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Bernardas Montvidas.

Krakus kaltinamas pirmo 
laipsnio užmušime.

Lietuviu visuomenė vis la-

pnos ypatos. Kada P. Sin-Į rengtas 
'kus pradėjo nurodinėti, kad.... 1"'1"
minėtasai Bernardas Mont-

pridirbęs Illinoise
bjaurių darbų, tuomet 

Montvidas buvo ant jo beuž- 
sipuolęs, bet tapo išvytas iš 
namų.

Kiek mums teko sužinoti, 
tai Bernadras Montvidas ne
prigulėjo prie jokių lietuviš
kų organizacijų ir draugijų.

biau interesuojasi Montvido’V/ as 
ir Krakaus ypatomis. Nors 9auS 
ligišiol dar vis nėra aiškių 
prirodymų,kaip buvo su kun. 
J. Žebrio nužudymu, bet tei
sybė pradeda kilti aikštėn.

Wilmingtono dienraštis 
“The Evening Journal” pra
neša, jog Bernardas Montvi
das (alirs Charles Moras) 
prisipažino policijos virši
ninkui Black, jog tai jųjų 
kuopa sudarė pieną užmušti 
kun. J. Žebrį. Patsai Mcnt- 
vidas būk tai nedalyvavo už
mušime. Kunigą užmušęs 
Krakus (Melba) su kitais 
dviem padėjikais.

Vienok, Connecticut vals
tijos detektyvams Montvi
das nedavė joki) prirodymą. 
Policijos gi viršininką Ber
nardas Montvidas patsai pa
prašė ateiti kalėjiman ir su
teikė jam informacijas apie 
New Britaino užmušėjystę.

Philadelphi jos “ Public 
Ledger” praneša, jog Grand 
Jury jau kaltina K raku (Pe
trą Melbą) pirmo laipsnio ■ reitą nedėldienį mass-mitm- 
užmušime. Čia eina kalba gą ir išnešė protesto rezoliu- 
dar ne apie New Britaino ciją prieš tūlus anglų laik- 
kunigo užmušimą, bet apie raščius, skelbiančius sensaci- 
užmušimą Wilmingtono po- jinius melus apie tūlus WaĄ 
licmano Tierney. Kuomet terburio lietuvius iš priežas- 
Krakus buvo atgabentas tei- ties kun. Žebrio nužudymo, 
sman, jisai buvo labai nusi- Ypač negražų straipsnį pa
minęs ir kalbėjo tai}), kaip talpino “Republican” redak- 
sapne. Vertėja buvo lietu- cija, kur sakoma, kad Brook- 
vaite Valerija Taučiukiūtė, ‘lyn, (dalis Waterburio), kur 
kadangi Krakus pasisakė ne- daugiausia gyvena lietuviai, 
mokąs kalbėti angliškai, ru-1 būk tai yra anarchistų liz- 
siškai ir lenkiškai. Kuomet das. *
Krakui buvo perskaityta,ka- i Draugijų įgaliotiniai sako, 
me jisai kaltinamas, tai jisai (kad “Republican” smarkiai 

apšmeižė Waterburio lietu
vius. Jeigu jau tarpe lietu
vių būtų prasižengėlių anar
chistų, tai ne kas kitas, kaip 
patis lietuviai, norėtų nuo jų 
apsivalyti.

I) ra u g i j c s p r o tęs tu o j a, kad 
paskalose apie kun. žebrio 
užmušimą valkiojama var
dai nekuriu dorų lietuvių,ku
rie jau ilgus metus gyvena 
Waterbury ir visuomet buvo 
geri piliečiai.

Panašus straipsniai tiktai 
kiršina gyventojus vienus 
orieš kitus. Po panašių 
straipsnių įtekme, kaip kas 
gali pamanyti, kad lietuvių 
tauta esanti prasižengėliu 
tauta. Tuo tarpu, lietuviai 
visuomet pasižymi padoru
mu ir progresyviškumu.

Drnnąijų Sarvšm atstovai

nieko neatsakė.
Ji taip-pat tyrinėjo gene

ral iškas prokuroras, bet pri
rodymų jokių negavo.

Montvidas Wilmingtone 
nenužudė jokio policmano. 
Iš jo laukiama iškvosti dau
giau prisipažinimo sulyg 
Kun. Žebrio nužudymo.

Wilmingtono policija taip- 
pat laukia pranešimo iš 
Brookline, Massachusetts, a- 
pie nužudymą drugštorio’ 
klerkos ir 3 žmonių sužeidi
mą. Sakoma.kad Montvidas 
susiėjęs su Melba Bostone. 
Buvę juodu ir Newark, N. J., 
ir policija laukia iš to miesto 
smulkesnių pranešimu.

“Saulė” praneša, jot* minė
tu du krimmplistu. bū darnu 
Philadelnhiioi apsistojo pas 
fūlą V<Jviri Ir Inp fon tano

S. S., nei prie b. La A., nei 
prie T. M. D. Tai buvo pa
prastos padauža ir, rodosi, 
kriminnl'stas iš prigimties.

“Amerikos Lietuva” pra-

rio nužudymui minėtasai 
° e rr n rdq s M o n tvi das atvy
ko Waterburin. Jau tuomet 
dnirreliui žmonių jisai pasi
rodė įtariama yna ta. Kuo
met ji kvietė atsilankyt kun. 
Žebrio laidotuvėse, tai jisai 
atsisakė.

WATERBURIO > DRAUGI
JOS PROTESTUOJA.

Waterburio lietuviškų 
'draugijų sąryšis atlaikė pe- 
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žvelgta, kad tai yrp įtaria- primena ir prakalbas, su-

45.
• m*'
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LiEBKNECHTĄ Pa- 
kREMIA 33 AT

STOVAI.
Iš paskutinių vokiškų lai

kraščių sužinome, jog kuo
met reichstago socijaldemo
kratų frakcija aptarė klau- 

i simą, kas daryt su K. Liebk- 
j nechtu, balsavusiu prieš ka
rę, tai 33 reichstago atsto
vai - socijalistai pasakė, kad 
principų žvilgsniu Liebk- 
nechtas turėjo teisybę, bal
suodamas prieš karės kredi- 

1 tus.

(susivedė prie to, jog Liebk- 
nechtas sulaužęs partijos di
sciplinų. Dėlei to nutarta iš
nešti jam papeikimas. Kad 
Liebnechtų papeikti balsavo 
82 atstovai, prieš — 15.

Lietuvos Šelpimo 
Į tas prakalbas 

visus, be pažiūrų
reikalu, 
kviesta 
skirtumo; tos prakalbos nie
ko bendro neturėjusios su 
neapykantos skelbimu. To
mis prakalbomis buvo norė
ta suvesti lietuvius didesnėn 
vieny bėri.

Po protestu pasirašo: Tho
mas D. Matas, George A. 
Štokas ir K. Ch. Kezemėkas, 
komitetas draugijų sąryšio.

iŠ LIETUVOS
Belaisviai.

Vasario 3 d. pro Vilnių 
pravežė apie 800 belaisvių iš 
Prūsų Rytų. Tarp jų buvo 
nemaža kolonistų, atsikėlu
sių iš Prūsų į Kauno gūb. 
Daugumas belaisvių — lietu
viai nuo Smalininkų.

Veiverių mokytojų semi
narijai vieta buvo skiriama 
Naujuosiuose Švenčionyse, 
bet, tu r būti, ji pasiliks Vil
niuje.

»
Benediktinų vienuolynų 

iš Kauno kelia į Tytavėnus 
Ras. aps. į buvusį ten kitų 
kartų benediktinų vienuoly
nų.

Pedagogijos kursai.
Prie Kauno augštosios 

pradedamosios mokyklos y- 
ra pedagogijos kursai. Iš
ėję tuos kursus gauna liau
dies mokytojų vietas. Pri
imami vaikinai ir merginos. 
Karės metu kursai perkelti į 
Panevėžį. Mokosi juose: 
I-me kurse 24, o Il-me 25. 
Lietuvių yra I-me kurse 16, 
o Il-me 3. Kursuose moko
ma ir lietuvių kalbos, po 5 
lekcijas kas savaitė katrame 
kurse.

Kauno Ūkio Draugija.
Per visuotinį Draugijos susi
rinkimų darbininkų samdy
mo komisija davė praėjusių 
metų darbavimosi apyskai
ta. Dvarininkai per komisi
jų pernai buvę parsigabenę 
980 laukų darbininkų: iš jų 
609 iš Volinės gub., 254 iš 
Liublino ir 117 iš Radomo. 
Šiais metais Kauno Ūkio 
Draugija taip-pat trauksian
ti į Lietuvą darbininkus iš 
svetur. Pernai buvę moka
ma darbininkui po 12 rub. 
per mėnesį, šiais metais esą* 
tikimasi gauti pigiau.

KONST ANTINOPOLĮ TIKIMASI PAIMT APIE VELYKAS
LIETUVOJTR LENKIJOJ.

Iš Lietuvos pastaromis 
dienomis jokių žinių nėra. 
Pradžioj savaitės buvo pra
nešama .apie mūšius Seinų 
paviete, Kapčiamiesčio apy
gardoje. Vokiečiai vis dar

šaudyt. Ant miesto uždėta 
$100,000 baudos.

atimtos nuo vokiečių pozici
jos drūtai laikomos.

VEŽA KARIUMENĘ 
MANDŽURIJON.

O Japonija sau ištyko be- 
__ w sidarbuoja. Vis daugiau ir 

laiko savo rankose Simną ir daugiau kariumenės gabe
nama Mandžurijon.

FRANCUOS SOCIJA- 
LISTŲ PARTIJA.

Kad Francijos Socijalistų' 
partija net karės laiku auga, 
tų rodo statistikos žinįos, 
apskelbtos organe “LTIurha- 
nite”.

Paryžiuj gyvuoja 10 soci
jalistų kuopų ir šiais metais 
jos turi daugiau narių, negu 
pereitais metais tuomi laiku 
kad turėjo. Antras faktas, 
vertas pabojimo, tai tas, jog 
“L’Humanite” cirkuliacija 
tolydžio vis labiau auga.

Well., tas gerai, bet klau
simas dar, ar neįėjo dabar 
partijon įvairių patriotiškų 
gaivalų ?

Marijampolę. Mūšiuose ties 
Augustavu vokiečiai paėmė 
5,000 rusų nelaisvėn.

Iš Berlyno praneša, jog 
rusai, ątsargumo dėlei, per
kėlė iš Varšuvos Vilniun 
daug karės ligoninių ir amu
nicijos sandėlių.

Apie padėjimų ties Gardi
nu — jokių žinių nėra.

Rusijos karės ministeris 
praneša per kabelį dienraš
čiui “The World”, jog gene
rolo Hindenburgo. pienas pe
reiti pei* Nemunų nepavyko, 
nors vokiečių ir buvę dau-, 
giau.

Karės ministeris Suchom- j 
linov dar priduria, jog vo
kiečių eilėse viešpatauja nu
siminimas.

Lenkijoje vokiečiai negali

OLANDIJOS SOCIJA
LISTAI.

Olandijos socijalistai bal
savo prieš išlaidas kariume- 
nės reikalams. Jie taip-pat 
balsavo ir prieš sumanymą 
pailginti tarnavime landve-

B u ržuazi j os span da 
labai neužganėdinta 
principialiu pasielgimu 
landi jos socijalistų,

yra 
tuo 
O-

DARDANELLŲ BOMBAR
DAVIMAS.

Anglijos laivynas išardė 
kelias ba ta rėjas forto Kum- 
Kale.

Iš Konstantinopolio pra
neša, kad 7 karės laivai,bom
barduojanti Dardanellus, y- 
ra pagadinti. Tarpe pagal*

RUSAI JAU VĖL BU
KOVINOJE.

Rusų kariumenė vėl jau dintų randasi ir “Queen 
pasirodė šiaurės Bukovino- zabeth”.
je. Austrai priversti trauk- 
ties.

.k- j /Anglijos laivyno admiro
las pasakė, jog jis tikisi, Ve
lykoms atėjus’ Dardanellų 
(fortai bus galutinai paimti.

Anglai laukia pasiduodant
KO NORI RUSIJA?

Kaip pasisakė Rusijos pir- 
masai ministeris, Rusija no- . , . . , _
rinti tik Galicijos ir Kons-Ž 1 urkų valdžia skubiai drū- 
tantinopolio bei laisvo pėrė- ^lna Fcs^9rQ, kad apgynus 
jimo per Dardanellus. (Konstantinopolį kaip nue

Iš Prūsijos Rusija nieko rusų, taip ir nuo anglų su 
nenorinti. prancūzais.

ITALIJOJ VIS GARSIAU ITALIJA JAU NEBESWN- 
ŠNEKA APIE KARŲ. įčIA PAČTOS { AUSTRIJĄ. 

Vokietija ir piktumų iri Rymas.—Pačbos ministe- 
gražumu prašė Austrijos, ris praneša, jog nuo šiol Au-

savo žemės Italijai, kad tik i vaikščios pačta.
Tai jau aiškus ženklas, jog

sukoncentruoti^ tiek spėkų, pa(Į ^jojį padovanotų gabalą stro - Vengrijon jau nebe- 
Icaduzimti Varsavą. Baisus sav0 žemgs itaHjai ‘ kad tik (vaikščios pačta.
mūšiai ties Psasnysu vis Italija neisimaišytų karėn ir’ Tai jau aiškus ženklas, jog 
liekasi be jokių pasekmių. nestotų po talkininkaų puse, santikiai tarpe tų dviejų ša- 
Kaip rusai, taAp ir vokiečiai Austrija griežtai atsisakė lių galutinai pablogėjo.
praneša apie paėmimą belai- duoti ką nos Italijai. 4 Italijos parlamentas
svių, bet kaš iš to! į§ į-os priežasties Italijoj ' ‘

talijos parlamentas pri
zmė įstatymų, labai smarkiai 
baudžiantį už šnipinėjimų.

svių, bet kaš iš to! į§ į-os priežasties Italijoj
. 1 * • 1 J • X. • vis labiau kįla karės upas.ta smarkiau veikti, čia vo- Vokiečių ambasadorius Ry-

^!<^ziai g^hsti jų'me> kunigaikštis Buelov tik- 
trina, kad galų-gale Italija 
Ivis tik šį tą gaus, jeigu ne
karinius.

