stinho'iirt iii K nitų.

jumiem

Tik-tik neprigėrė.
Keliauninkas (į matrosą): 

— Aš manau, kad tamista, 
visuomet plaukiodamas po 
jūrą, nekartą rizikavai savo 
oy v risčia.

Matrosas: — Tain, tamis
ta, tenka rnat^t ticko. Kar
ta tik-tik neprigėriau^

T<nb’p^-jriinkriq • — 
didelė audra buvo?

Matrosas: — Ne. Tuokar- 
tu ant iūriu vieai ramu bu
vo ir aš. turėdamas 
Jnikn. nuėjau j maudyklę. 
Atsiguliau į lovi., paleidau 
vandeni ir... užmiki. Per 
mip»n napitati. kad jau esu 
pasinėręs vandenyje

Turbūt

21 plieninio kiupauų, 12 basę 
Vertes $25.01), tik už $I4.2Č

Atsiųskite ti-uiM nors kiek pi 
nigy ant rtnkoti, o męs jums 
nusiųsiu e muzikališką ir>strv> 
menta, kokį jus tik norėsite.

vakare tarp 7 ir y valanoo* 
po No. 229 Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y
V-.g-’A

Męs ūžia ik < ir e sp r < ijrI j f k ai rupų n eiti»e. kų r it pataiko visokius 
Muzikališkus Instrumentus Ir Fonografus.

Lietuviški R« kordai su vitckiorre dainene. filiu*’ ifcžvti ii rusišlai.
Atsilankę pav mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite kataliogo.

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

st?
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“Laisvės” advokatas jg

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y
Morris HSLLQU1TH

30 Church St.

NEWARK’O LILI U V M A APUEKA
Apielinkės lietnvian s prnnešu, kad [ atidariau 
AF>TIEKA. tikrai lietuvišką. Pas mane galite 
gauti vhokias gyduoles kokias tik Ljetuvoje gau- 
davot. Teipgi sutaisom visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiaiisiii^a’s^rgi’mu. '
KALIBATA

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

Prekė......................... Of
jrankių.

KALIBATA TONIC 
BITTERS 

laba5 gera gyduolė dėl ne
tvarkos skilvio ir malimo 
įrankių, suteikia sveikų ape
titų. pabudina išdalinimų, ne
sulygintas dėl malimo: su- 
grąž/na normališkas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. sfl /•

Prekė ...................................... **

KALIBATA
Čystytojns Kraujo 

puiki gyduole dėl vočių, odi
nių ligų, išbėrimų, pučkų ir 
visokių skaudulių paeinančių 
nuo blogo kraujo ir del įvai- 

ritS:......... .. $1.00

KALIBATA
Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų auginio, jei dar 
užsiliko kiek gyvybės šakny
se; sulaiko plaukų slinkimų 
ir pestekninį pleiskanų tvėri
mas!, taipgi niežėjimų galvos 
odos; suteikia naują augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas. r A _

-Preke ..........................  C

KALIBATA
(lydanti Mostis 

labai geras ir ’čystas prepa
ratas dėl skaudulių, įsipjovi- 
mų, 
mų, 
mindas dėl 
žaizdų.

Preke...
KALIBATA

Melstis nuo Nuospaudų 
atsargi ir'tikra gyduolė, del 
prasalinimo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė
jimų. It r

Prekė ............... ........... *

sudeginimų, apsišutini- 
nusibrūžinimų. — pasek- 

įvairių atdarų

m

4,%X

Yj

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS
ir MALIORIUS

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave.

MASPETH,

NEWARKO
AKUŠERKA

Paba5gusi Imperxtrici Mani A- 
kušerkų mokyklų Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias: pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi girai apsipažinuš su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei- 

į kalui esant, galite gauti pat_ar- 
:a\iinų.

O. STROLIENe
l Jaui^iškaitė
! 319 Walnut St., NEWARK, N. J.

1 Telefonas Market4()3o

rtiamgiausia ir geriausia 
lietuviška.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 6 vai. 
vakaro.

i Akušerka
Pabaigi* ■>! kur-ą Wonuini .MvdicaJ 

College. Baltimore. Nd
I'a.ekmniK*i atlieka eavo darbą prt. 

gimdymo. taipgi suteikia viMtkiae r»«i>»» <» 
PRKelba invainoae moterų lig**e

F. Sir o piene,

LIETUVIŠKA

APTIEKA

U>: 
A'i 5 
&<■>

KUR t IP.NYBB, 1HNAI IR GALYBfil

PHARMACIST
I'terry Str., ' Newark, IN
Near Van Buren Street Telephone 10135 Market.

r,<*x

ŠiltintoSveikatai

Grand St.,

ir
50c
60c,

50c. ir
50c. ir
26c/ ir

.10c. ir

Nuo galvas skaudčjitno. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo....................
Nuo peršalimo. ........................ ..
Plaukų stiprintojas.... 20c. ir 
I iniinentas arka Expclleris.. ■ 

plaukų žilinto 
.leutnalizmo.. 
lytiškų ligų., 
dusulio..........
kirmėlių.........

'ČJIJM '••r»i.7ii>rtini

Puikiausia lietuviams vieta pas

Skanus alus, 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsite 
ržganėdinti.

Brooklyn, N. Y. 
Palei Wythe Ave.

sutaisau receptus au didžiausia 
Htyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų.

ai vienatinė 'ietuvička aptiek* 
Bostone ir Massachusetts va’stijoj 
iyduolių galit gaut, kokios tik pa 

inelyj yra vartojamos. Galit reika
laut Į.er laiškus, a ai pridusta per 
wjtprea*.

K. ŠIDLAUSKAS
Ap'.iekortaa ir Savininkaa

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

"♦■•phone So.Boston 210*4 Ir žtaUl

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAU!:

IR ŠVARIAUSIAS SALI
N AS VISAME SO. 

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

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą;
Nuo Reumatizmo...............................$1.00
Kraujo Valytojas...............................(1.00
Vidurių Reguliatorius ..........................50c
TrojXnka........................25c, 60c ir (1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P A URBANAVIČIUS
Metropolitan Avenat

’ Brooklyn, N. Y
151

s,ou« M*"“™ nnisi

Gyveninio 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 tikiai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę spcuiiališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvastie# Balsanias. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio.............
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos...........
Pigulkos rlel kepenų...........
Blakių naikintojas...............
Del išvarymo soliterio.... 
Anatarinas ploviniui...........
Nuo kojų prakaitavimo.. 
Gydanti tnostis.....................
Antiseptiškas muilas...........
Gumbo lašai....................50c

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Tre/os Devynieros
Talppat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t.. 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. »

tSf"Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymaie^M 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

faigti jums brangi yra jusq aveikata. ’.ai tuojaųs reikalaukite gyduolių, rašydami na* 
atsilankydam1 . LitintnUtą Aptilk^.

VINCAS J. DAUNORA, Aptukau*, 
•M Bedford Avenue

ir

$1.00 
.75 

1.00 
1.00 

.60 

.50 
.50 

1.00 
.25 
JO 

8.00 
.25 
.25 
.50 
.25 

1.00

N uo pi 
Nuo R 
N <io 
N uo 
Nuo 
Antiseptiška inostis 
Nuo viduriavimo.. 
Knstorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas.

Kampu North 4-toc gatvfc

10c. ir

.25 

.25 
JO 
.25 
.60 
.25 
.50 

1.00 
1.00
.60 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.10

25c.

Brooklyn N> W,

m u. u r galit* rauti aka 
alanH, paikiai degttai* 

įlt »lranaw.n vyne Pataraavl- 
uaae kuagerlauBiaa 

y «■ pereitikrluell 
r

•i Mt., Hre«klya, N. I.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Telefonab|885, Greenpoint

»tut 1.41)91 A UtllGOk

VIRTA FAS

A. SHRUPSKI

BUK SVEIKAS
ir reikalaukite 

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

Reikalaudami knygos pri- 
siųskite krasos ženklelį.

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienau gali išmok
ti Anglišką kalbą, laimi trumpame laike, šio. mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyre. už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakaiais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American eel et languages

Klausyk mano žodžio!

Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta- 
vor-s gera ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St 

BROOKLYN
(Arti Berry St.)

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

Vardas

1741 W. 47tb Street, I ttiCttt, HL

N.’ Y Gatve

^Miestas
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PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso 
kias ligas gydo._______ '______________________________________ r

iesčio pavie-
melio r>ara-

MeldŽiu

CEDAR RAPIDS 
IOWA

Laisve” už 1 dolerį metams

Pavasariniai išbėrimai
arba kitokios niežtančios 
odinfiR 'igos palin>Rvinama 
ir paankmiiiHni gydoma nu 
Snvfira’8 Skin Ointment 
(Scvoros Odine' Mosčią.)

Kaštuoja 50 oont'i.

Jei turi šaltį,
tai neužmiršk pamėginti 
SoTora'e Cold and Grip Ta- 
blela. (SevoroB Plotkellua 
nuo Gripo ir Peršalimo.) 

Kaštuoja 25 centus.

ton. Mass. Parsiduoda knygelėmi

183jloebling Si.,

PajieŠkau draugo T. Žiūronies, Vil
niaus gub., Trakų' pav., Mažiūnų kai
mo. Meld'iu atsišaukti.

J. Ramanauskas
11 Tariff St., Thompsonvil’e, Conn.

Nuo
koklinšlo,
uždegimo,
smaugulio
veros Plaučių

Kaštuoja 26 ir 60 centų.

PajieŠkau pusbrolių Zigmanto ir 
Antano Permenelių, Kauno gub., Tei
su/ pav., kas žinot, malonėkit pranešti.

J. Taučius
4914 Magoun Avė., E. Chicago, Ind.

MOTERIŠKE ir MEILE

Pajmškau Antano Micko, Suvalkų 
gub., Senapilės pav., Pašventupio kai
mo. Gyvena Taunton, Mass.

M. Dichkus
122 Boulevard Rd., Throop, Pa.

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

Scvcros preparatai 
parsiduoda kiekvienoj* ap- 
tekojo. Būtinai reikalau
kite Severos. Jei negalite 
jų gauti, tai rašykite pas

___  ... APAKT KITŲ SKYRIŲ oertaBtietr.* rodtjam-.
kiFirvn?Nh i skaityti apie nervo, kraujo, inkstų, tomaHrtix ^K^KIUS šitos knygos yrn L-i- odos, viduriu, nusnpntjitrio. brooblUe irHtn psa

žingeidus. 1b kny*H kiekviena™ yra laba. «BS j^bs: u'p pt apie moterų neovdtoVHM t
Hint n d A ir reiVnllndn ♦iit-JHi. Iriirts Ii Ir r.rkm Kuti 1 « . • » . ..... a a

W. f. SL'VEEA CO

oas

, j. .iš AAfci fcssžte ■ '■ fe

895 W. Coal St «k 
(21—424)

LAISVĘ

kartus, nebodami drausmes,V alStlCCllĮ SQIDODC. balasvo tą patį Milių. Ze
ds “L. Ž.”). ’ miecių virsminkas dėl to ne

klusnumo nubaudė visus su
eigos vyrus po vieną rublį 
pabaudos, bet jie skundėsi 
toliau ir dabar net iš senato 
gavo žinią, kuri gali būti 
svarbi ir kitiems valsčiams, 
būtent, kad žemiečių virši
ninkas neturi teisės bausti 
valsčiaus rinktinių už tokį ar 
kitokį reikalų sprendimą su
eigose.

| Žodžiu, ir valstiečių tarpe 
randasi jau žmonių, kuriems 
nebe svetimas daiktas viešie- 

i ji re’kalai, ir kurie dėl jų ne
sigaili nei žygių, nei išlaidų.

1 keikia tik musų šviesuome-

- Metų gale visi valsčiai da- 
, .ro metines savo sueigas. 
C Rinktiniai valsčių vyrai

renkasi svarstyti kitų metų 
valsčiaus sąmatos. Jie turi 
nuspręsti, kiek kuriems vals
čiaus reikalams skirti pini
gų, iš kur jų paimti.

Čia mūsų valstiečiai pasi
rodo, kaip suprantą savo rei
kalus ir kaip juos ginlji mo
ką. Valsčiai tai nelyginant 
jų savavaldybės įstaigos, ku
riose apsireiškia jų visuome
nės papročiai ir gabumai.

Visa nelaimė, kad mūsų jneį atkreipti daugiau domos 
valsčiai tuo savo visuomems- j gyvenimo pusę ir daž- 
kumu dar mažai gali pasi- nįau ją kelti aikštėn, tiek 
girti: plačioji valstiečių liau- Igavytarpyje—ant vietų, tiek 
dis dar nevisur jos priaugu- 'plačiau _ spaudOje.
si, jos sąmonė dar nepilnai 
atbudusi.