Italijos karės laivynas būk tai jau pradeda sektiea 
, skubiai koncentruojamas Ypač sekasi Arraso distrik- 

^1 Ta ranto.
Milane vėl atsibuvo trink- rette francūzai atmušė nuo

RUSAI JAU VĖL EINA
4 

(Vėliausia žinia).
Iš Berlyno praneša, 

rusai atmušė vokiečius
kad;

PRANCŪZŲ PRANEŠI- . 
MAS.

Pastarasis francūzų štabo 
pranešimas skelbia, jog jiem

te. T;es Notre Dame de Lo-
rusai atmušė vokiečius įsN . , ~ , .. .vKauno gubernijos. Rusai vėl s?nlllĄr.a demonstracija pries,vokiečių tns tranšėjų my- 
užėmė Tauragę ir Lauksar-^us-tn»- Minia skalavo has . . .
gins (Prūsų pusėje). Rusai kares. Talkininkai rengiasi pHB
včl eina linkui Tilžės. ,77777777777" užpuolimo, visoje linijoje.

KATORGA Už PRIGULĖ-, 
JIMĄ PRIE SOCIJAL- 

DEMOKRATŲ 
PARTIJOS.

Maskvoje buvo teismas 
darbininkų Muravjovo, Ku- 
znecovo, Ivanovo, Gladyše- 
vo, Kakujevo ir Nibolajevo. 
Juos kaltino dėl prigulėjimo 
prie socijaldemokratų parti
jos.

Šešis iš tų draugų Mas
kvos teismo rūmai nuteisė 
katorgon nuo 4 iki 6 metų.

Tai tau “širvydinė” laisvė 
Maskolijoj!

LIETUVOS SOCIJALDE-
MOKRATIJA IR LON

DONO KONFE-
» RENCIJA.

, “Rankpelnis” praneša:
Lietuvos s.-d. atstovo ne

buvo Londono konferencijoj, 
nes dabar ne taip lengvairne 
taip greitai galima gauti iš 
Lietuvos įgaliojimas. O da
lyvauti be partijos C. K. įga
liojimo joks s.-d. negali — 
tai tik ponas Gabrys gali vi
sur lietuvių vardu kalbėti, 
kad ir jokio įgaliojimo netu
rėdamas.

Užsienio L. S. D. P. Biuras 
nusiuntė Londono konferen
cijai laišką, kuriame išdėstė 
savo pažiūras į jos uždavi
nius. Tain-pat nusiuntė sa
vo pranešima, kuris seniau 
tilpo bene visuose lietuvių 
socijalistų laikraščiuose, 
ta^D-nat kai-kuriuose rusu, 
vokiečių; ir anglų laikraš- 
čiuose/

CARAS ŠAUKIA SAVO 
REZERVISTUS, GY

VENANČIUS A-
MERIKOJ.

Seattle, (Washington val
stija). Visi'Rusijos kariu- 
menės rezervistai, gyvenų 
Washingtono, Oregono, Ida
ho, Wyomingo valstijose ir 
Alaskos teritorijoj, yra kvie
čiami grįžti namo ir stoti 
Mikalojaus II kariumenėn.

Tokį paliepimų išleido Ru
sijos generalis konsulas Bo- 
gojavlenski, gyvenąs Seatt
le. Tasai pašaukimas palie
čia 25,000 vyrų. Rusijos re
zervistai bus vežami į Vladi-1 
vostoką. Rezgrvistai turi 
atsišaukti iki 3(b balandžio, 
nes vėliau valdžia juos baus.

Tik vargiai kas paklausys 
caro kvietimo. Mažai jau 
šiandien yra kvailių.

PUSĖ VENGRŲ KAREI
VIŲ UŽMUŠTA AR SU

ŽEISTA.
Vengrijos atstovų name 

skaityta pranešimas, jog pu
sė vengriškii pulkų negalinti 
veikti. Yra net tokių pulkų, 
kad du trečdaliu kareivių iš
mušta iš’fronto.

Anglų kariumenė, veikianti 
Belgijoj ir Franci joj, veik 
pasidyigubino.

RUSŲ VALDŽIA KALTI-

RUSAI SAKOSI PAIMSIĄ 
PšEMYSLĄ.

Rusai sakosi vėl užėmę 
vieną iš išlaukinių Pšemys- 
lo fortų. Jie tikisi greitu lai
ku paimti ir patį Pšemyslą.

Tiki jie paimti Pšemyslo 
tvirtovę jau nuo pereito ru
dens,o kaip nepaima, taip ne
paima.

AUSTRŲ PRANEŠIMAS.
Austrijos karės ofisas iš

leido sekantį oficialį prane
šimų:

Rusų atakos ties Šulėj 0- 
wu, netoli Lopuszna (Kielcų 
gubernijoje) tapo atmuštos. 
Ties Gorlice mūsų artilerija 

1 padarė rusams didelių nuo
stolių.

Karpatuose ties Užšok 
Pass, palyginamai, ramu 
nuo 14 d. kovo, kuomet męs,! 
veik visiškai, sunaikinom 2 
rusų pulku.

Ties Wyszkowu męs pa
ėmėm 380 rusų nelaisvėn.

Novogeorgijevsko tvirto
vės viršininkas išleido cha
rakteringų paliepimų kariu* 
menei. Jisai tvirtina, kad 
žydai lošia šnipų roles ir to
dėl rusų kariu menė, užimda
ma kokį nors miestelį, turi 
paimti bent kelis žymesniuo
sius žydus, kaipo užstdvus. 
Jeigu vėliaus pasirodytųjcad 
kas nors iš žydų šnipinėja- 
vokiečių naudai ar šiap jau 
atlieka vokiečių kariumenei 
įvairius patarnavimus, tai 
tuos užstovus reikių sušau
dyti.

Žydų socijalistų organiza
cija “Bund”, apskelbdama t$ 
pranešima, tvirtina, kad žy
dai neužsiimą šnipinėjimu 
vokiečių naudai.

KARĖS TEISMAS BULGA
RIJOJ.

Paryžius. — Iš Sofijos 
pranešama, jog karės teis
mas nusprendė pakarti 123 
kareivius ir aficierius, kurie 
kares metu atsisakė eiti ka
riauti.

MAIŠTAI DĖL DUONOS.
Jenonte.Ispanijoj, buvo dL 

deli maištai iš priežasties 
duonos stokos. Moterįs ir 
vaikai atakavo duonkepy k* 
las.

VOKIEČIAI FRANCIJOJ.
Iš Danijos praneša apie 

žiaurų vokiečių elgimąsi Lil- 
lio mieste, kurį jie yra užė
mę jau valanda laiko. Mies
tiečiai buvo sušaukę pro tęs-' 
to mi|tingą. Vokiečių ko
mendantas pamanė, kad čia 
Mis ^revoliučiia” ir daugelį

ANGLAI SUMUŠĖ VOKIE
ČIUS.

Londonas. — Vokiečių 
nuostoliai trijų dienų mū
šiuose ties Neuve Chapele y- 
ra labai dideli. Išviso už
mušta, sužeista ir paimta 
nelaisvėn 18,000 vekiečių. 
Anglams sekasi. Tarp kitko,

lžymių' miestiečių liepė su-j jie paėmė Lepinette. Visos

KARĖS TEISĖS MEXICO 
CITY.

Mexico City apskelbta ka* 
rėš teisės. Naujasai prezį* 
dentas Garza sako, kad žmo* 
niu gyvybė būsianti apsau* 
gota.

Kataliku kunigai minio* 
mis bėga iš Mexikos. Jų 
bar pilna Suvienytose Vate* 
tijose ir jie agituoja, kaj 
mūsų valdžia įsikištų J Mali* 
kos reikalus.
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gierisko pamokslininkavimo u]\jagg Slovo
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pakaksią J H

Tautininkai ir socijalistai.

<<

taip ir jų vaikučiams.

“Vien. Liet?’ N. 6 tilpo a-

IR

A

mas mokesčių ant bažnyčių 
nuosavybės.

, . arS‘n.^an du kitiems mano draugams,pi įsideda dar vienas piktas, |įUrill0ju vartoja mano Box.

KAIP KLERIKALAI MYLI 
VARGDIENIŲ VAI

KUČIUS.

kaip klerikalams rupi žmo
nių gerovė...

jalistų tankiai virsta ant 
dvasios šventos... Turbūt ir 
pas jus taip-pat atsitinka...”

prasižengimo tame 
mokslu,.. Jau metas, seniai

ja, bet išpasalų ir negarbin
gai. Tokiais priešais pas 
mus, namieje, yra socijal- i

* dikčiai įžeidė ponus pirmei- 

išgirsti meilų žodelį iš ponų 
ministerių lupų. Kadetai, į-

Wisconsino valstijos legis- iš vietos. .
laturon socijalistų atstovai ko, jog jai nėra reikalo 
įnešė kelis billrus, kurie ga-, formuotis. 
Įėjo atnešti labai didelę nau- 1' .

Prakalbininkas - gimnas- 
tikorius Billy Sunday per 
astuonias savaites humbu-
gierisko pa m c 
Philadelphijoj — išsivežė 
daugiau negu $100,000.

Už tokius pinigus del die- įutat’j. .L 
vo garbės verta pasitampyti, lyvavę soc.-dem.

Galų - gale ir dalis Fran- savo atstovus, 
cijos unijistų suprato, jog Besitariant

Ronos depart- |ir vidurines reformas. _Val-

valdyba išleido karštą atsi- augštosios sferos ^nenorin- 
šaukimą už taiką.

Tiesa, viena kregždutė pa
vasario nedaro, bet balsų už 
taiką vis daugiau girdime.

Laikraščiu ir Gyveninio Apžvalga
VISKAS LIKSIS PO 

SENOVEI,
Paryžiaus rusų dienraštis 

i” praneša apie 
tarybas, kurios įvyko tarpe 

! rusų valdžios ir durnos de- 
i. Taiybose neda- 

, atstovai. 
Kitos frakcijos prisiuntusios

m

joja per politikos rėtį: kas If11A Llivn Rpfnnr ^asi £ana nors ir ne“ pirmeivis, skaito “Ūkinin- 1*UU DU VU DciHal"’ vjsi pakįla iki tokio rekordo,
ką” ar “Žinias”, toks badu 
dvės, pašalpos negaus.

Naujojo komiteto pirmi
ninku išrinko Yčą; na, ir ki
tus į valdybą kunigams par
sidavusius arba ant dviejų 
kėdžių sėdinčius.

das Montvidas?

Laikraščiai praneša, kad 
jau ir seniau Bernardas 
Montvidas buvo pagarsėjęs.

muo, iiamwjc, via ouvijcu- ..... . . i0Klus vi- kokiais tai negražiais dar-
demokratai, papirkti vokie-, 6l!s ^rinko, kuriuos galėtų beliais.

nosies vedžioti. \Pasal- “Ąm -čių pinigais. Tai sudurnčję ”aS%auq\ikrf katalikai'ku- tautos ir tėvynes pardavėjai. P?s. gaus tiki i Katai ai, 
Tia veikia falšvvai skintai ir niglniai taisys sugriautus kvailina prasLol’ius. Soči-1baŽTO bokštus ar naujas 
jalistai savo proklamacijose s^8.- Dabar šelpimo komi- ‘ tete vien politika viešpataus,
_,  ______________ _ 11V OU 111U.OLJ I •• 2 i i j —

priešais, bet prieš mūsų val-hnvn rlnncy ’ itBrtiB, uvu puvo inuoiį v—t----- , . . buvo ūaug^v. Koks žlibakumas, kaip
metas jau reikalauti taikos sneketa apie taikos 9w&asiciaug 
įvykinimo. Ronos depąrt- vidurines reformas. _ Vai- ;
mento (gubernijos) unijų džios atstovai pranešė, jog ■ metas fgrauti ta pūvanti vo-

• vi • 1 1 v. i • 1 n 11 r nn i An n t i \ c* Vi f \ 1 *1 ų

v. - . - -n - * ’ i tis iš sveiko tautos organiz-cios nei sklypelio Prūsų ze-l_» w.-z... „4-:

mės. Joms, esą, [ 
Galicijos ir Dardanellų. Ka
detų (pirmeivių) partijos 
atstovai prisimynę reikalavo 
įgyti Dardanellus.

Paskiaus užsiminta apie 
kaip vienas vyras, pasmerkė (vidurines reformas, konsti- 
vadinamąją “tautos tarybą”, I tuciją ir kitokius galus. Vi- 
kuri yra niekas daugiau,kaip dūrinių reikalų ministeirs 
.tik karikatūra tikrosios tau- Maklakovas kaip kirviu nu
stos tarybos. i kirto — viskas, girdi, liksis

Tūli tautininkai dar turi po senovei, apie jokias liuo- 
viltj, jog tautos taryba re- Isybes nėra reikalo nei svajo- 
formuosis iš išvėdins tvankų ti. Tokis stačiokiškumas 
savo ofiso orą. Į dikčiai įžeidė ponus pirmei-

Męs į tai netikime ir esą- vius. Jų širdelė taip troško 
me neviernais Tamošiais. Ir išgirsti meilų žodelį iš ponų 
abelnai męs nemanom, kad .
panaši taryba,kuri atstevau- sižeidę, buvo jau beeiną Jau
tų visas srioves, kuomet nors ’ 
įsikurs.

kam Tuomet ministeris Go
remykinas, nenorėdamas iš
irimo “tautiškos vienybės”, 
pratarė ir kadetams kelis 

;meilius žodelius, pasakė-ke
lius komplimentus.

Taigi, Rusijos vežimas nei 
Šiaurės meška sa- 

' i re- 
Visa ponų kade

tų ir mūsiškių tautininkų 
dą kaip tėvams beturčiams, nei klerikalų viltis tame, jog 

. Soči- ta meška yra didžiausias 
jalistai norėjo, kad beturčių liurbis ir po jos letena gu- 
vaikai, lankanti mokyklas,' d rus mekleris visuomet'su
gautų ten dykai užkandžio, o gebąs varyti savo biznį, 
taip-pat būtų aprūpinti ------------- '
ranlwedziais. Šiuomi laiku, SAVOTIŠKA AGITACIJA, 
kada beturčiams kiekvienas 
skatikas brangu, daigelis . •
mokinių stačiai pusbadžiai gitatyviskas straipsnis, ku- 
gyvena. Jie neturi cento-1rio autorius guldo galvą už 
kito, kad nusipirkus duonos.' blerikališkąjį Lietuvos ko- 
Todčl būt i labai pravartu, im tetą, šelpiantį nukentėju- 
' ' “ ■ J sius nuo kares. Tąjį nume

rį “V. L.” administracija 
si imt'nė ja dėl parodymo.