Valsčių sueigose klausi
mai sprendžiami paprastai 
valsčiaus “ponybės”, daž
niausia raštininkų^arba 
“rėksnių”. Rinktiniai kar
tais net gerai nesuvokia, a- 
pie ką sprendžia. Susirinki
mas atliekamas' netvarkoje, 
be pirmininko, kalba, kas no
ri ir kada nori, nedaroma 
net tam tikro balsavi-

PAIEŠKOJIMAI.
PajieŠkau brolio Witlimo Grimalau- 

sko, Suvalkų gub., Ka’varijos pavie
to, Punsko parapijos, RodziŠkių kai
mo. 4 metai atgal gyveno Jersey Ci
ty, N. J., turiu svarbų reikalą ir bro
lišką užjautimą Šiame bado laike, gal 
reikalauja pageltos. Meldžiu atsi
šaukti iuo adresu:

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

P^i’/'Skan savo riminių: krikšto tė
ve S. Rusecko ir Kašmonaičių Tamo- 
Mdu.s, rvuzuniore ir Pranciškaus, Su- 

,v. . , valkų gub., Panemunes miesto.mo, sprendžiama viskas nu- džiu atsišaukt šiuomi adresu: 
rėkimu.

Kalti Čia, žinoma, iš dalies 
valsčiaus ponai — viršaitis, 
kurio priedermė žiūrėti 

t tvarkos ir teisės, ir raštinin
kas, kuris paprastai daugiau 
savo, ne valstiečių naudos 
žiūri. Bet kaltesni patys 
valstiečiai.

Rinktinių tarpe randasi, ir 
išmintingų vyrų, kurie su
pranta tų sueigų ydas. Jie 
vienok nedrįsta iškelti balso, 
nenorėdami “prieš vėją pū
sti”. Sueigon ateina jie tar
pu savy nesusipratę ir nesu
tarę, tuotarpu gi “rėksniai” 
jau iš anksto prie buteliuko 
susigiedojo, kada ir kaip 
šaukti.

Kaip mažai visuomeniškai 
susipratę mūsų valstiečiai, 
inatvti dar ir iš to, kad jie 
šykščiai ir nenoromis kar
tais skiria pinigų mokslo 
reikalams.

Tokį tat maždaug bendrą 
pobūdį turi mūsų valsčiaus 
sueigos, iš kurių savitumo 
kartais tik šešėlis lieka. Te- 
čiaus gyvenimo pažanga 
pradeda ir čia palikti savo 
žymę. Randasi vis daugiau 
pavyzdingesnių valsčių, ku
rie pasirenka sau jau tinka
mesnių perdėtinių, nesigaili 
pinigų švietimo reikalams, 
parsiųzdina valsčių n lietuvių 
laikraščių ir t.t. Kituose vėl 
valsčiuose tvarkingiau veda
mi susirinkimai, su pirmi
ninkų, kalbėtojais, balsavi
mais ir tt. (pavyzdžiui, ka
daise Kupiškio valsčiuje).

Pagalinus, kai kurie vals
čiai nasižyini ištverme ir 
mokėjimu gint s>avo teises, 
kaip antai, tnums žinomieji 
Šiaūlių, Žagarės ir Akmenės 
valsčiai. Jų kovos žygiai 

z duoda mūsų valstiečių susi
pratimo istorijai indomios ir 
svarbios medžiagos.

Taip, Akmenės (Šiaulių 
pav.) valstiečiai jau kelintą
jį kartą siekia patį senatą 
dėlei mokesčių, kuriuos jie 
verčiami mokėti įsteigtąja! 
prie valsčiaus cerkvinei mo
kyklai. Jų ingaliotiniai (lat
vis ir lietuvis) aiškina, kad 
valstiečiai nebiją ir nesikra- 
tą mokesčių, ypač švietimo 
reikalams, by tik jie būtų 
su jų žinia ir pritarimu už
dėti.

Kitu gi du valsčių kovojo 
dėl savo viršaičių. Žagariš- 
kiai greit laimėjo, nusikratę 
savo viršaičio Laikūno, ku
ris juo tapo prieš valstiečių 
daugumos norą ir “beponau- 
damas” didžiai visiems įgri
so.

Šiauliškiai gi kovojo atbu
lai — ne prieš viršaitį, bet už 
ji. Valsčiaus vyrai norėjo 
išsirinkti sau viršaičiu gerai 
pritvrusį ir išmintinga žmo
gų šannapn’u Milių, kuris ne
sidavė raštininkui už nosies 
vedžioties, bet Jo žemiečių 
viršininkai netvirtino, vir
šaičiu naskvres 1° knndi^n- 
4% Tris kartus rinkosi vals
tiečiai sueigon ir visus tris

PajieŠkau brolių Petro ir Jono Tu- 
j nilų, Suvalkų gub., Kalv. pavieto, kai
mo IŠlandžių. Kas žinot, malonėkit 
pranešti.

T. Tuniliūtė
213 N. 6th St., Brook'yn, N. Y.

PajieŠkau dėdės Andriaus Meilučio, 
Panevėžio pav., Ramįgalės valsčiaus, 
Vadoklių parapijos, Karvedžių kaimo. 
8 metai kaip Amerikoj. Atvažiavo į 
Pittsburgh, Pa. Malonėkite atsišauk
ti arba žinanti greitai praneškite šiuo 
antrašu:

Simonas šeštokas 
8145 Vincennes Ave., Chicago, Ill.

PajieŠkau Pijušo Kilikevičiaus, Su
valkų gub., Vilkaviškio pavieto, Ketur
valakių parapijos, Budulyčių kaimo. 
Jisai pats, ar kas apie Jį žinote, malo
nėkite man praneti, nes aš turiu pas 
jį svarbų reikalų. Mano antrašas:

Antanas Žvingilas
65 John St., Hartford, Conn.

PajieŠkau savo kaimynų Juozo, An
tano ir Adolfo Ivanauskų, A. Urbono 
ir Z. Stočkos. Visi Kauno gub, šau
lių pav., Vidreikiu kaimo. Turiu svar
bų reikalą.

B. J. Ozzas
Box 178, Auburn, Ill.

PajieŠkau apsivedimui merginos, 
mylinčios vesti dorą ir protingą gyve
nimą ir būtų gerai, kad mokėtų rašy
ti ir skaityti; ne jaunesnės, kaip 20 m. 
ir ne senesnės, kaip 27 m. Aš esu 28 
m., dirbu mainose, bet turiu misly to- 
liaus pradėti kitonišką užsiėmimą.

Adresuok.it šitaip:
J. V. M.

Ixxlford, III.
PajieŠkau draugo Antano Pučkos, 

Kauno guh., Panevėžio pavieto, Smil
gių parapijos, Dapšonių sodžiaus. 
Kaip girdėjau prieš karę atvyko Ame
rikon. Jeigu kas žinote, ar 
malonėkite pranešti.

Povilas Rasinskas
P*st Office, Coal

PajieŠkau Roko Šnekučio.
gub.. Vilkaviškio apskričio, 
Maskabūdžių, Keturvalakių parapijos. 
Meldžiu pranešti. Jie yra penki bro
liai, pirmiau gyveno Steger, Ill.

Miss M. Ąžuolas
1331 Oregon Avo., N. E.

Cleveland, Ohio

PajieŠkau draugo Antano žemaitai
čio, Suvalkų gub.. N 
to. kaimo Karališ

' pijos. Turiu svari 
atsišaukti šiuo adrta

Jonas Pečiulis, 
149 McClellan Str., Philadelphia, Pa.

Pajieškau trijų pusbrolių, Antano, 
Martyno ir Endriejaus Benesevičių, 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pavieto, 
Šiaduvos parapijos, Velekemio sodŽ. 
Malonėkit atsišaukt, nes turiu labai 
svarbų reikalą.

Juzefą Norakaiče (Belskienč), 
8427 Gilbert Court, Chicago, Ill.

PajieŠkau apsivedimui lietuvaitės, 
nuo 17 iki 24 metų amžiaus, kuri myli 
apšvietę ir.švarumą, taipgi turi turėti 
biskį ir pinigų. Aš esu 23 metų am
žiaus, pinigų neturiu ir esu paprastas 
darbininkas, seniau buvau biznierius, 
bet atsitiko nelaime su mano bizniu. 
Aš noriu, kad man mergina pagelbėtų 
kokio amato pasimokint.

A. M. Flagman, 
P. O. Box 1543, Boston, Mass.

(22—25)

PajieŠkau Jono Nako iš Rygos.kar- 
tn gyvenom ant Suvorovskos gatvės 
N54. Taingi paiieškau pusseserės I’a- 
lion'ios Čenaitėo - Selvaetrnvičinrčs, 
sodžiaus JakubaiČių. Jie patįs ar kas 
anie juos žinot, malonėkit pranešti 
šiuo antrašu:

Petronėlė Kleiviūte
212 Spiknart St., Carnegie, Pa.

Paiieškau Antano Kuro ir F. Rie- 
rio. Kauno gub., Vilkmergės pav., Ku- 
rėnų kaimo.

F. Malievich
8144 Vincennes Ave., Chicago, III.

KAS TURI?
Ka« tari ant pardavime jmtrą ran

ku Britannica Encvclonedls nnHų kal
boj. nrsen*«n< kaip 9-tos laidos.

Adresuokite

ecoocc

DRAUGIJOS 
kurios apsirinko “Laisvę’ 

savo organu:
LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 

DR A UG YSTfiS, ROCK FO R D, 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

1436—7th Ave.
Vioe-pirmininkas F. Raškevičius 

539 Island Ave.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St. 
Finansų raštininkas J. Stružas 

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzinskis 

539 Island Avo.
Kasos Globjčai:

M. Geruliūtė
1109 S. Winnebago St.

Ona Savrasevičiūtė
589 Island Ave.

Marfialka A. Neverauskas
411 So. Church St.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 9 H Jenne St., 

Fremont Ave.
prezidentas.

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

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

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

J. sereikis, 616 Market St., iždinin- 
Kas.

Kasos globėjai: J. Leščauskaa, 007
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, 801
Caledonian St. ir B. Kiga, 168 Main 

Durininkaų, J. Žilius, 614 Market St.
Street

Metiniai komitetai: L. Jenelevskas, 
50 Newell St. ir P. Boišis, 173 N.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

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

1111 Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininkas K. Varašis, 12 

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

A. Samulionis, P. O. Box 68, McKees 
Rocks, Pa.

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

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

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

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

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

Cu'idy, Pa.
6 kuopos, Export, Pa.

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

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADR ESAI:

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

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

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

Choro vedėjas L. Ereminas, 824 
Barreman St., Brooklyn, N. Y.

Repeticijos atsibūna kas pėtnyčia 
“Sokolų” svetainėj, 190 Grand St., 8 
valanda vakaro.

LIETUVIŲ KELIONEI PAftELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: 

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. ’Liberia, 233 

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

St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J. Klaščius, 556 Driggs 

Ave., Brooklyn, N. Y.
Kuopų Sekretorių. Adresai: 

kuopos Brooklyn© — V. Žilinskas, 
Roebling St., Brook'yn, N. Y. 
kuopos Brooklyn©—V. VitkeviČia,

i
183

2
29 Hudson Av©., Brooklyr, N. Y.

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

LIETUVIŲ PKESERIŲ UNIJOS 58 
SKYRIAUS 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. s

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugis, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

Vice-Prczidentas 2) S. Markus, Cor. 
l°th & Wne St., Phi1 adei pi ia, Pa.

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

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

T. L. Dundulis, Box 511,
Westville, Ill.

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

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

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

J. J. Gerdauskas, 78 Welles St., 
New Britain, Conn.,

J. Jukelis, 695 East; 189th St.
( New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511, Westville, 
m, kuris ynTpo $1,000.00 kauciia, o 
tte Įrašęs | knygas pasiųs IMlnlnkuL

O

Žieminis kosulys,
kuria kartais jokiam gydymui nepa
siduoda, arba joi toksai kosulys pa
eina iš neprisidabojimo — gali būti 
greitai ir pasekminga'i palengvinta ir 
netrukus toks ligonis atgaus sveika
tą, jeigu ims vartoti

Severą’ 
Balsam 
for Lungs

(Beveros Plaučių Balsamą). daugely
je atsitikimuose šioji gyduolė parodė 
savo raminančią įtekmę, kaip štai 
matome iš sekančio laiško:

•’Mano duktnri inkai kankino koBUlys nuo 
pat pradžios Žiemos. Apturėjome Snvnroii 
Pinučių Balsamą ir pirm nevartojimo dviejų 
bonkučių, tasai kosulys vifdškni išnyko. Pas 
mna aaaiiejo visuomet, randasi Severos Prepa
ratai, kaip tai: Scvoros Reguliatorua, Soveros 
Gyvasties Balsamas, Severos Norvotonas, ~ 
▼eros Skilvinis Bitteris, Severos PigulkoB 
Kepenų ir Soveros Gothardiškas Aliejus, 
title visi vaistai labni gerai veika.”

Josephine Rntnjc.r.ak,
24 B. Stanton St., Hudson,

kosulio,
t

orinių trinkelių 
užkimimo ir 

pampinkite So- 
Baisumų.

tirazi Dovana
-----v-.-_ r--- .........■■■; «>--■<»

d£l labo VISUOMENES 
Knyga sveikatos 1*1 nan)au8i» 
mokslo išradimui ir k^ reikia daryti 
sirgiiR, taip pat kaip Ir kur išgydyti, 
lygiai knyg'ij ••Daktaras*’ paroda 
kaip nuo visokių nelaimių b»*i 'Imi «*•<• 
«a ugoti

SKAITYKITE! SVARBU!