“Dilgėlių” N. 6 Pittsburgo 
i Aplinkinis praneša ve kokią 
! naujienėlę:

5-tą dieną kovo aš gavau 
, L.“ N. 6, kurio buvau 

prašęs pažiūrėt. Ir stebiuo
si, kad į mano P. O. Box sy
kiu su tuo buvo įdėta trįs eg
zemplioriai-“V\ L.” N. 6-to. 
Viens adresuotast man, kiti

mokyklose miest į lėšomis.
Tačiaus prieš tuos įneši- į 

mus užprotestavo Įeitaiikiš. 
kų draugij’Į atstovai. Jie na 
bugo, kad tuo būdu soči jidiš 
tai įgys Wisconsine dar di-1 
desnę įtekmę, negu kadjie! 
turi dabai*. Jiems paklusnus: 
legislatures deputatai taip- 
pat pasišiaušė prieš socijali
stų sumanymus.

Mūsų patinimų

TINKLE ISTORIŠKO RO
MANTIZMO.

Lenkų socijalistų dienraš
ty “Dziennik Ludowy” tilpo 
įdomi korespondencija iš, 
Vilniaus. Joje apkalbamai 
šios valandos politiškos pro
blemos. Paimsime bent ke
lias ištraukas: .

“Šiaip ar taip kalbant, bet 
lenkų politiška mintis, buda- 
vojanti neprigulmingą Len
kiją, neturi užmiršti, kad 
anapus Nemuno ir Bugo yra 
šalis, kuri nuo amžių ran
dasi po įtekme lenkų kultū
ros... ir kuri ligišiol yra dėl 
tos kultūros platinimo dė
kinga dirva. Tas visupirmu 
paliečia Vilniaus ir Gardino 
gubernija... Reikia atsi-

.. .Mūsų priedermė ati
duoti juos į valdžios rankas, 
kad valdžia visus mus neap
kaltintų tame darbe...”

Tai iki kokių Herkuleso 
stulpų neapykantos prieš so- 
sijalistus daeina ponai patri
otai. Visas prasižengimas 
latvių soc.-dem. tame, kad 
jie kuosmarkiausia’ agituoja 
prieš militarizmą ir karę.

Tai didžiausia insinuacija 
įtarimas latvių soc.-dem. e- 
cant Vokietijos agentais. Jie 
daugiau, kaip kas nors kitas, 
duoda vėjo ir vokiečių naci
onalizmui.

Amerikos Lietuva” rašo, 
i kad jisai trankėsi su prakal
bomis po Illindiso valstiją ir 
užrašinėjęs “Galvočių”.

“Keleivis” sako, kad jisai 
pridirbęs*kokių tai negražių 
darbelių Massachusetts val
stijoj.

"Naujienos” paskelbia ra
šiusios apie kokius tai Ber
nardo Montvido darbelius 
pirmame savo N-ry (1914 
metais).

“Laisvės” pereitame N-ry 
taip-pat šis-tas paskelbta iš 
to žmogaus biografijos.

Bet pasirodo, kad tai buvo 
dar savos rųšies agitatorius. 
Savo prakalbose keikdavęs

1 Koresponden-

sijota per katalikystės rėtį. 
Kunigas Olšauskas visiems 
nosis nusmaukė. 4

Parašiau tau visą istoriją, 
kad siųsdami kuomet pašal
pą neįkištumėt aukų į kuni
gų nagus bent jūs kairieji. 
Nes dėlto jie veržiasi į pa
šalpos valdybą, kad tikisi iš 
Amerikos skatikų pasiplėšti. 
Prieš siuntimą pagalvokit ir 
su mūsų redakcijomis pasi- 
tarkit, kur ir kaip savo pa
šalpą siųsti. ( 
kad jiems ne\ 
rupi, bet pinigai, aukos. Ima rasti pereitų metų vasa- 
Kaip toliau tas davatkinis. rOs “Laisvės” N-riuose. Tuo- 
komitetas veiks—vėl tau pa- tarpu čia atkartosime iš
rašysiu. ’

Nesitikiu, kad norėtum 
į tėvynę grįžti, nes pas mus Detroit, Mich, 
perdaug įsivyravusi dvasiš- 
ikijos kumščia tebeveikia, o 
! jūs pripratę prie liuosvbės—. 
nesusirokuosite. O gal?...1 
Pas mus pirmeivių, net soči- .vės” korespondentas aprašo 
.•„1^4... 4. ...„^4-„ tas prakalbas:

“Naujasis kalbėtojas, po
nas Vladislovas Maleras, at
sižymėjo! Mat, jisai netik

• aferai žinoma, socijalistus. iyui tspunueii- 
leymionių vargas • cijų apie jo “prakalbas” gali-

kaip pakilo (Krakus, Mont
vidas ir Kompanija. Ir mū
sų gyvenime panašių ele
mentų bus juo mažiau, juo 
labiau gilinsis mūsų žmonių 
susipratimas) juo labiau jie 
mokės atskirti pelus nuo 
grūdų.

jteigu Detroito katalikiš
kos draugijos žmonės būtų 
buvę labiau išsilavinę, jie 
tuoj būtų pamatę, kad jų 
kalbėtojui kelių šulų trūks
ta, nors jisai ir moka plūsti 
socijalistus. Jie tuojaus bū
tų parodę jam duris. Bet 
daugelis mūsų brolių paga- 
tavi susidėti su pirmu bastū
nu, by tik jisai sutinka iš
plūsti jiems priešingos srio- 
vės ypatas arba idėjas.

Kovoje su nepraustbur- 
niais kalbėtojais ir kitais ne
geistinais gaivalais “Laisvė” 
visuomet buvo pirmutinė. 
Geistina būtų, kad bent pa
našią kovą vedant, tarpe 
mūsų laikrašti jos būtų suta
rimas.

trauką iš korespondencijos, 
kuri tilpo “Laisvės” N. 57 iš

Kalbėjęs minėtas Bernar
das Montvidas tautiškai ka
talikiškai švento Juozapo 
draugijai, štai kaip “Lais-

Naujas įstatymas 
apie vaistus.

gose, kada išgydyt vistiek 
negalima, o ligonis nesijau
čia gerai ir jieško bile kokios 
pageibos; kartais ir perdide- 
lius skausmus prisieina su- 
tsabdyt. Bet jei tie vaistai 
bus vartojami tik ten, kur 
reikia, jų ir tūkstantinės, dai
lies nesuvartos, kiek ėjo iki 
šiol.

Naujasis įstatymas ne
draudžia daktarams užrašyt 
į receptą 2 grudu opiumo, 
f grūdo morfino, J grūdo he
roino ir 1 grūdo codeino. 
Ant tokių receptų nereikia 
daktarui dėt savo pilnos pra
vardės, numerio ir ligonio 
adreso.

Jeigu pats daktaras sėdė
tų prie ligonio ir duotų jam 
vaistus, tuomet įstatymas 
neverčia jį duot atskaitą. 
Jeigu gi jis paveda norsei 
duot vaistus ligoniui, tuomet 
jis turi užrašyt ant tam tik- . 
ro lapo, kiek ir kada duot

Pats daktaras gali nusi
pirkti minėtų vaistų, bet jis 
turi gaut tam tikras blanku- 
tes, kur j6 pirkimas turi būt j 
užrašytas. ’ 9

Kas link aptiekorių — 
jiems visai yra uždrausta 
parduot bile kam tuos vais
tus, išskyrus daktarus, kurie 
pristato tinkamą blanką. 
Bausmė už pardavinėjimą 
skiriama gana didelė. Ap
tiekorius turi vesti rekor
dus, kiek minėtųjų vaistų ji« 
perka ir kiek kada ir kam iš
leidžia. Tie rekordai turi 
būt laikomi per dvejus me
tus, kad valdžios pasiuntinys 
salėtų bile kada ateit ir per
žiūrėt, kiek vaistų da liko ir 
^r pagal tiesas liko parduo
ti, kurie išėjo.

Iki šiol aptiekoriai dary
davo didelį "faką”. Apie li
gas ir jų supratimą jie nieko 
nežino, o biznis verčia gau
dyt centus, todėl jie neatsi
sakydavo duot vaistų bent 
vienam, kas pasiskundė ser
gąs ir prašė vaistų. Jei tik 
iigonis turėjo kokius skaudė
jimus, nesmagius jausmu^ 
tuoj jam ir paduodavo virė- 
mįnėtu vaistų kokiame nori 1 
sumaišyme. Skausmas iš
nykdavo, paviršutinis ne
smagumas ant kokio laiko 
prasišalindavo ir ligonis ti
kėjo, jog aptiekorius žino ge
riau ir už daktarą. Vienus 
vaistus išbaigęs, jis bėga 
gaut daugiau. Tokiu būdu 
pirma buvęs sveikas arba ne
toli sveikas žmogus pavirsta 
į amžiną ligonį.

Naujoji tiesa bus smarkiu 
smūgi u ir tūlom patentuo
tų vaistų dirbtuvėm, nes ne
toli visuose jų prirengimuo- 
se buvo svarbiausia dalim' 
morfinas, opiumas ir jam 
panašus. Turės išeit iš ma
dos daugelis visokių “pain 
expeleriu”, “linamentų”. 
“zmiejiečninkų” ir kitų. Kol 
minėtieji svaigalai buvo di
dele jų dalim ir veikė ant 
kūno, žmoneliai tikėjo, jog 
jie gydo, bet kaip dozos liks 
žymiai . sumažintos, mažu 
nors sykį žmonės pamatys^ 
kad patentuoti vaistai yra 
tikra apgavystė. Šiame lai
ke visuose miestuose yra la
bai daug nesmagumų su įgi
jusiais paprotį vartot minė
tuosius vaistus. Prisipildė 
jų ligonbučiai, policijos sto- 
tįs, kalėjimai. Bus vargo, 
kol pavyks juos išgydyt ir 
atpratint. Priprato daugiau
siai nuo vartojimo įvairių 
patentuotų vaistų.

Reikia tikėtis, bus daug 
suktybių, įstatymo peržengi
mų pradžioj. Būtų malonu, 
kad valdžia aštriai užsispir
tų Hąrrisono įstatymą pil
nai įkūnyt, tuomet ne tik 
tūkstančiai žmonių neliktų 
aukomis, o ir gydymas la
biau prisiglaustų prie moks
lo pamatų, kiekvienas dakta
ras liktų darbštesnis, atydes- j 
n is. K. Stulpinas. w

Tūli laikraščiai jau pami
nėjo, kiti da ne, kad nuo ko
vo 1 d. įėjo į galę taip vadi
namoji Hąrrisono tiesa apie 
žaistus. Ji liečia visus dak
tarus, aptiekorius ir gyven
tojus, todėl svarbu yra ją ži
not. Jos pamatas yra mor
fino, opiumo, heroino ir ko
deino vartojimą kaip galint 
daugiau sumažinti, nes jų 
vartojimas įeina į paprotį 
taip, kad paskui žmogus be 
jų negali apsieiti, šie vaistai, 
Kaip ir daugelis kitų, yra kū
nui kenksmingi, kada varto
jami be reikalo ir kada var
tojimas prailgintas. Pypko- 
rius greičiau įpras apsieit be 
tabako ir girtuoklis be alko
holio, negu įpratusieji varto
ti be opiumo, morfino, kodei
no ir heroino. Jie lieka vai
stų aukomis. Įstatymas li
ko išleistas dėl pačių žmonių 
gerovės/ir jie neturi pykti, 
kada negauna tų vaistų pirk
ti.

Visi
ir iš jų baeinantieji turi nar- 
kotišką\ veikmę; jie žmogų

i

i
LERMAS KRISTAUS 

AVINYČIOJ/
New Yorko valstijos kuni

gėliai subruzdo. Rabinai, 
kunigužiai, popai ir tikrieji 
kunigai (žinoma, katalikų) 
nesavais balsais sušuko apie 
žmonių pagedimą. Kristaus 
i vinyne didelis sumišimas ir 
tai vis todėl, kad New Yor
ko legislaturon įneštas bil- 
lius, kuriuo norima užgirti, 
jog ir bažnyčios turi mokėti 
mokesčius. Kunigai gi, kaip 
žinoma, užvis labiausia ne
mėgsta, kuomet kas nors kė
sinasi ant jųjų kišeniaus.

Tūlas New Yorko rabinas, 
kuris kunigauja didžiausioj 
New Yorko sinagogoj Beth- 
El-Temple, pradėjo net grą- 
sinti pono dievo rūstybe šios 
gadynės materialistams.

O dalykos visai paprastas. 
Billių įnešė ir remia jį ne ko
ki nors bedieviai, bet repub- 
likoniški ir demokratiški 
biznicirai, kurie juk veik 
perdėm yra geri parapi^o- 
nai. Šiaip ar taip — jie tu-1 
ri mokėti mokesčius. 1
čios gi, kuries turi milijoni-. j • Viena dalis miltu su
neš nuosavybes, jokių mo-; • -- -----
kesčių nemoka. _ i
daugelis dievobaimingu ka
pitalistų skersakiuoja į ku
nigus, paskendusius lobiuo
se. Yra dar antra priežas- 
t's. kodėl kapitalistai nori, 
kad bažnytinis kišeniusbū-A 
tų patuštintas. Dalykas ta
me, jog daugelis bažnyčių 
pastatyta /tokiose vietose, 
kur pėda žemės verta di
džiausių pinigų. Kodėl gi 
bažnyčia nenugriauti ir ne
pastatyti jos vieton namo- 
milžino, kuris neštų šimtus 
tūkstančio pelno? Kodėlgi 
nepavesti dievo namų staty
mui ant lotų, kurie randasi 
kur nos užkampiuose ir yra 
pigus? Juk dievui visviena, 
kur randasi jo namai. Taip 
protauja daugelis kapitalis
tų biznierių. ’

Kas laimės toje kovoje — 
būtų dar peranksti spręsti. 
Bažnytinė New Yorko orga-. . vfldinama «n]aatPr r
nizacija per savo agitatorius ;talp.. vadinamą ^plaster oi zmonių nesusipratimu 

Kartais, dėl gyvu ir spauzdintu žodžiu 
svieto akių, neva dar pasako stengiasi visiems įkalti j gal- 
kokį laisvesnį žodį, bet šiaip va, jog tai būtų bedieviš- 
jau tai yra žuvusių žmonių'klausias daiktas — uždėji- 
laikraštis.