LIETUVIŠKA LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA!
249 Grand St., Brooklyn, IN. V.

VISI Grochowskio - Schwenko bankos depozitoriai, kurie gavote 
nuo NEW YORKO VALSTIJOS BANKŲ DEPARTMENT čekius, at
eikite mūsų ofisan — išmainysime juos veltui.

Tėvynėje likę Jūsų geutĮs, draugai ir pažįstami dabartiniame laike 
slėgiam! Europos karos letena, kenčia didžiausį vargą — badą. Jie lau
kia Jūsų page’bos — gelbėkite juos. Ateikite mūsų ofisan, mielai Jums 
patarnauaiftne pasiųsdami Jūsų pinigus pigiai, greitai ir saugiai. Gva- 
rantuojame už kiekvieną centą.

Keliaujantiems TĖVYNĖN parduodame laivakortes, suteikiame 
reikalingiausius patarimus ir parūpiname išgauti nuo Rusų Konsullo pas- 
portą.

^Nepamirškite mūsų adreso;

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

> TOJE KNYGOJE "DAKTARA s»r^antiema. Tik p*r*ki»ičitM U
mokina, kaip vyrus, taip ir moteris, kas butinai patirsi, ko čia refalima paradyti.

I reikalinga žinoti, visiems, kaip jauniems, taip ir 
sepjyinĮH ženotiems ir neženotiems. 
bai žingeidus, 
naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti 
sveikas ir laimingai gyventi.

. ŠITA KNYGA ''DAKTARAS” apražo visokių 
ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip apsireiškia,

[ kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima 
, Išsigydyti.
I TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyri) pa

slaptybes bei ligas' ir taip pat apie moteris telpa
I * ŠIOJ KNYGOT "DAKTARAS” dik 'ai aprašo, 

atidengiant daug pa’slapčių apie geriausius sma- 
gurnus ženybinio gyvenimo ir taip pat kaip ir

| kada geriausia yr? apsivesti ir kaip.........  " y .
KNYGA “DAKTARA S" yra paveikslais ilins- bk atsių 10 c. stampotnu pnshintimui.

traucta, parodo ir giliausius kūno dalis, išaiški-l p --- - -_____ ■ . ___
na paslapty bes. Ji reikalinga kaip sveikiems,1 tą apgarsinimą ir adreeuok teip:

i The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa

kitas visokias litas, suklos nnbfgimo ir t ♦
JEI SERGI, tai pirmian ne kaip manai va 

kokias nors liekarstas ar kreitli prie 
reikia butinei perskaityti knyg| "DAKTAk 
Daug žmonių nno rodos “DAKTARO'

YPATINGA I serganti, nnsilpCję, sukliurę, p© 
sigadinę per jaunystes klaidas ir vargta am I rip* 
kiomis, kaip paprastomis žviežtomia, teip utaeaB 
►tįsiomis ligomis, irtoje knygoje atrasite tflrrą r©
VodEt„ kad ta knyga dFI labo vlanomevta B 

duota, tai kiekvienas apturės f ą DOVA N AL kw

REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, iškerpant <*.

MUZIKALIŠKŲ INSTRU MENTŲ IR AUKSORIŠKŲ 
DAIKTŲ KRAUTUVĖ.

JAU ISGJO iš spaudos knyga

ne tik jauniems, bet ir seniems. 
Jaunimasf*joje\ras]daug gražių, naudin- 
gų’pamokinimų’apie/neilę, ojseniems — 
bus dailus' ^prisiminimas J jaunystės 
svajonių :: :: :: :: :: :: :: ::

Reikalaukit šiuo adresu:

AR NORITE GAUT

DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus visų 

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

HENRY J. SCHNITZER,
‘ 141 Washington, Stn

New York City.

20c

Keik ■ilaudaini pf'
te dvicentinę štampu I 

rekord i su visokioms dainom* 
BROOKLYN, N. Y.

Platinkit Lietuvos šelpimo Fondo Štampas. Galiti 
gauti “Laisvės” redakcijoj. 183 Roebling SL, Brooklyn,

5.000 Katalogų Dykai 
' katalotrą tuojaua gausits. Parima lietuviškų 
i J. GIRDĖS. 10.3 GRANT) ST..

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.

25ddyVkaių14K. GOLD Filled AUKSO Laikrodėlis $5.^2

AUKSO LAIKRODĖLIŲ stačiai pagal FABRIKOS PREKĘ, kad kuodaugiausiai jų «-SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS 14 K. GOLD filled AUKSO LAIKRODĖLIŲ stačiai pagal FABRIKOS PREKĘ, kad kuodaugiausiai jų iš
parduoti; tai KAS DABAR PIRKS PAS MUS LAIKRODĖLĮ, tai augšČiau patalpintus 25 puikius daiktus kožnas apturės prie laikrodėlio VISAI 
DYKAI, kaip tai: Importuotas atviras laikrodėlis (MODELIS), Harmonika, Moteriška Branzoleta, Veidrodėlis sĮtūroj aptaisytas su trimis ki
tais dalykais, Dubeltavas Lenciūgėlis su Breloku, Kryželis su išvaizda Viešpaties Jėzaus, Branzoleta su laikrodėliu (jaunuomenei), 32 Kalibro Re
volveris (MODELIS), Plunksna Fontaninė, Pypkė, Britva, Diržas, Kaklaryšio Spilkutė, Sagučiai dėl mankietų, marškinių ir kalnierių, Žiedas, 
Peliukas.

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

Kada^ apturėję siuntinį, nersitikrinsit, jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 K. GOLD filled, GVARANTUOTAS ANT 20 METŲ, SU GAR
SIAUSIU PASAULY MECHANIZMU, o tos dovanos yra kuonogenausios rūšies, tai užmokėsit likusius $5.25, ir 85 centus už persiuntimą dova- 
id. Jeigu gi nepatiktu, męs su noru sugrąžinsim rankpinigius. Todėl aišku, jog perkant laikrodėlį nuo mūs ABSOLIUTIŠKAI NIEKUOM NE- 
HZIKUOJAT, kadangi mūsų laikrodėTiai yra GVARANTŪOTI ANT 20 METŲ, ir jei laikrodėlis bėgyje 20 metų pasigadintų, męs jį pataisysim 