Pažinau, kad adresai rašyta 
p. P. Mikolainio ranka; į- 
spausta “sample copy”. A- 
nuodviejų lietuvių adresus 
gal gavo iš S. L. A., prie ku
rio juodu priklauso, o Miko- 
1 ainis yra S. L. A. viršinin
ku.

Stebimės, kam tuos senus 
numerius, išėjusius 10 d. va
sario, mums atsiuntė. Per
žiurėjom galas nuo galo ir 
nusprendėm, kad tai buvo 

.bene dėlto, kad ten yra įžan
ginis straipsnis, užstojantis 
už Lietuvos klerikalų komi
tetą šelpimui nukentėjusių 
nuo karės”.

Įsteigimas klerikalų kara
lystės ant šios ašarų pakak 
nes vis labiau darosi obalsiu' 
to laikraščio.

100,000 lenku”...
Tasai socijalistiškas ro

mantikas dar vis tariasi gy
venąs Mickevičiaus laikais. 
Jisai daug daugiau* skaitosi i 
su lenkų ponijos nuomone, rašty 
negu su lietvių ir baltaru-! nosis’

LATVIAI PATRIOTAI 
SOCIJALISTAI.

Tautiškame latvių dien- 
“Dzimtines Wehst- 

tilpo sekantis straips
nis: ,

“Tai menkniekis, kad ne
visi męs galime būti akty- 
viškais kovotojais karės lau
ke . Ir namie pasilikę, męs 
galime atlikti savo prieder
mę prieš tėvynę ir gimtinę 
šalį. Karės lauke priešas 

SKinąa mi Vilnium įabai atvirai užpuola. Bęt yra dar
I kąjBOrs bendra įr kitokiu; tautos ir tėVyrįės 

? Jprį^,wideatviMnekovi>

siu liaudies reikalaus. Jisai 
vis dar kalba apie lenkų po
nijos kultūrišką misiją Lie
tuvoje, nors, rodosi, turėtų 
žinoti, kad lietuviai ir balta- 
rusai neprašo tos kultūros 
"gėrybių”. Jisai užmiršta, 
kad ekonomij os žvilgsniu

rtįft

I
Dnnnnc kranmimac i kiekvienam mieste savo kailį uuonos Drangumas. i)et įr pravardes: vie-

----------- , nur pasivadina Antonovu,
The New York Call” til- kitur Montvidu, trečiur Ma- 

po įdomus aprašymas, kad leru ir tt. Taip-pat ir kalba 
Anglijoj, kur iš priežasties J kaip katarinka: vienur kei- 
karės kainos labai pakilo, jkia socijalistus, kitur katali- 
duona yra ant puses pigesne, kus, trečiur tautiečius, žo- 
negu Amerikoj. |džiu, kokias ant kata rinkos

Prieš karę, 4 svarų duonos išdeda gaidas, taip ir varo... 
kepalo kaina Anglijoj pa-'“ 
prastai buvo 9c. Vėliau pa
kilo iki 11c. ir dabar moka
ma jau 16c.' Taigi dabar 
svaras duonos kaštuoja 4c.

New York? įi už 12 unci-

Pirmiausia pasakė, kad visi 
tikintieji katalikai yra soci
jalistai, o dabartiniai socija- 
listai, kurie maišosi tarpe 
lietuvių, yra tik peštukai. 
Jie daugiau nieko negali nu
veikti, kaip tik išleisti savo 

Pagalinus 
jie (lietuviški socijalistai)

jų kepalėlį dabar reikia mo-1veiKn’ _
keti 6c., o už vieną svarą 8c. ?.r&aa? '• .. ..

ant puses brangiau. ' iau ir skai( (i ,J1cnlokai 
Kodėl? Ar New Yorke ke- - - - --

pa duoną iš geresniu miltu?
Ar kitos kokios priezastįs j pabajgos pasakė, kad ji- 
pnvedė prie tokio pabrangi- gaj pa^s ma(ęSj kaip ant gat- 
m0‘ v I vės šiame mieste būrys soci-

Ne. Duona kepama iš to- jalistų vieni kitiems bute- 
. i.j’

Kaip matote, minėtas Ber-

kaip tik raides, nes “Kovoj 
| nieko nėra anart raidžii

IX'VZriV CIVILI IU11

l)at kail) ir An£n' liais galvas daužė
.’Įjoj. Viena dalis miltų su- _________

Torln'l tni i vaJ’^°jama b”.nardav mokėjo plūsti lietu
mi pykląsei o kita niilziniskais ■ vius socijalistus nei kiek ne- 

t • i • 1 i j om įprasčiau, kaip tūli musų pro-
Nusiuntimas gana brangiai fesjOnaliai kalbėtojai, 
atsieina, todėl jis pilnai ' Kiek prisimenam minėtas
sveria Anglijos pigaus darbo 'Bernardas kalbėjęs ir E. St.
spėką duonos iškepimui. Ta- Louis.
čiau tie patįs miltai antroj 
pusėj vandenyno duoda ant 
puses pigesnę duoną! prato kas tai per paukš.

Apart to, duonos karalius ir persergėjlų visuomenę.
Ward prisipažino New Yor-| »
ko prokurorui, kad jo du o- - ' '• ' •
nos f abrikose vartojama tik- ...... .......
tai 39į procento tikrų miltų, f^V ant
o 60.J procento tam tikrų žo- meį persergėjo visuomenę 
lių. Iš tokios tešlos duona
esanti daug geresnė mais- “žinoma,"negalima kaltint 
tingesnė. Kokios žolės yra I Detroito katalikišką drau- 

T *^f 1 A , * I ir giją, kad ji užsiorderiavo to-
Newarko duonos fabrikose kį ‘-kalbėtoją”. Netik kata- 
— tas nėra ištirta. Bet Bos- įįkai tautininkai, bet tan- 
tono miesto inspektoriai su- ikįaį ,r socijalistai, gyvenan- 
rado, jog Cambridge ir Bos-1 ti kokiame nors mažesnia- 
tone duonos , fabrikose tas me miestely, neatskiria pelų 
ponulis vartoja vieton miltų |nuo grudų# Pasinaudojant

Rodosi, patsai sau 
prakalbas pasirengė. Vieti
niai socijalistai tuojaus su
prato kas tp.i per paukštelis

“Laisvė”, leuri visuomet 
kovoja su visokiais nepraus
taburniais, drįstančiais užsi- 

, “steičiaus”, ir tuo-

nuo to bomo. i

pas 
lietuvius, k i e k vie n as 

avantiūristas,

iršminėtieji vaistai i

DAR APIE KUNIGU RO
LĘ LIETUVOS ŠEL

PIME.
“Naujienose” vėl randame 

rašytojos Žemaitės laišką, i 
kuriame plačiai apkalbama, 
kaip etaesi kunigai ir jų pa
stumdėliai nukentėjusių nuo 
karės šelpimo reikale. Ji, 
tarp kitko, rašo: į •

“Dabar prisimindami plė
šia znųo žmonių aukas per 
klgbbpiįąs, bažnyčias... 6

jiį gaus ncukenteję —- 
niekam rierodys. r Aukas si-

/

parks’, kuris yra 5 sykius pi- mus, 
gesnis už miltus. Iš to gali- drąsesnis 
ma suprasti, kad tas daroma V?eJ^v\enas 
ne dėl duonos maistingumo, I 
bet padidinimui 'savo kiše
niaus. 1

Duonos pabrangima nuo
5c. iki 6c. Ward išaiškina visuomenės reikalas, visų 
“geru” tikslu. .Girdi, tuom'mūsų partijų reikalas pasi- 
esą išgelbėti didžiųjų duonos riininti, kad visok/ems sma- 
karalių tie maži biznieriai- 
duonkepiai nuo bankruto.

ijieškotojas gali pakilti į "vi
suomenės vadovus”.

Teismo reikalas nubausti 
piktadarius už jų dabartinį 
j) ra s i ž e n gi m ą. Lie tu v i ų r. •____

ladušiams ir abejotinos re
putacijos žmonėms nebūtų 
vietos ne tik ant pagrindų, 

i savo ner-Matote, koks geradarys!,bet ir anskrRai
Ir žolės vartojamos vieton biančiu žmonių draugijoje, 
miltu ir kainos pakeliamos' 
vis dėl kitų gero!

Minėtas Bernardas — ne
buvo nei kataliku, nei tau-

Apie tokius apsireiškimus ne* s?cijahstu.v Jis ir .. L. i .. . jo kompanija buvo žmones
reikėtų pagalvoti kiekvie- ha i^pipR. be vado, be nersi- 
nam darbininkui. tikrinimų. Ant jrvvenimo

Barabošius. bruko panašių elementų rah-

jo kompanija buvo žmonės 
iMpinR. bį vado, be nersi- 

Ant gyvenimo

nervų veikimą taip sustabdo, 
kad jis apie savo kūną mažai 
jaučia
veikmeš, bet šioji svarbiau
sia. Dė 
vo vart< 
ir tank' 
gai. N< 
dalis y: 
mokslą
čiaus rasdavos gana ir tokių, 
ką neturi-
rengimo profesijoj ir yra ne- 
paisytojais — tokie daktarai 
vaišindavo morfinu, opiumu, 
heroinu ir kodeinu netoli vi
sus savo ligonius. Didžiumo. 
ligų ligonis jaučia skausmą 
ir nekpmfortą. Geras dak
taras mato pavojų tu dalykų 
prašalinime, kada liga da 
užtikrintai neatspėta arba 
da progresuoja. Gavės mi
nėtų vaistų ligonis nejaučia 
daugiau skausmo ir visas 
jaučiasi smagiau. “Tai bent 
daktaras”, sako. „“Atėmė li
gą vienu sykiu”. Tokiu dak
taru gali būt bile katras ir 
tankiausiai juomi yra prasti 
ir neteisingi link ligonių 
daktarai. Tūli tik minėtais 
vaistais ir “gydydavo“, to
dėl naujoji tiesa gerokai už- 
kirs kelią ją darbui. Žino
ma, jie atras progas, tik vis
gi ims kiek nors vent 
statymas reikalauja, 
kiekvienas daktaras, 

gi nori savo receptuose 
s1! šinėt minėtus vaistus.

registruotų su tuo til- 
užmokėti! dolerį. Jei jis už
rašys bent vieną iš minėtų 
vaistų, jis turi ant recepto 
padėt ligonio adresą, savo 
pilną pravardę ir numerį, po 
kokiu yra užsiregistravęs 
valstijoj. Tas ir ligoniui 
duos suprast, jog jis gauna 
mmetui’i vaistu ir valdžia 
galės sekti atskiri daktarų 
veikimą. Negalima sakvt

Turi jie ir kitas da

šios ypatybes j'e bu

ai visai bereikalin-

i sąžiningi ir savo C c j

linanti žmonės, te

atsakančio prisi-

uzra- 
užsi-

AKMENTAŠIAI SUSI
TAIKĖ.

Barre, V t. — Vietos ak
mentašių unijos skyrius pri
ėmė unijos išdirbtą ant pen
kių metų kontraktą. Greitu 
laiku unija ir komoanija p$ 
sirašys ant kontrakto Jr tm

Barre, V t.

1

i

1 
I
t

4

■■/'■■k.

kad tie vaistai nėrareikalin-|metn^dės dirbtįS, 
gi tūlose užsisenčjusiose Ii* mentašių.



LAISVt

ra sv- 
). Nesi- 
rašyt y, 
arba ne- 

arba biski

visai neę 
Ja k ir ant 

la kiičiai

Pradžioje šių metų 17 ir 18 susirinkime olando Troel
pats tarė j as žino, kaip tart o. 

Su ie irgi yra daug keblu- 
vienodinti' mo ir ji gale’tų būt pakeista 

Bet su ie mažu ir 
čia jau būtų perdaug keblumų tar-

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

rašome 
abi raidi išsitaria 

d ne

tinkamų’ raidžių ir skieme- 
rikicčiai nu. Daleiskime, žodį vėtyt 

ištaria biskį arba gerokai ki
taip kiekvieno pavieto lietu
vis, nors jis mato tų pačią e.

Da didesnis keblumas mū
sų rašyboj daromas su jie.

Daug eilių mums siunčia. Kiekvienas 
norėtų, kad jos būtų talpinamos, bet... męs 
labai mažai ką tegalime tąlpint: ir tas-pa- 
čias tankiai nenoroms talpiname, tiktai dėl
to, kad geresnių nėra. Gana tankiai eilių 
rašytojai prideda, kad tai pirmutinis j ų raš
telis, ir prašo patalpint. Matyt, daugeliui 
rodosi, kad eiles lengviausia rašyt. Ištikrų- 
jų, geros eilės parašyti, gal-būt, sunkiausia: 
daug yra gerų rašytojų, bet labai maža gerų 
eilininkų, tikrų poetų. Tam reikalinga pir
miausia poeto dovana, kad skaitytojai tik
rai galėtų pasidžiaugti gražiomis eilėmis,

SOC1JALDEMOKRAT1ŠKOJI TAIKOS 
KONFERENCIJA KOPENHAGOJE.

’ (Nuo mūsų korespondento iš Danijos ).

gai, jei ant jos kirtis puola, 
; viena, ro

dos, kalba dėl kirčių neturi 
specialių raidžių, o jei turė
tų. tai da nereiški a,kad ji tu
ri ką gerą.

Akcentų męs irgi vartoja
me perdaug. Visai lengvai

VILNIUS.
Vasario 1 d. inteligentų kliube buvo 

“Lietuvių dainos vakaras”. Didžiulis, šim
to žmonių didumo, St. Šimkaus vedamas 
choras padainavo tautos dainų. Be to, St 
Šilingis skaitė “Tautos dainų genezę” ir St. 
Šimkus skambino kelias savo iš liaudies mo
tyvų kompozicijas. Pelnas skiriamas “Lie
tuvių draugijai šelpti nukentėjusiems dėl
karo” naudai

bos turi, nes publikoj išsidir 
ba vis labiau vienoda kalba 

i Mano nuomone, d 
| rašė jai ir terminologai ture 
! tų pradėt vis mažiau paisyt lėtų būt gerai ištartas 
apie tarmių skirtingumą, o rašėjai rašo “ieškot”, 
prisilaikyt jau gerokai išsi 
dirbusios, 1 
“suvalkinės” kalbos

kad okeanų transgresi- 
žemės 

up panašiai pasiniai okeanų van- 
imai priklauso nuo mėnulio. Spė-

Baltosios jūros pradėjo 
anderių, ledų gadynei p ras- 
arti" Norvegijos vėl praside- 

Kaip patiriame iš 
kitų šaltinių, ttfi lietuviškoji

Panašiu būdu ledai slenka ir nuo šiau
rių pusės. Padėkime, portugalai, susidūrę 
su šiauriuose esančia Grenlandija, pavadi
no ją “Terra - Verde” (angliškai Greenland
— žalioji žemė). Pats vardas rodo, kad se
niau ten viskas žaliavo. Tuo tarpu, dabar
— tenais patįs ledynai. Franci jo j ir Angli
joj taip-pat pastebiamas oro atšalimas. Ten, 
kur prieš 200 metų nunokdavo vynuogės, 
dabar jos jau nebenunoksta. Lietuvių pa
davimai ir dainos mini apie vynuogynus ir 
Lietuvoj. Iš to visko męs matom, jog prasi
deda šiaurių atšalimas. Šis atšalimas rišu
si su okeanų transgress! j a.

m a 
m a 
kebli, kaip rašyba ir nesima
to budo ją padaryt lengva ir 
taisykliška, todėl ant vien 
tik taip vadinamo “speliavi- 
mo” vaikai praleidžią daug

vienok ir mokslus; tenka'te 
ji neretai p 1 A . A.

Lietuvių gi rašyboj i rodo, jog y ten nereikalinga 
yra būdas padaryt perinai- Vienur i gali, būt ištarta ii- 

-------- ------------_r d__
Tikiu, netoli visi lie- kitur trumpai. Ne

precessija. Žemės precessija jau žinoma 
nuo kelių tūkstančių metų.

Kada šiaurinis žemės poliusas buvo pa
suktas į žuvies ženklo pusę, tuomet, veikiau
siai, ir buvo ledynų gadynė. Kada gi tas po
liusas buvo pasuktas į priešingą pusę, tai 
yra, į Painos ženklo pusę, tuomet veikė šil
čiausi žemės klimato laikai. Ir tuomet jūrų 
vandenįs buvo susirinkę apie ekvatorių.

Dabar vėl prasideda jūrų vandenų 
puolimas šiauriuose ir pakilimas apie ek
vatorių. Jei iš arti prisižiūrėti viduržemio 
jūrų krantams, tai galima patėmyti, jog tų 
jūnf vandenįs kadaise stovėjo daug augš- 
čiau. Tą patvirtina vandenų išgraužimai 
uolų. Bet taip buvo vidury pereitų tarple-’ 
dinių gadynių. Jei ten jūrų vanduo vėl pa
kils ligi to pat stovio, tai visos žemesnės vie
tos, kaip antai, Lombardija, rytų ir pietų Is
panija, šiaurės Afrika, Egiptas, beveik visa 
Graikija,- žemieji Juodųjų jūrų krantai liks 
apdengti vandenimis — jei tik žmones ne
mokės tam pasipriešint.

Tuomet mažiausia 13 tūkstančių ket
virtainių kilometrų žemės, dabar žmonėmis 
apgyventų, liktų jūros dugne. Bet galima 
tikėti, kad iki tam laikui žmonės išmoks at
sakančius pylimus įsitaisyti, kad nuo jūrų 
vandenų savo žemes išgelbėti ir jog mokės 
atsakančias prietaisas pritaikinti, kad at
liekamą vandenį išlieti, jei jis rinktųsi upė
mis. Bet tame pat laike Europos ploto dau
guma užsidengs ledais, nuo ko jau vargiai 
bus galima išsigelbėti.

Kodėl jūrų paviršiaus permainos turi 
eiti greta klimato permainų dabar nesunku 
atsakyti. Jeigu jau patėmyta saulės įtek
mė ant okeanų transgressijos, tai, be abejo
nės, turi būti ir atsakanti atmosferos trans- 
gressija, labai panaši j vandenų trans- 
p-ress’ia. (Toliau bus).

EILIŲ RAŠYTOJAMS
(Iš “Rankpelnio”).

jausmus jo užgautų, kitą kartą kad visą au
drą jame sukeltų. Antra, reikia tam dau
giau mokslo. Kitas, rodos, ir turėtų poeto 
dovaną, bet be tų žinių nieko neišeina iš jo 
eilių. Tokiems patartume būtinai susipa
žinti su Kudirkos “Tiesomis eilėms rašyti” 
ir apskritai daugiau gerų eilių skaityti: Jo
varo, Steponaičio, Vaičaičio, Maironio “Pa
vasario balsus”, Baranausko “Anykščių Ši
lelį”, Duonelaičio “Keturis metus”, Armino 
Ir Kudirkos vertimus. Nurodome šituos 
autorius ne dėlto, kad su jų idėjomis męs su
tinkame: tankiai męs griežtai su jais skiria
mės. Bet nurodome, kadangi tai yra geriau
si lietuvių poezijos pavyzdžiai. Jei kas sve
timas kalbas pažįsta, būtinai turėtų jomis 
skaityt, ir ten rastų puikiausių niekuomet 
nevystančių poezijos perlų.

Pagaliaus, poetui taip-pat reikalinga 
kuodaugiausia išsilavinimo. Jei viso to ne
turi, geriau tegul rašo ne eilėmis, o proza; 
tegul daugiau žinių suteikia iš savo krašto 
ar miesto darbininkų gyvenimo; tegul apra
šo, kas jiems labiausia patinka mūsų laik
raštyje ir ko trūksta. Tai reikėtų neatide- 
dant padaryt, nes tik tuomet męs galėsime, 
kaip reikiant, pagerint savo laikraštį. Te
gul atsiliepia keliamais mūsų laikraštyje- 
klausimais. Kad ir ne visi tie atsiliepimai 
galėti! rasti sau vietos “Rankpelnyje”, vie
nok redakcijai tie balsai būtų labai svarbus 
nurodymai.

Šiuomi'atsakome męs daugeliui eilių ra
šytojų, kurių eilių negalime talpinti.

, Raidė y mažu kaip kur ir 
;a, bet man matos, 

į vartoji
mas yra įvestas be tikro pa
mato. Męs ją rašome žo- 

iuose “vyras”, “yra”, da- 
ti”, “rašyti”, skaityti” ir 

Rašome be jokios prie
žasties, tik todėl, kad ant jost 
puola kirtis. Vienok kito
kiose formose tie patįs žo
džiai neretai netenka kirčio 
ant y (pav., darym 
m as, sakinis ir tt. 
mato jokio reikalo 
kur žodžio šaknis 

... . _____ is raidės,
užbaigusieji neretai padaro’ kitokioj formoj žodis rodyt klaidas. T ’ J * - v 1 • - - - --

Okeanų trąnsgressija.
Okeanų transgress! j a apsireiškia tame, 

jog okeanų vandenų paviršius kokioj' nors 
vietoj per amžius nusileidžia žemyn, o kitoj 
vietoj kįla.

Okeanų ir jūrų vandens tai susirenka 
pas ekvatorių, tai persikelia į poliusų pusę. 
Tokie siūbavimai būna visur ir visuomet. 
Sulyg Ziusso, toki jūrų paviršiaus siūbavi
mai gali priklausyti nuo greitesnių arba po- 
valesnių žemės besisukimų. Prie greitesnio 
besisukimo vanduo renkasi prie ekvato
riaus, o prie povalesnio — pas polius. Da
bartiniais laikais/šiauriniame ir pietiniame 
pasšariuose eina jūrų nusileidimas, o prie 
ekvatorių — pakilimas.

Yra susekta, jog jūrų paviršius prie 
Skandinavijos krantų ledynų gadynėj buvo 
daug žemiau nusileidęs, nekaip dabar yra, o 
paskui vėl pakilo ir pakilo augščiau, nekaip 
dabar matom. Baltosios jūros ledų gady
nėj nustojo beveik visų savo vandenų ir, ga
lima pasakyti, jog Baltųjų jūrų ledynėj ga
dynėj visai nebuvo 
įgyti daugiau v 
linkus. Dabar 
da jūrų nusileidimas 
padavimų
Prūsija dar netaip seniai buvo pusiau jūra. 
Tokiu būdu ir nuo Lietuvos jūra bėga toliau. 
Šiaurinė Amerika ledų gadynėje augščiau 
stovėjo nuo jurų paviršiaus, nekad dabar 
stovi.

Galima sakyti 
ja priklauso nuo bendros saulės 
įtekmės, 1 
donų paki 
kos, kuries priimta vadinti pritraukimo .spė 
komis, tarp žeme 
kęsuos, kaip tarp žemės ir mėnulio. Ši spė
ka veikiausia susirišusi su magnetizmo

Sauk’ ir visas planetas galima ruduoti 
gerais milžiniškais magintais. Jūrų pavir
šiaus stovis, veikiausiai, pilnai priklauso 
nuo žemės ir kitų dangiškų kūnų magnetiz
mo. Prieg to, didžiausias veikimas randasi 
į tą pusę, kuri atsakančiai guli kaslink sau
lės. Dabar palinkimas saulės ir žemės ek
vatorių sudaro kampą iš 27 laipsniui ir augš- 
čiausias todėl jūros paviršiaus randasi prie 
24° šiaurinio ir pietinio pločių. Bet bendras 
ekvatorių palinkimas nuolat mainosi, nuo to 
mainosi ir augščiausio jūrų paviršiaus vie
ta. Ekvatorių gi palinkimų besimažinimas 
priklauso nuo žemės precessijos.

dalyvavau tarptautiškame 
socijalistų kongrese. Atsi
menu Venderveidcs praneši
mą. Tuomet buvo 33 valsty
bės atstovaujamos ir visos 
jos skaitė 8 milijonus pclitiš- ‘ 
kų balsuotojų. Giliai mano 
atminty j stovi ta kalba, ku
rią žymiausias internacijo- 
nalo vyras, francūzas Žores 
(Jaures) sakė tuomet pasku
tiniam posėdyje. Jis išguldė 
tą priešmilitaristišką rezo
liuciją, kurią tuomet visas 

• ongresas vienbalsiai priė- 
nė: ‘Męs žinom, kad męs da 
turėsim pergyventi tamsias ; 
/alandas, kur šovinizmo au-| 
Iringa upė grūmoja, bet aš 
kviečiu jus iš visų spėkų ko
voti, kad prašalinti karės pa
vojų, įkuriant socijalistišką 
teisdarystęk Aš taipgi bu
vau liudininku jo paskutinės 
kalbos Brusselio konferen
cijoj 29 d. liepos, kada jau 
buvom prie karės slenksčio. 
Jo svarbiausias gyvenimo 
tikslas, kuriam jis visuomet 
buvo atsidavęs: dirbti, kad 
sutverti draugiškumą tarpe 
Vokietijos ir Franci jos.

“Neužilgo jis krito, kaipo 
auka šovinistiško persekio
jimo. Lai atsimena dabar 
visi šitą didį ir gerbiamą ko
votoją (susirinkimas atsis
toja). Dabar jau ne 33 tau
tas męs atstevaujam — di
džiosios valstybės apsigink
lavusios iki dantų prieš vie
na kitą, ir pasidalinusios į 
dvi pusi. Męs buvom persilp- 
ni, kad prašalinti karę. Bėr
iau g, mat, prikrauta sprog- 

■ tančios medegos laįke šių 
kapitalistiškų priešginingų met, 
prietikių. Dabar šaukiama 
anie socijaldemokratijos nu- 
sigyvenimą — nusilpnėjimą 
Bet šis šauksmas mokina i 
nūs, kad šalę mūsų, eilių y- 
•a tūkstančiai, kurie dėjo 
;avo viltį ant socijaldemo-; 
kratijos. Jų pareiga bus da-’ 
■ar sutvirtinti mūsų spėkas. 
Męs neturime tiesos liautis j 
kovoje. Socijaldemokratija : 
neutrališkose šalvse turi pa-1 
•eiga prieš istorijos teismą, 

ypač froje valandoje, kelti 
“Ugštni idėjos vėliavą ir 
kaukti prie nenuilstančios 
“karės nrieš kare”!

(Pabaiga bus)

mas. Konferencijoj, neskai- 'linksmas valandas Kopenha 
tant Danijos, dalyvavo šių'goję 1910 metuos, kada ai 
Šalių socijalistai: Olandijos,’’ 
Švedijos ir Norvegijos;žadė- 
jo atvykti, bet nepribuvo at
stovai nuo Italijos ir Belgi
jos socijaldemokratų parti- . 
jų. Suvažiavimo tikslas bu
vo — apsvarsčius sunkų da
bartinį padėjimą Europoje, 
pasitarti apie tolimesnį vei
kimo būdą ir pasirūpint san
taika tarpe kariaujančių ša
lių, o taipgi ir parodyti ka
riaujančioms valstybėms ir 
ių valdžioms, jog tarptautiš
ka socijaldemokratija pa
smerkia dabartinę karę ir 
visą tą kapitalizmo sistemą, 
kuri pagimdė ją. Suvažia
vimo posėdžiai atsibuvo Ko
penhagos miesto tarybos na 
me. Susirinkimą atvėrė 
Danijos s.-dem. partijos pir
mininkas, parlamento narys 
T. Stauning. Savo trumpoj, 
bet rimtoj kalboj jis nupiešė 
paskutinius šių dienų atsiti
kimus ir nurodė, jog socijal
demokratija visuomet kovo
jo ir kovos prieš karę. Kal- 
bėdams apie Daniją, jis sa-, 
ke: “Mūsų šalis ir musu val
džia pasistengė užlaikyti sa
vo neutralitetą ir mūsų s.-d. 
partija aukavo ir aukaus vi
sas savo spėkas įkūnijimui 
taikos, bet visųpirmiausia y- 
ra mūsų užduotis užlaikyti 
santaiką mūsų šalyje”. j 

Pagaliaus Stauningas ap-j 
reiškė, jog suvažiavimui at- j 
siųsta daug pasveikinimų ir 
gerų linkėjimu nuo kitų ša
lių socijaldemokratijos: 
Šveicarijos, Vokietijos, 
Francijcs ir nuo Angluos 
s.-d. organo “Labour Ix?a- 
/ler”, taip-nat nuo Belgijos 
s.-d; partijos sekretoriaus 
Camile Huysmanas; sis, pas
tarasis, angailestavo, jog vo
kiečiai, užėmė Belgiją, neda
vė. jam leidimo iškeliauti; 
taipgi . gavo pasveikinimą 
nuo vieno Anglijos kunigo 
Sattle, kuris meldė dievo pa
laimos konferencijai, — tai 
vienintelis kunigas visam 
pasaulvj, kuris išreiškė savo 
simpatiją ir nuoširdumą su
važiavimui.