įainysim ano kito VISAI DYKAI. Iš KANADOS visi pinigai turi būti prisiųsti iškatno.
PRANEŠAME, jog MŪSŲ KOMPANIJA YRA KRIKŠČIONIŠKA ir neturi nieko bendro su firmomis apgavingomfs, palinSJomls gar- 
wn_e laikraštyje, taip lygiai ir su firma iš St. Louis, Mo., kuri visados seka mūsų apgarsinimus. Taigi kas nori turėti GERĄ yyriską ar 

bu dovanom, stačiai pagal FABRIKOS PREKĘ, tegul jį perka tiktai nuo Seniausios ir Geriausiai Žinomos KRIKŠČION7A- 
, o visados apturės tą. kas yra garsinta. Adresuokit:

nu. Jeigu gi nepatiktu, męs su noru sugrąžinsim rankpin
RIZIKUOJAT, kadangi mūsų laikrodėliai yra GVARANTŪOTI ANT 20 METŲ; ir jei laikrodi 
arba fšmainysim ant kito VISAI DYKAI. Iš KANADOS visi pinigai turi būti prisiųsti iškalno.
sintis Iriame laikraštyje,
moteris
K©S Ki

NATIONAL COMMERCIAL COMPANY, 90 WEST BROADWAY, Dep., 11& NEW YORK, N. Y

Adresuok.it
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C VIETINES ŽINIOS.

DRAUGAI BKUOKLYNIE- 
ČIAI!

ant savo ka
lendoriaus pasizenklmkiic, 
kad šioj subatoj, 20 d. kovo, 
Tautiškame Name atsibus

pietų. Kalbės drg. J. Žaltys. | 
Prisirašymas tą dieną bus 

tik už $1.00.

W illiamsburgaš, veikiau-

1

IŠPARDAVIMAS!

^"0^

LA/SVfi

'i..... 11 11
IŠPARDAVIMAS!

*

balius su perstatymu juokin
gos komedijos “Pagavo”. 
Prieš perstatymą pasakys 
trumpą prakalbą St. Michel- 
sonas, “Keleivio” redakto
rius iš Bostono. Pertrauko
se dainuos linksmiausias 
daineles “Aido” choras po 
vadovyste gerb. L. Eremino, 
taipgi griežš ant smuikų trio 
ir solo. Pasibaigus progra
mų! prasidės linksmus šo
kiai, kurie tęsis iki vėlai nak
ties.

Nepraleiskite šio vakaro, 
nes vėliaus gailėsitės.

Įžanga kiekvienai ypatai 
tiktai vienas kvoteris. Kurie 
neturite kvoterio, tad atsisa
kykite nuo šešių stiklų alaus 
ir “suseivysite” jį. v

Pradžia programo 8 
vakare.

val

Prakalbos.
Niekuomet dar, turbūt,ne

būdavo Brooklyne tokios 
daugybės prakalbų, kaip 
šiuomi laiku.

Pereitą četvergą Tautiš
kame Name įvyko • prakal
bos, kurias parengė I. W. vV. 
simpatizatoriai. Kalbėjo 
Šmitas ir panelė Flyn j(ang- 
liškai). Šmitas kalbėjo pu
sėtinai ir prisilaikė takto. 
Nurodė unijos principus, pa
sakė, kuomi I. vV. W. skiria
si nuo kitų unijų, papasako
jo apie Europos karę.

Flyn kalbėjo labai gražiai 
ir labai taktiškai. Ji papa
sakojo daug įdomių dalykų 
iš istorijos Lawrence’o strei
ko. ,

Tūlas Gaigalas iš Philadel-, 
phia tol kukavo, kol publika 
švilpimu ir rankų plojimu 
nenuvijo jo nuo steičiaus. 
Tokio prasto “kalbėtojam” 
Brooklynas dar nematė.

Ant pabaigos Grikštas nu
sivilko viršutinius drabužius 
ir pradėjo rodyti sorkes. Iš 
šitos jo “prakalbos” publika

tani žmogeliui trūksta šulo.

kame Name kalbėjo L. Pru- 
seika. Pirmininkavo drg. J, 
Šukys.

L. Prūseika pasakojo tik 
apie Sibirą, žmonių buvo 
pusėtinai daug ir visi labai 
atydžiai klausūs įdomaus pa
sakojimo, kaip seniau žmo-

tremia dabar, kokis ten* yra 
.gyvenimas valstiečių, kaip 
gyvena ištremtieji irt.t. Bū
tų labai naudinga surengus 
daugiau panašiu prakalbų.

Sekančią pėtnyčią Tautiš
kame Name įvyks įdomios 
diskusijos: ar atneša darbi
ninkams kokią nors naudų 
tikėjimas? Atsilankykite 
visi tie, kurie esate tuomi 
klausimu užinteresucfti. 
i - - -----------
‘ Lietuvių Moterų Progre- 
syvisko Sus. 1-mos kuopos 
lavinimus susirinkimas atsi
bus 18 d. kovo, (ketverge), 
Tautiškame Name.

Draugės kviečiamos kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

Draugiškai
M. Baltuškiene.1

•is, iš eilės, bus jau šeštas.
Aprobuojama, jog namo 

pastatymas ir įrengimas ap
sieis $200,000.

New Yorko knygyno išlei
stam raporte pasirodo, jog 
praeitais metais išduota 
skaitymui 9.516,482 knygos, 
o 1913 m. tik 8,320,144. Vi
su milijonu išduota daugiau 
ižtai, kad žmonės labai rei
kalauja knygų apie kares.

Netrotlkite vilties! Jeigu plikas ar 
Jaukai slenka; tūksančiai jau likos 
išgydytais, (lydymas DYKAI!

Adresuokite: Specialist, 106.
Dr. Brunclza Co., Sta. \V„ B’lyn, N. Y.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA.

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Spėri] Jistas Moteriškų Ligų.
E. 5t)th St., New York

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. po

;l 1

•ki
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nodėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti- 

iame ir pasakome visas ligas ir pa- 
-elbstune. IŠ kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo- 
,i. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą. 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
114 E. 50th St., NEW YORK.N.Y.

Kalbame lietuviška!.

NAMAI UŽ $438.00.
Ar nori pelnyti?

Nusipirk namus už $438.00 arba ir 
brangesnius, o pe'nysi. Jeigu pats juo
se gyveni—raudos nemokėsi, jeigu iš- 
randavosi kitam—imsi randą, pelnysi. 
Įdėk pinigus j savastį, o pelnysi ir ne
reikės savo pinigų kimšti į bedugnius 
lankus, kur jįpu yra žlugę daugybė 
žmonių pinigu.