Pagalios gauta pasveikini
mai nuo. žydų organizacijos 
Lenkijoj ir Lietuvoj “Lun
do” ir nuo Amerikos moterų I 
sąjungos.

Toliaus kalbėjo Švedijos! 
s.-d. įgaliotinis B ranting. 
Jis savo kalboje perbėgo so
cijalistų partijų istoriją v; 
sose šalyse, jų augimą ir plė 
tojimąsi, taipgi nurodė gin
klavimąsi visų šalių, kas bu
vo priešinga žmonių norui; 
čia jis perstatė, kad kare tai 
valdonų valia, — bet ne liau
dies.

Ypač didelį įspūdį padarė

„Lietuvių rašyboj, yra da 
dek daug taisytinų dalykų, 
diek daug nevienodumų joje J 
vartojama, kad ims da ilgo 1 
ką laiką, - I 
pilnai vienoda, visų pripa 
žinta rašyba. Daug jau joji 
pataisyta, nustatyta, bet da turbūt, tik todėl, kad

pač ū man išrodo bereikalin
ga ir dėl kirčio puolimo ant 

i reikalo dėt sto- 
e kartais 

tečiaųs skaity
tojas nedaro klaidos žodžio 
ištarime, jei jis žino kalbą. 
Nežinantį reikės mokinti net 

i ir dėt akcentus 
ant kitu raidžių. Raidė ė ir
gi gali būti teisingai ištarta, 
nors ir neturėtų stogo,'nes ir 
stogas nepriverčia visus vie
nodai ją ištart. Daleiskime, 
žodžius “laisvė”, meilė” ir 
daugelį kitų didžiuma .išta
ria, kaip kad ant e nebūtų jo
kio akcento.

Užteks šiam sykiui.
Tikiu, daugelis rašėjų bus 

griežtai priešingi mano pa
žymėtom radikališkom re
formom ir nurodinės, jog žo
džių skambėjimas, raidžių 
inštarimas reikalauja daug 
akcentu ir mano nurodytu 
bereikalingomis raidžių. Aš 
ant to turiu tiek pasakyt, 
kad tuomet būtu da paran- 
Kiau įvesti chinišką rašvmo 
metodą, kad kožnam žodžiui 4- 7
būtu naujas ženklas. Anglu, 
vokiečiu, francūzu, itolu ir 
kitu kalbos skamba kitaip 
rerokai, negu lietuviška, len
kiška ir kitos. Vienok visos 
vartein lotiniška arba biski 
modifikuotą alfabetą ir iš- 
reikia savo žodžius.

Tūlų tautų kalbos turi iš- 
ctidirbusio. nuo senovės rašv- 
ba: nors kartais ir yra joje 
tūli nenamnkumai. vra sun
ku nors^aitvt. nes literatūra 
nprdidoie, žmonės ilgai dary
tu klaidu-^ kd atprastu nuo 

taicvkljų. Mū^u gi 
tebėra rrlnnj jou- 

nvafej. Teiname vystymosi, 
fnUpi vifkan galima da leng
vai joj pataisyt.

A. gaisus.

žemes precessija.
Žemės precessija apsireiškia tame, jog 

žemės poliusai nuolat po truputį pasisuka 
vis į kitą dangaus pusę. Jei šito pasisuki
mo nebūtų, tai žemė, besisukdama apie sau
lę,nuolat būtų prie vienodo padėjimo,ir iš tos 
priežasties rudens ir pavasario dienos susi- 
lyginimas su nakčia būtų visuomet prie 
tokio pat dangiško stovio.

Vienok, tėmijimai parodė, jog dienos su 
nakčia sulyginimo stovis nuo pereitų metų 
persikelia atgal ant 50”29; tas priklauso nuo 
to, jog žemės ašis permaino, savo palinkimą 
prie dangaus ekliptikos taip, kad per 25,800 
padaro pilną ratą, žinia, jei visuomet su vie
nodu greitumu maino tą vietą; mat, gali 
būti kokios nors, mums dar nežinomos prie- 
žastįs, kurios tūlame laike priverčia žemės 
ašį greičiau mainyti savo vietą; jei taip būtų, 
tai ašis greičiau sugrįžtų į savo seną vietą. 
Dangaus ekliptika galima pavadinti tą ma
nomą lakštumą, kurį apibrėžia žemė, besi
sukdama apie saulę, šis ašies, o tuomi ir po- 
liuso vietos persimainymas vadinasi žemės

ra galima ir jei žmogus mo
kės kalbą, jis beveik niekad 

toj a' nepadarys klaidos rašte, jei 
vietoj ie reikės rašyt tike, 

rašo e žodi j sviestas,

• ■> —„...r Z***<*U^. z.

i m j u >.*11 -Ų *IJ
* .<<•- /'s'■ š'-.•..■Jx'ivSxs’S/

šiol buvo taikytasi prie įvai- tik u ištaria. Augštaičiam 
rių tarmių. Laikui bėgant, yra labai sunku išmokt, kur 
skirtingos tarmės vis ma- rašyt tik o ir kur uo. Žo- 
žiau ir mažiau lieka svarbio- džiuose važiuot, duot ir tt., 
mis, nes visų gubernijų ir 
net parapij ų lietuviai prade-1 
da maišytis ir v ’ 
savo kalbą. Apie Ameriką e arba ė 
ir kalbos būt negali 
ir dabar didžiuma lietuvių, 'mėj, jei panaikint, tečiaus y 
suvažiavusių iš įvairių gu 
bernijų, pavietų ir para 
pijų kalba vienodai, vari ‘ 
vienodą tarmę. Lietuvoj ir 
gi kalba ir jos tarmė vis la- 'Visi 
biau vienodinasi ačiū lite- pienas ir panašiuose, kol lie- 
.raturai ir aplinkybėm, ku-!ka prispirti išmokti, jog rei- 
rios suveda įvairių vietų lie- kia rašyt ie. Męs jokiu bu- 
tuvius į pažintį. Supranta- du negalime pririnkt visiems 
ma, ten procesas eina datų 
lėčiau, bet jis eina. Sugrįžti 
šieji į Lietuvą 
turi žymią įtekmę tame pro
cese. Taigi išeina, kad tar
mių skirtingumas paš lietu
vius darosi vis menkesnis ii 
link rašybos taisymo ir mi

nas, tik reikia sutarties ir 
noro. ‘ 
tuviai inteligentai geidžia 
vienodumo rašyboj, todėl 
reikėtų tik pasitarti, kas ir 
kada turėtų tą darbą atlikt.

Kadangi daugelis pradeda 
užsiganėdint dabartine mū
sų įvairiai vartojama rašy
ba ir be tinkamų principų 
padaryta gana keblia, tad 
reikia iš rod i nė t jos neparan
kumus ir beprincipališkumą, 

i kad sujudinus prie greites- 
!nio darbo. Šiame straipsnė- 
lij aš parodysiu nors kelis 
dalykus, ką galėtų būt per- 
mauiyti ir daug ekonomijos ,pas įa yFa 
padarytų. _ i c . ,f

Daugybėj
>, ners
iip viena ilga o. Ra v 

na, duot, važiuot ir tt 
kol liks išdirbta i dėl neįvedus vien tik <

toj uo. Visi augštaičiai išta
ria uo kaip o. Uo rašoma 

žemai

tes sensas, bet kam toji j? 
žodžiuose jieškot, jiega, jis, 

dabartiniai Jieva ir šimtuose kitų figu- 
7- Į ruoja j, nors be jos žodis ga- 

Tuli 
iega” 

ir tt., bet j neišmeta iš žodžių 
taip vadinamos jis, naujienos ir tt. J daro 

j jr rašy- didelį apsunkinimą naujo
kos. Tarmių skirtingumas kams ir be jos žodis gerai 
ir paisymas apie jas vertė skamba panašiuose atsitiki
mus turėt daug akcentų irimuose, kaip čia minėjau, tad 
kitokių ypatybių, pav., žą- kodėl ją neprašalinti iš dau- 
sis, puodas, gąsdint ir tt. |gelio žodžių? 
Lietuvių kalba ir rašyba gali ? ‘'Z 
būt labai sjmpliška,. jei tik reikalinga, LA .... 
męs nepalaikysime joje tar- kaj jos dabartinis 
mių skirtingumo ir nesi
stengsime net kirstinius 
skiemenis išreikšti kitokiom 1 jž 
raidėm. Juo labiau simpliš- 
ka (prastesnė) rašyba, tuo 
didesnėm miniom ji prieina- 

tuo lengviau ji išmoksta- 
Anghi kalba nėra tiek
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Motorinių botelių Ižnkty uės už taurę.

i



LAISVE

ASTRONOMAS

o m

KmtHamran. ?

MEILES VERGAI
Verte švenčioniškis.

MOTERIMS
NAUJIENOS

Redakcijos

mę pasiekia? Ir jeigu tamsta pakištam po

kus planetą Sirijų”.
A. V. Vasnclis.

ATŠALDO NUO KARĖS.

kaltu ypatų eina ant dievo

Pen nsy l v a n Įjos jaunikiai

Bčt pasijuto labai karštoj vietoj.

d is.

Įstatymas del tinginių vyrų.
Indėną vaistinį senatas

kokius npnam’p.stu.< 
mną, Joip'll k art ni

Obuolius valgyti yra labai 
sveika. Jie daug pagelbtsi 
grumuliavimui. o

kurie juos pirmiau slė«č.
Bet moterįs toliatsilikusios 

nuo vyru. Jos labiau bijosi 
kunigų keiksmų ir . geriau 
palaiko visus bažnytinius 
prietarus. Todėl mūsų kuni
gai pradėjo šlietis prie mote-

J. Vilnaite. Draugas Esu- 
dis yra narys L. S. S. 116 kp. 
Draugė Vilnaite narė 157 

Abu jaunavedžiai yra M • J * •

VOKIEČIAI MAATO IŠSIGELBĖTI 
NUO BADO.

Naujos poros.
Detroit, Mich. — 27 d. va-

Nereikalinga jau taip giliai žmogui įgil
ti, kad sukėlus kariškus jausmus.

— Kada tik aš pamatau savo tėvelio 
kardą, tuojaus noriu jį imti ir eiti kariauti.

bas. Reikia pažymėti, kad 
šios prakalbos buvo nutarta 
parengti 28 d. vasario “Mo
terų dienoj”, bet del- tūlų 
priežasčių tapo atidėtos.

Kalbėjo K. šeštokas apie

Kuom politikieriai užsiima?
Nekurie Amerikos politi- . 

kiemai užsiima visokiais 
darbeliais. Žinomas New

, ** *
Tarp Vokietijos “kultūros

Sakoma, kad ten vilkas bė
ga, kur mažesnis avių būrys. 
Panašiai elgiasi ir mūsų dva
siškąja. Pirmiau net susi
riesdami keikė socijalistus, 
bet paskui pamatė, kad tas 
jų keiksmas nieko negelbsti 

i ir kad socijalistų i

ir
galės išsiimti sau “ 

riage licenses” už $1.00.

TT’t. kuni°nl>!ii. tuomi mū 
?.’i nemKvosd:ns"t'\ Mn<^ vi- 
^ai nesibijom, kad pns’h’ksi- 
mn pnnmergūm. r°s nebūkim

Įėjimas.
IV. Išvedimas.

Kaina 20c.
Gaunama pas iždininkę

Miss Benia.
420 Amstel Boul, 

Arvtrne, L. 1. N. *

Meyer London pasakys eilę 
agitacijinių prakalbų.

Socij alistų kengresmanas 
Meyer London mano apva
žiuoti visus didesnius New 
Torko valstijos miestelius ir: 
pa

Senelei Brcškovskienei 
aukos.

♦
♦ ♦

Vokiečiai bombarduoja Rheimsą, fran- 
cūzai bombarduoja vokiečių pozicijas. Bet 
reikia atsiminti, kad tas bombardavimas 
žaizdas padaro ir pas mus.

Iš angliško vertė V. U-tis.

(Pabaiga).
— Bet tu jai šiandien parašei b šką ■— 

tarė vienas jo draugų.
— Tai paskutinis laiškas, — atsake Via

dukas.
Aš nupirkau rožę ir iš kairiosios pusės 

prisegiau jam prie krūtinės. Aš jaučiau jo 
kvėpavimą, kada segiau rožę ir taip buvau 
sUsijudinus, kad negalėjau špilką įsmeigti. 
Kada prisegiau, tai jis pasakė:

— Ačiū.
Tuojaus nuėjau pas užveizdą ir parei

kalavau, kad man atiduotų pinigus, kuriuos 
turėjau gauti subatoj. Gavus pinigus, atne 
šiau ir atidaviau Viadukui. Tai buvo patįs 
menkniekiai — kelintas markių.

— Ačiū, — tarė jis.
Per visą vakarą aš jaučiausi neapsako

mai laiminga. Bet staiga Viadukas pasakė:
— Su šiais pinigais aš galiu ant savaitės 

laiko išvažiuoti. Sugrįžęs atiduosiu tamstai 
visus pinigus.

Aš labai persigandau. Viadukas tą pa- 
tėmijęs pridūrė:

— Juk aš tamstą myliu — ir paėmęs 
mano ranką paspaudė.

Tie Viaduko žodžiai, kaip perkūnas ma
ne trenkė, o kas aršiausia, kad jis visai ne
sakė kur išvažiuoja, nors aš prisispyrus 
klausiau. Visos lempos, stalai, kėdės, žmo
nės pradėjo suktis, šokinėti ir aš, neišsilai
kydama, griebiausi už jo rankų.

— Už savaitės laiko aš pas tamstą su- 
grjžšiu,—pratarė Viadukas ir greitai atsi
stojo.

Tuomet aš išgirdau rūstų užveizdos- Dabar, kada tik soči jai is- 
<ėc. rteina ant motoru susi-

'surinko 30 tūkstančių
rių i________
aprūpinus jos senatvę, jei
gu valdžia paliuosuos ją iš; 
kalėjimo.

laikė.
Padengimui prakalbų su

rengimo lėšų suaukauta] 
$7.68: literatūros parduota 
už .84.35. Prie kuopos prisi
rašė viena nauja nare. |

Nors tik metai laiko, kaip priėmė taip vadinamą įsta-

Kaip praneša laikraštis 
“Utro Rossii”, būrelis žmo-

visą eilę prakalbų I 
oterų reikalus. Jisai 

darbuosis vedinas moterų 
komiteto prie Saci j alistų

duo- iM-uiiuur 
jasi. L 
davus u

tymą dėLtinginių vyrų. Tas 
įstatymas skamba sekan
čiai :

“Kiekvienas vyras, neno
rintis užlaikyti savo žmoną 
ir aprūpinti ją maistu, dra
bužiais ir mediciniška pagal
ba, taipgi kiekvienas tėvas, 
tu r irtis sūnų jaunesnį 16 
met i ir dukterį jaunesnę: 17 
met. ir neaprupinantis jų vi
sais gyvenimui reikalingais 
daiktais, bus baudžiamas 
$000 ir dar gali būti pridėta 
6 mėnesiai kalėjimo”.

Ar ne puikus įstatymas? 
Bet jeigu tėvas negali gauti 
darbo ir iš tos priežasties 
neaprūpina savo šeimynos. ■

Dėl prakaituojančių ran- 
k į yra gerai ištirpinti pusę 
šaukščiuko bicarbonate so
das vandenyj ir apkrapinti 
rankas. Vandens vartoti 
mažai — apie pusę gero 
puoduko.

Surinko Dėdienė.

VII.
Už savaitės laiko gavau nuo Viaduko 

laišką; tas buvo vakare, kuomet aš sugrį
žau į namus., Laiške rašė baisiausius daly
kus: pasakojo, kad išvažiavo jieškoti gel
tonosios moteries, kad niekados negalės 
man sugrąžinti paskolintų pinigų ir kad da
bar priverstas badauti. Paskui vadino save 
niekšu, apgaviku, nedori! žmogumi, o ant 
galo stovėjo parašas: “Aš vergas geltono 
sios moteries”.

Aš kankinausi per kiauras dienas ir 
nakt’s. bet nieko negalėjau padaryti. Už 
savaitės laiko netekau vietos ir pradėjau jie-I 
šketi užsiėmimo. Dienomis vaikščiojau po 
kitas krJe ir otelius ir net į privatiškus na
mus užeidavau, bet nieko nepešdavau. 
Vėlai vakare už paskutmĮ centą pirkdavau 
visus laikraščius ir-namie atydžiai žiūrėda
vau apskelbimus. Gal būt, kad aš rasiu ko
kį nors užsiėmimą ir tuomi pati išsigelbėsiu 
ir Viaduką išgelbėsiu...

Vakar vakare viename laikrašty užti
kau Viaduko vardą ir perskaičiau apie jį. 
Tuojaus išėjau iš savo kambario ant gatves. 
Per kiaurą naktį klaidžiojau gatvėmis ir tik 
išaušus sugrįžau namo. Gal būt, kad aš kur 
nors miegojau, gal būt, kad atsisėdus kur 
nors sėdėjau neturėdama jiegos toliau eiti, 
bet dabar nieko neprisimenu. Šiandien aš 
vėl perskaičiau tą, kas buvo laikrašty rašy
ta apie Vaduką. Bet pirmą sykį apie tai 
skaičiau vakar vakare. Perskaičius antru 
sykiu, suplojau delnais ir sukniubau ant kė
dės. Paskui atsisėdau ant grindų ir prisi
šliejau prie kėdės. Besėdėdama ant grindų 
pradėjau kumštimis mušti į grindis ir mis- 
lyti, bet mano galva taip ūžė ir aš nieko ne
galėjau suprasti. Ant galo, man rodosi, kad 
aš atsikėliau ir išėjau ant gatvės. Aš prisi- 
simenu, kad ant kampo išsiėmiau varinį ir, 
paduodama elgetai, pasakiau:

— Tai nuo to pono, kuris pilkai apsirė
dęs, ar jūs prisimenat?

— Gal tamsta jo sužiedotine? — pa
klausė elgeta.

— Ne, aš jo našlė... atsakiau elgetai.
Per kiaurą naktį klaidžiojau gatvėmis 

Ir tik išaušus parėjau namo. Aš vėl perskai-

— Bet kuomet aš prisimenu savo tove-iįš moterų judėjmio Ameri
koj ir visame pasauly. lą 
męs taip-pat atliekame.p jom ii* to. 1 
Mums nesuprantama taip-ginate n.M" 
pat, kodėl negalima kartkar- mos nepaleis!

i----------  ' ~ ~ .7 J-------------  '----- j VU.

Jo pati sakosi daugiau ne-'turi išne 
leisianti savo vyro prie to-

kimui ir plūdimui. Jis net 
nrieina prie jų privatiško 
gyvenimo ir pasako, kad jos 
socijMistės ir pasiliksią sen
mergėmis, nes socijaJistai 
visuomet apsivedą su davat
komis, kurios dorai gyveną 
i r nona 1 eistuvan i a. kaip • są- 
jungietes.

G e r b i a m i e i i kunigėliai, 
nurodykite iš vietiniu socų'a- 
b’sčiu nors vieną tokią, ko
kiomis jas perstatnt savo 
dava t k o m ?! P n ~~ d v k i t n o r s 
viena vietos socijalistę. kuri 
užsūmt'i paleistuvyste? Jūs 
mokat Hk plbviVt.i. mokat 
apšmeižti, bot faktiškai nie
kados neprirodot savo tų

Kada tik galima, iššukavę 
aukos, nuleiskite ant pečių 
pavadinkite kelias minu

otas. Nieko geresnio plau
kams negali būti, kaip pave

ik • i ,, . d,„„„.i idinti ant saulės.Harrisburg, ra. l’ennsyl-j __________
vaniji legisiaturon buvo į-1 

blllius, kad apsivedi- 
sniai” reikia pabran-I 
Vienok biliius nupuo-; 
Pennsylvanijos vyrai' 

m a r-;

Sufragisčių konferencija.
Indianapolis, Ind. — Šio

mis dienomis atsibuvo sufra
gisčių konferencija. Dele
gačių dalyvavo iš 21 valsti- ■ 
jos. Indiana valstijos gu-i 
bernatorius pasakė prakal
bą pasveikindamas sufragis- 
tes.

’ Sufragistės svarstė apie 
į tolimesnę kovą už balsavimo

11 teises, L " . . ’ " /
n iri ivivn literatūrą.kaip padidint iždą gyvenimas. Publikos buvo pūna r r ”

,ciją reikalaujančią užbaigi- 
|mo dabartinių Europos ka
rių.

atsiima savo. Ku-

NcutraEškn Šalių moterų 
suvažiavimas.

Sekantį mėnesį Haagoj,O- 
dandijoj, įvyks suvažiavimas 

•mteru iš visu neutrMišku

vans.
Kada prisižiūri į tas drau

gystės ir jų veikimą, tai pa
sirodo, kad iš moterų dau- 
giau nieko nėra, kaip tik 
dvasios be galvų.

Tiesa, tarp tų dvasi'.! be 
galvų yra keliatas merginu, 
kurios nepasiduoda dvasiš
kam tėveliui ir nenori būti

no soeijnlistei. tuo- 
Rpc; rn] pimefn t Mato- 
tiki kunigėlių nasa- 

# . __ _ . .... . kad ju tarpe
. Iki šiol, esą, tik Į mndnqi tokios vn^tos. ko- 
moterų -skyrius kiomis jas kunigėliai persta- 

šiek-tlek pagerėjo. Vienok to.
Aš norėčiau Vuniomi ir jų 

nvMem nasakvtb kad viskas.
Voi • 

jau “Laisvoje” yra užtenka- kia, e’nn dievui n^t 
mai straipsnių apie moterų viską vėlime daryti dėl 
darbininkių reikalus. Ap- .(upvo 

įkalbant tuos reikalus, va- visi keiksmai, 
duejamasi1 klesų kovos prin- kurstomai vienu nrie^ kitu, 
cinu. Tokių straipsnių gali- nyimet.irnM nM pistu v vėtės 
ma užeiti veik kiekviename! 
“Laisvės” N-ry. Tačiaus vi- 

• sos vietos “Moterų Naujie- 
Inose” vieniems tik darbinin
kiškiems straipsniams nega
lima pašvęsti. Būtinai rei
kalinga ir žinių iš lietuvių 
moterį! judėjimo ir šiaip jau

. c visgi darbuo- 
tūros yra išpar- 
10; surengė vie

nas prakalbas ir vieną balių, 
kuris buvo nepasekmingas, 
:r susilpnino jaunutę kuo
ją. Bet dabar yra viltis, kad 
kuopa nesnaus.

Greitu laiku manom su
rengti prelekciją. Būtų ma
lonu išgirsti, kaip kitos kuo
pos stovi ir k a veikia.

Liaudies Verge.

Nors plikas senbernis, bet su juomi ma
lonu pasikalbėti.' Sykį jis aiškino apie “as
tronomiją”. Pasakojo, kad ore randasi ko
kios tai skylės ir jeigu orlaivis ant tų skylių 
papuola, tai tuojaus nugrimsta ant žemės.

Visi klausėsi labai atydžiai, tik vienas, 
tartum mergaitė kutenama į pašonę, gar
džiai juokėsi.

Mūsų . “astronomas” visai į tai nepaisė 
ir pabaigęs apie oro skyles, pradėjo aiškinti 
apie didumą planetos Sirijaus, kuri esanti 
520,000 karti! toliaus nuo žemės, negu mūsų 
saule. Saulės šviesa mus pasiekianti per 
aštuonias ir pusę minutes, o Sirijaus šviesa 
pasiekianti per aštuonis ir pusę lūetų.

Tas pats iš klausytojų klausia:
— Kadangi tamsta sakei, kad ore yra

ii1 Anglijos temis patalpint straipsnelių gu jūs mus tpilnųln paleis- 
a Belgija kur apkalbama puvėmus, męs teisiškai parei-

® J * i ar paliečiama meilės klausi-’knlausimę prirod vti. Mos, 
mai. Praktikos gyvenimas Worcosterio merginos, sto- 
kasdien kelia viršun daug sime i vieša 
panašių klausimų ir, supran- ;praustoburniais

ŽINIOS.
WORCESTER, MASS.

7 d. kovo Liet. Moterų 
gerokas Progresyviško Susivienyji-

dien kįla., tai sumanė kitaip 
pasielgti. Kunigai pamatė, 
kad vyrai nepaiso į jų keiki
mus, nenusigąsta bauginimų 
velniais ir pragarais ir nesi
duoda kunigams už nosių ve
džioti. Net ir tie vyrai, ku- 
rie nepriklauso prie socijali- • išaiškino L.^M. P. S. progra- 
stų, pradeda palengvėle nu- |mą. UU’” ' . . . ’ ‘

| sikratvti bažnyčių prietarų, svetainė ir visi ramiai užsi- *1 •• • • 1 M , 1 • 1 ~

Pasivaikščioti penkias 
mylės kas dieną yra visai ne

dalių. ’ Bus kalbama, kas da- Maug sveikam žmogui.
' ryti, kad greičiau įvyktų tai-
,ka. Tan suvažiaviman kvie
čiama ir Amerikos moterįs.

Subruzdo tverti moterų 'kuopa gyv . ja ir narėm ne
draugystes, sąjungas, 
darni įvairių šventųjų var- 

' dus, o save įsiperša į tas

Vokietijoj dabartiniu laiku randasi 20
milijonų-kiaulių. Kadangi tos kiaulės labai būrelis tvirtai laikosi ir kas- mo 2 kuopa parengė prakal- 
daug suėda bulvių, tai paberta 16 milijo. 
nu kiaulių tuojaus išskersti. Kasdien turi 
būt .paskerdžiama 400,000 ir ta mėsa sušil
doma.

Nuo kiekvienos paskerstos kiaulės pasi
liks tiek bulvių, kad keturi vokiečiai galėsi 
išsimaitinti iki spalių mėnesio.

Labai gudrus sugalvojimas: išskčrdus 
kiaules vokiečiai turės užtektinai bulvių ir 
mėsos.

Matomai.kiaulinės bulvės vokiečiam dau
giau patriotiškos dvasios suteikia. Bet kas 

f 0 Į
/kuomet ne bus nei kiaulių, nei

bulvių?... V.

P,,’snaaines, Kurios visuenvuj 
u-iudieka senmomūm; nesi-! 

°d. jūs mus va-1 
stuvėmis, nes 
n\rnii i Tipe. Jei-

nių rūpinasi, kad sumažinus aPsivedė^A. Esudis SU 
Bet m^s bausmę senelei Breškovskie-;

ikraštis tai gyvenimo veidro-'nepasakosime taip, kain jūs f/k Ji dabar laikoma kale- 

iš Sibiro. Amerikos moterįs kp. Abu jaunavedžiai yra 
j dole- pasižymėję tarpe Detroi- 

dil“Breškoskien6s. kad to lietuvių savo veikimu 
ant darbininkiškos dirvos. 
Šliūbą ėmė civilišką. Lin
kėtina jaunai porai koge- 
riausin pasisekimo šeimyniš
kame gyvenime.

Kazys.

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

ir jos ekonominis pa
dėjimas. 
Įtalpa:

I. Perversmas moteries e- 
kojromiškame padėjime.

kain praplatinti savol G* Moteris ir draugijinis

Taipgi išnešė rėželiu-1 Moteris ir vaikų auk- 
'■‘I®

Katalikų bažnyčios orga
nizacija nepaprastai gaji ir 
judri. Ji moka prisitaikint 
prie moderniškiausių aplin
kybių ir, prisitaikius, sukti 
istorijos ratą atgal.

Seniau kunigai, veik be iš
imties,buvo didžiausi priešai 

skylės, ar per tas skyles šviesa greičiau že-į moterų teisių sulyginimo.
Dabar jie pą/natč, kad prieš 
veją nepapūs, tai nutarė pri
sidėti prie agitacijos už tei
sių įgijimą.

Kunigas Belford iš Brook- 
lyno, tasai pats, ką,.sakė, 
jog socijalistus reikia šauti, 
kaip pasiutusius šunis, pasi- 
sisakė, kaip drūtas, agituo
siąs už moterų teises.