Žinias, o taip-gi plonus ir paveikslus 
mt panlav.ino namų galima gauti kas 
ryą nuo 9 iki J I vai. pas Kazį Pilėną, 
.ifise

NORMANDIE PARK CO.
189 Broadway New York. N. Y.

jDurjs j ofisą iŠ Dey Street).

dovanosNepaprastos
Kas užsrrašys pas 
mane dienraštį'Nau- 
k-nas'’ ir prisius $5 

taM gaus dovanų 
‘Laisvę’’ ar “Kelei
vį”, ar “Kovą”, ar 
*Vie»yt>ę” Liet.”, ar 
“Lie»uvn”. ar “ A- 
.Tirrikes Lietuvį” ar-
>a *’t>ah.ę cui < 

laikraščiu per m<
laiko. Ta

gi 45.00 dar galit jiasirinkti prie 
‘Nasjier.u” vieną iš tų laikraščių, koks 
lamstai geriausiai patinka. Tik tamsta 
atsimink, kad užsjraęs “Naujienas” 
gausi dar vieną vi;*ai dykai.

A nuros dovanos: kas gaus 1 naujus 
‘Laisvei” skaitytojus ir prisius man 
6.00. tam padarysiu didelį paveikslą 
6x20 už dyką. Kaus gaus 2 skaityto-

,u “Naujienoms” ir prisius $104)0, tas 
iraus paveikslą su rėmais vertės, 
10 dolerių.

<1. E^RAKINI^,
37 E 21 St., Bayonne, N. J.,

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER• kmt **■ r.
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PENKIOS DOVANOS DYKAI!
IŠ PRIEŽASTIES APLEIDIMO SAVO BIZNIO, privertai Luojaus 

išparduoti savo kuogeriausį 1-mos rūšies TABAKĄ absoliutiškai už 
pusdykį, ir kad kuogreičiau išpardavus, perkantiems 40 pakelii} Taba
ko duodamo VISAI DYKAI augščiau patalpintas sekančias dovanas: 
1) Paauksuotas Laikrodėlis su gvarancija ant 5-kių metų, 2) Brelokas, 
3) 32 Kalib. Revolveris (Modelis), 4) Peliukas iš angliško plieno, 5) 
Sigaretnyčia.

40 PAKELIŲ tojo TABAKO (Bogdanow, Sultan, Mesaksudi,Stam- 
boli, visi 1-mos riišies) ir tas 5 dovanas išsiųsim kiekvienam kas pri
sius 25c rankpinigių (markėmis). Likusius gi $5.75 ir 50 centų už per
siuntimą dovanų apmokėsit priimdami siuntinį ir po persitikrinimui, 
jog tas Tabakas ir Dovanos yra kuogeriausios rūšies. Pasinaudokit 
tuojaus iš tojo nepaprasto išpardavimo, prisiųsdami rankpinigius sta
čiai prie:

MOSKVA TOBACCO COMPANY ’
92 West Broadway Dept. D. - .New York, N. Y.

“Laisves” knygos
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP J[ IKŪNYT?

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

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

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios riečiasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotoju 
žuvo ant caro kartuvių—tari 
perskaitykit šią knygelę, čia 

'jūs atrasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir »u kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties. Kaina ........

MC7TERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAI
TUOSE. Paraše Z. Aleksa. ši 

knygelė is'aiškina, kokis mo
terį} padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina.

•GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi, vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne, 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ......

21 d. kovo So. Brooklyno 
soc. kuopa rengia prakalbas. 
Kalbės J. Neviackas. Pra
kalbos įvyks Columbia Hall, 
3 vai. po pietų.

Šioj seredoj bus prelekci- 
ja ant temos: “Kaip penėti 
kūdikiai?” Skaitys Dr. J. S. 
Misevičia p. P. Draugelio 
svetainėje.

Pradžia 8 vai. vakare. Ren
gia Lietuvaičių Kliubas.

15c

20c

20c

K as

FARMOS!
Geriausios Farmos!

I
 LIAUDIES DAINOS, 

rinkinėlis gražiausių 
kų dainei :ų i 
Kas nori

Tai yra 
lietuviš- 

deklarnacijų. 
išmokti d'eklamuo- 
eilutes bei išmo

kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra ge
riausios eilės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes

nių poetų. Kaina tik ...........

I DR. J. C. BROWN
j Vleiemn gerai žinomą daktairą-upecijalfatą. kuria panekmingaf gydė ligonius per 85 matus, dabar •
I e UŽDYM PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IK DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis diena-
S J mis: Nedėliomis, Utarninkaia ir Pėtnyčiomin.
S , I DK. J C. BROWN yra baigęs vieną iš gerlaurių Amerikos universitetų ir turi auksinį medalį
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Pigiai parduodu geriau
sias, gatavas farmas su bu
dintais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
farmų, žemė su moliu, juod-j 
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems 

is, daržovėms, šienui 
odams. Turiu daugybę 

^išdirbtos žemės labai ge
ros. Pigiai parduodu an’ 
lengviausių išmokėjimų. Že
mė atsakančiai gera, di 
tižiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Kolionijoj, kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkčje mies-
|to Scottville, Mason County. 
’Michigan, kuris yra turtin 
| ginusiu farmerių miestu 
state Mich. Viduryje der 
lingiausių ir gražiausių lau 
kų, lygti keliai, gerai žvira- 
voti plentai, upės ir ežerai 
pilni žuvies ir Scottville yra 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausy

‘'■:i a

7

Visokius VYPUsKUP RŪBUS pigiai.! 
ir gerai galite pasiūti pa» ANTANĄ 
įJUTKŲ. Užtikrinu, jog tie, kurie už 
isakys paa mane kokį nnr» apsvilki- 
ną, pilnai užsiganėdiną mano darbu 
ip.b aš, pasidėkavojant savo praktikai 

-gražiai pritaikau rūbą kiekvienam 
žmogui pagal jo norą ir reikalavimą 

užlaikau įvairių firmų prnbao 
aampelius), iš vo kiekvienas ga’i pa- 
i s u irt sau patinkamą medegą už pri 
ūnamą kainą. Taipgi nutaisau, iėva- 
a« ir auprosinu senus vyrų ir uroten, 
IrabnžiiiR,—išrodo, kaip nauji.

Atsitikus reikalui, kreipkitės, po šlur 
tdresu: 670 N. Main St., MON'YELLO. 
VfASS., Lietuvių Tautiškame Name.

Mu pagarbe

>? ;gAr Nori į
i

Nepaprastas Manifestas ir 
prakalbos,kurias rengia Lie- ' 

, tuvių Politikos Kliubas New ;
Yorke ant 21 d. kovo, turi ! 
sutraukti skaitlingiausią pu- 1 
bliką.

Prakalbos įvyks p. J. Bar- 
tašiaus svetainėje, 3 vaL po1

'./-V

Šauti DYKAJtlvl geras štuka.ii 
fe. ir Didelį Katolio^ą Visokių ma- 

giškų štukų »r kitokią visokių 
V] dalykų, kurių tu laba) nori, o 

nežinai kur Jų gaut? Atsiųsk 
i savo pilną ir aišku adresą ir už 
I 6centus štampų dėl uždengimo 
I prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 

tą Kataliogą ir štokas tau nusių- 
aim DYKAI. Adresuoki
JUOZAS J.8ZLIKA8, 

(MAOIKAS)
B2I11. Hatofed St. GtyMp, IH.

x

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'ioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina ....................................

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO. 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

dąs. 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. 
0 nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik................. »l0

MOKSLAS RANKŽINYSTkS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina........ 15e

Iš DVASIŠKŲ TEVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina ............................   '
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina .
SOCLIALDEMOKRATU MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLIAI, kaina .. .......
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

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

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

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

EVOLIUCIJA. Kaina .
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS. 
.. Kaina .................... .. 50c

“Laisve”,
183 Roebling St, 

Brooklyn, N.

lik:

<

25c
10c

20c

10c

75c

_ .. , . ______ 1 m«d»U
atnlžymejiTną mokM*. Jo ofisu yra įrengtas hu naujauBiomiH BtebūklingonuK maSinomia. X-8pindullų 
mašina duotis didžiausią gydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visas žmogau i kūnas, užtai ir lengv* 
atrasti, kur yra įsisėdus liga. Neturint gi toa marinos, su paprastomis akimis nieko negalima sužlnatl. 
kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir1 prailgina gydymą. ,

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENftJUSIAS IR NERVIŠKAS

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

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GULĄ IR KITAS LIGAS, karior perda.g vtetoa 
užimtų čia išdėstyti, gydą, su geriausiomis pssekniėmia.

AS nedarau ilgų tyrinėjimų, kad uurasti, kokia liga Jūb sergate, bet tuojaus ją permatau, kaip veid
rodyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktika ir stebūklingos maiinoe.

Nesiduokite --avė bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar Jūs llM 
galima išgydyti s-u vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija D 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis page!bos.

ATMINKITE, JOG A* ISGYDAU 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 išagzemmuoti, tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimui ligoniam* 
DYKAI Nedilioinis, Utarninkaio ir Pėtnyėiomia.

DR. J. C. BROWN
50 W. 36-th St., arti 6-th Ave., New York,l|N. V.

OFFISO VALANDOM! NEDELIOMISi
Nuo U vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo f vai. ryto iki 8 vai. po plei
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakara. ,

j
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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 
apgy ventame, 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 Kolionijos ir 
farmų kataliogą. Adresuok:

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville, Michigan.

Užsirašykite

;?»■
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Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

’NAUJIENOS” praneša naujausias ir teisingiau
sias žiuias iš karės lauko ir abelnai iš viso 
pasaulio — ka-dicn.

"NAUJIENOS" yra daroininkų laikraštis ir j<Js 
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 knina:
Chicagoje—per išnešiotojus 12 c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų $<50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5 00, 
pusei metų $3.00; dviem rnėn. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met.$7.00. Pavienių num. kaiua 2c.

Išpild y k šitą blanką irprislųsk kartu su pinigais.

“MAUJIENOS” 1841 S. Halsfed SI., Chicago, IIL
Šiuomi prisiunčiu $------------- ui "NAUJIENAS"------------

metus ir meldžiu jas siųsti Žiuo adresu

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

Juokas
Toje knygoje aprašom* Jp
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KPIRMIJTINIS LIETUVIUKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS

KAINA

35 centai

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

Įteik a lauk šiuo adresu:

183 Roebling St.,
“LAISVE“

Brooklyn, N. Y

r**’ * * w * w M *-----
I M0K1NK1TES SAVO NAMUOSE ’

Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis 
per korespondencijas, mokintis savo namuose. Pagal mūsų vartoja
mą metodą, kiekvienas žmogus gali išn\okti visą aritmeiką liuosose 
nuo darbo valandose. Iškaščiai stebėtinai maži.

Jei nori žinoti, kaip greitu laiku išmoki aritmetiką, tai para
šyk mums, o gausi pilną paašikinimą dykai. Įdėk štampą atsakymui.

Adresuok:

Lietuvių Korespondencijine Mokykla,
1607 N. Ashland Avenue, Chicago, 111.

25c

50c

10c
50c

35c
20c

iL ............ K

AR BUVAI KADA NORS
Jeigu nebuvai, tai užeik ir persitikrink, jog yra PUIKIAUSIAS LIETU

VIŠKAS KOTELIS NEW YORK ( 1TY
VIEŠBUTIS arba KOTELIS NET SU 37 KAMBARIAIS.
KAMBARIAI yra įrengti pagal naują madą, kaip tąi: ELEKTRIŠKA 

ŠVIESA, Maudykle, Elevciteris, TELEFONAS ir kitokį visokį įrankiai, pri
klausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę dėl VESTUVIŲ, Šo
kių, Susirinkimų ir dėl visokių draugiškų suėjimų.

Parduodam LAIVAKORTES j Lietuvą ir iš Lietuvos, rr j visas dalis pa
saulio. Siunčiam ir išmainom Pinigus visų viešpatysčių, kas kokių reikalauja.

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

GEO. BARTASZIUS & CO.
498 VV’ashingon Street, 261 W. Broadway

New York City So. Boston, Maaa.
Telephone 9537 Spring

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WAS1LIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring Street tlTUTH rtiKr<)\NEW YORK CITY, N. Y. SOUTH HASB

820 Bank Street, Waterbury, Conn,

na B!

M. & V. Furniture Co.
A. MALIAUSKAS ir- A. VIOZIUINAS, Savininkai

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

VISADA PIRK RAKANDUS (fornišius) pas A. MALIAUSKĄ ir 
A. VIDŽIŪNĄ, nes gausi gerą forniši ir už labai ZUMĄ PULK .’ 
Duodam ir ant lengvų Išuiokesčių PO VIENĄ DdLERJ ar dau
giau ant savaitės, taip kaip kas išgali. Daiktus visur pnstatom 
savu v.žitno dovanai. Pabandyk nors vieną kartą pirkti pas mus, o 

įneš užtikrinam, kad bušit užganėdinti iš visų atžvilgių.

alini®

■■
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Triju kavalku mmkšti krėslai verti $"*5.00. Parduodam už $18.71. (■ 
Penkių kavalkų skuriniai krėslai ,, $35.Ou. Parduodam už $Z5.OO.
Lietuviai, nepamirškit musų, kada jums reikės fornišią.

M. & V. Furniture Co.
87 - 3 AVE., BROOKLYN, N. Y.’
L • ■ .
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