Kame šaknis tokio pasi
šventimo? Tik egoistiška-' 
me nore ir toliaus vadovauti 
moterų širdžia ir protu. 
Dvasiškija per amžių am
žius migdė ir atrofavo mo
terų besiveržimą prie lais
vės. Ji nori ir toliaus būti 
toj pačioj rolėj. Ji nori, kad 
moterįs, įsigijusios teises, 
balsuotų taip, kaip kunigai 
nurodys. Ji nori, kad mote
rų laimėjimas sustiprintų 
atžagareivįškas spėkas. Už
tat juo labiau reikia budėti 

. ____t______ ir darbu o ties progresyviš-
milžino Sirijaus jisa-A<oms moterims, kad plačio- 

'sios moterų minios nesiliktų 
kunigų globoje.

kova su tais ne- 
j/ ll'.mi vi XXI <-. uv 1 n l i n , IU1 | ĮH an?l, 'Ml.II 11* be P O“
tama, kad laikrašty tas vis-Idž'Ms ir. pradėsime nurodi- 

ikas turi atsispindėti. Gi lai- nčti ju darbelius. 1 _.

savo davatkom, bet faktiškai jime dėl kėsinimosi pabūgti 
visvT prirodvsime.

Męs mokėsime kovoti ir 
savo garbę apginsime nuo 
šmeižikų. J. V. A.

— Jūs tuojaus prasišalinkite iš čia!
Labai gerai, pamislijau aš. ’ Ir kas iš 

to? Per savaitę laiko sugrįžš pas mane Via
dukas.

Aš norėjau Viadukui paaČiuoti, kad jis 
per savaitę laiko sugrįžš, bet jo jau nebuvo. 

liai užmuštų?...
Publika pradėjo nenuoramą barti, kad 

netrugdytų “astronomui” pasakoti ir jis tę
sė toliau:

“Sirijus — tai milžiniško didumo de
gančio hydrogeno kamuolys. Jis 40 kartų 
karštesnis už mūsų saulę. Jeigu Sirijus ras
tųsi tokioj augštumoj, kaip mūsų saulė, tuo
met ant žemės temperatūra pakiltų tūkstan
čiais laipsnių. Okeanai eksplioduotų ir, pa
virtę į garus, išnyktų. Granito kalnai pra
dėtų tirpti ir jų lava upėmis bėgtų. Visas 
žemės kamuolys pavirstų į garus, o męs, 
žmonės, it svečiai ant žemės viešėję, dingtu
me dausose visatos...

Nenuorama neiškentė ir vėl atsiliepė:
— Tavo kalba žemiaus kritikos. Aš esu 

poetas, eilių rašytojas, o kada man pri
trūksta medegos, savo mintis paleidžiu po 
visatą žvejoti jos. Bet mano mintįs nesu
rado to gigantiško — i 
toj. Kada mačiau reikalą pasveikinti nau
jai gimusį rajoną saldžiomis eilėmis, tai tu
rėjau raustis senuose laikraščių numeriuose 
ir ten suradęs atsakančias eiles, perrašiau

taijas ir vėl laikraštin patalpinau. Ir kiek 
garbūs atnešė man svetima plunksna!

“Astronomas” jam ramiai atsakė:
“Lietus lyja ir vii gina taip-pat piktžo

les, kaip ir kvepiančias gėles. ‘O kad tavo 
dvasia jaunystėj buvo uždaryta kalėjime, i ir ji dar nenustoja apie mei- 
tai ji šiandien neturi tiek jiegos, kad pasie- k knygeles leidusi”. -

Mums rodosi, kad dabar ko, kunigas ir dnvafko 
jau “Laisvėje” yra užtenka- kia,

,Ar ir tokius vyrūs paskaitys 
i tinginiais?

Tai matot, kaip biurokra
tija rūpinasi šeimynų reika- 

ila;s ir kokius įstatymus išlei
džia.

Detektyvo žmona.
Po visą Ameriką pląčiai 

pagarsėjo detektyvas Polig- 
nani, kuris būk tai susekęs 
anarchistų-bombininkų šuo- j Turke politikierius John Da- 
kalbj New Yorke. Poljgnani Jeyn pardavinėjo “gyvąjį ta
po t/sai uoliai darbavosi tarpe vorą”, bet tapo susektas, 
anarchistų, kurstydamas j Grand Jury pripažino jį kal
iuos prie aktyviško darbo, ’tu. Teisėjas šiomis dienomis 

štjsavo nuosprendi.
Ai1 tai nepuiki “politika?’*

“Rankpelnis”, atsiliepda- did) 
mas apie “Moterų sk.” Ame- sv< 
rikos socijalistų laikraščiuo- i 
se, sako, jog “veltui ten jieš- mai 
kotum klesinio proletarą ;kom li'r bijosi, 
žvilgsnio” 
“Laisvės”

Wyomingo valstija šelps 
; našles.

Wyomingo*’ valstija šelps 
lašies, liti metas vaikų ir ne- 
cal'nčias j į auklėti dūlei sto
kos ištekliaus.

Gubernatorius jau pasira
šė po nauju įstatymu. Moti
nus su vienu vaikučiu (iki 14 
metų) gaus $20 į mėnesį. Už 
kiekvieną sekantį vaiką mo
tina gaus po $10.00.

Mažmožiai.
Kad neįaugtų nagai į pirš

tus p eikia nešiot valnus če- 
verykus, kad būtų nei peril- 
gi, ne^persiauri.

Plauti burifą yra sveika su 
cinamonų vandeniu. Cina
mono žievę išvirinti ir duoti 
nusistoti. Taip išplauta bur
na išduoda gerą kvapsnį.
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po “Palangos Juzės0 drau- prakilniam darbui. Jeigu tik 
gystės narys, užprotestavo, kas parengia prakalbas, per- 
kad jie neturi teisės “Palan- statymą ar balių, tai mūsų 
gos Juzės0 draugystės vardą smuklininkas visa gerkle

J:?CLIFFSIDE, N. J. kad darbai blogai eina ir kad • Aukų surinkta nukentėju- 
“Laisvės” N 20 tilpo iš badas į akis žiūri. Bet jie siems nuo karės $32.59.

visai užmiršo, kuomet buvo Publikos buvo prisirinkę 
rinkimai, tai politikieriai bu- apie 12U0. Visiems aukavu- 
vo atvežę į skiepą keliatą siems, taipgi kalbėtojui ir 
bačkučių ir mūsų lietuviai dainininkams ištariu širdin- 
bėgo prie bačkučių, o paskui gą ačiū, 
atidavė savo balsus už tuęs

mūsų miestelio korespon
dencija, kurioj aprašoma S. 
L. A. 7'0 kuopos susirinki
mas, atsibuvęs 20 d. vasario. 
Korespondentas nurodo, kad 
minėtam susirinkime buvo 
pakeltas klausimas apie iš- politikierius. Tuomet tie pa
siuntimą aukų L. Š. F. centro litikieriai buvo geri ir žade-f

i 
iįffe išaukia, kad lietuviai neitų į 

parengtus vakarus. Paga
vaus jis priešingas net aukų 
rinkimui nukentėjusiems 
nuo karės. Ir netik kad pats 
neaukauja, bet dar ir kitus 
atkalbina.

Tai matot, kokių žmonių 
pas mus yra. , .

šmeižti.
Mat, tiems kunigo avinė

liams “Palangos Juzės” 
draugystė, tai kuolas gerk
lėj; jie ir miegodami apie ją 
sapnuoja. Paskui pirminin
kas ir davatkos nutarė, kad 
P. B. ir kiti būtu iš svetainės 
išmesti. Daugiausia lermo 
sukėlė pribuvus kunigo 
Staknevičiaus gaspadinė. 

i Mat, ji baisiai neapkenčia so-

Pelėda.

korespondentai
L. S. S. kuopa nuo visuomenes tuos visus mLli vis‘.; gerklc Sauk6, kad

užsi-'s^ savo darbus išgarsinti,;

Lyti nemikčiodami, o jau tei-

Zanavyko brolis.
Suprantama, nesutikimai

kaip štai jau davatkos bom-

įgaliojimus ir paau-

pabaigti.
t i k n e p a v i r to j u d o šių m ?

tain e.

CHICAGOS MARGU-

Graičiūnas su- ti, kaip dalykai stovi.

Geistina

*

Narva.

pastan-
Stepons.

rinkime komiteto aukų 
kiniui nuken tėjusiems

savo darbelius?
Visokios įstaigos stengia-

V. Vizuotas. /

C. L. A. 70 kuonos Sekret.
K. Steponavičia.

dr*u^vs-
P, B., kai

šai. Bet apšvieta labai že
mai stovi.
darbuojasi gana smarkiai, 
bet ir darbo yra užtektinai. 
Lietuviai daugiausia i

USl- ! P px Čl&lUCJU I U J " VU
po_*li>uo to laiko, kuomet išdūm- nigėlis klebono vietą užimti

SąFungietis^a savo vietoj kun. Jakštį. barduoja, būk daug gaspadi-

rugelis su savo 
priima. O gaspadinė vaiki-

čius i tų svetainę net pats ku-.čmus viršų.
gaspadinė mos buvo! Prasidėjo tikros 

............................ sorkės. Kuris tik iš parapi- 
nam duoda po cukerka ir pa- Jonų pradeda kalbėti ir dar 
spaudžia ranką, kad kitu sy- ‘užgauna kun. Staknevičių,

niu laikas.
Pažiūrėsime,kuom tas vis

kas užsibaigs?
E u n. Dūdos švogeris.

stalą, kad pamačius depozi- 
torių, tuojaus galima būtų 
po juomi palysti ir pasislėp
ti.

į seime. Mat, tuo- 
mi norima sukelti tarp mūsų 
brolių neapykantą ir išardy-

sorkės. Kuris tik iš parapi-

savo gaspadinė, o paskui už 
si mokėjo $40.00.

Taigi, anie pranešimai iš

jalistų kuopos. Buvo sules
ta abejose kalbose po veika-

I Kada' kun. S. gaspadoria- 
|vo, tai stengdavos visus pa- 

' : vie
nus nuramindavo keikdamas 

'.socijalistus, kitiems suteik

♦ ♦

kad išbraukti iš kliubo ko
respondentą “Čiarykštę”. 
Bet kaip dabar sužinojus? 
Pradėta svarstyti, pradėta

Nutarti išmesti iš svetai-

Turiu pranešti, kad 28 d. dirbtus centus. Bet už tai

'' " ---- C AM *- ,

ti vienybę. Iki šiol dar vie? 
urengė patavo vienybė. /'

namie bačkutes tuštinti, tai 
galima.

Kuopa gryno pelno turės 
$2.50. Visiems dMvvsvu- 
c:«ms reikia ištarti širdingą

draugystės svetainėj buvo 
balius su perstatymu, kurį 
parengė suvienytum jiegom

NEWARK, N. J.
27 d. vasario šv. Jurgio

jonų, geriau pasakius S. pa- 
ėj i. pradėjo kito kunigo 
koti. Ir štai parsik.vie-

Vienas Chicagos lietuviš- nedalyvavo, 
kas bankierius pasidarė tokį vai. po pietų.
I-I-I ‘1 V • -1 •

L. š. F. vietos komiteto 
pirmininkas

J. Vilkelis.

Buvo manyta, kad viskas 
bus gerai. Bet kur tau! Ne- 

•spėjo naujai išrinktasis ku-

TAMAQUA, PA.
Pastaruoju ląihi mūsų lie

tuviai labai pradėjo dejuoti, • no.

tūli tautiečiai darbuojasi.
Dabar kliube laukiama 

naujo triukšmo. Mat, šy. 
i Juozapo draugystė nori su
sivienyti su klitibu ir dar-

kaltinti, nes jie linksta ton tejsjnan buk tas laike su- 
pusėn, kurioj mato daugiau sinnkimo kėlęs tnuksma ir dvylika! _ . 
teisybės. Tiį žmonės. ku- Išvadinęs juos, vagimis, beti^nęais, jodavę ^nešimą, 
riems užmetama kaltė, būk ls .Vl^ei?n1.0 n!,e <0 ,^auSiau GIRARDVILLE, PA .

parengė juoku vakarėlį. Bu- 
galvoti, kaip čia suradus tą vo sulošta keliatas monclo- 
nenaudėlį. Bet ilgai nereikė- i £1]> dialogų ir deklamacijų, 
jo smegenis džiovinti. Ta .Aktoriai savo roles atliko

penkiolika narių!
Ar tai ne gera arnrT’a?

M. š.

auKayu-,hų rinkti. Mums jau prakti- visados, i
nciu. parode, kad merginos ar- sidurė teisme ir turėjo užsi-
ItC 11 i • 1________ 1________!____________ I i-..zn.->nzsnl_ _______
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NEWARK, N. J. 
Parapijos vargai.

Jau kelis sykius klerikalų 
spaudoj buvo aprašyta apie 

i parapijos reikalus ir susirin- 
_ ........ ..... .....kimų betvarkes, bet niekur
Blaivininku nepatėmijau, kad tie aprašy- 

draugija. Darbai eina neblo- ,oiai būtų teisingi ir pilni, 
gai ir žmcnės uždirba nema- Nežinia, kodėl tie parapijos < l _________________

taip slepia ;cįjaiistų, tai iškilus tam ler-

Is skO ruoš paDAN GėS. 
Stoneyburn.

Šiame miestely randasi a- 
pie 40 šeimynų ir apie 30 pa
vienių. Yra trįs draugijos: 
L. S. S. kuopa, šv. Kazimiero 
draugija ir

išmesti tuos raudonkaklius.
P. B. pasakė, kad ir jos bo-. 

------ ---- —n-------- užsi-įsl sayo (tarpus isgarsum,' s, bėgdamas su parapijos 
ima girtuokliavimu, kazy- stengiasi juos kuoplaciausia ’pinigais, užsirišo raudoną 
ravimu ir peštynėmis. Pčt-/pt’asytt, n* paskleisti tarpe įęaklaraišĮ. Tuomet davat- 
nyčios vakare pareina is .Pačios visuomenės, bet mū-j^^g dar didesnį ler- 
darbo, tai tuojaus parsiveža ‘parapįjonai, kaip tik pa-1 ma, buk P. B. įžeidęs kunigo 

* ‘----------------- mishja apie savo darbelius, ‘gaspadinę.
tai tuojaus ir užspringsta, j Nutarti išmesti iš svetai- 
tartum jiem kaulas gerklėj n^s |abai lengva, bet kada 
jtsistoja. Jie ne^gah nei ma- ‘prisiėjo tą nutarimą išpildy- 
ziausio dalykų stovio, paša- įaį pasirodė visai kas ki- 
xyti_ nemikciodami, o jau tei- į-a< Subėgo net šeši maršal- 
sybes bijosi taip, kaip siks-apstojo “prasikaltėlį”, 
nosparnis sviesos. . Per tai^į. neį v'įenas neišdrįsta im- 
jie ir čia stengiau Y1SPS savo , ti ir mesti. Pastovėję tūlą 
purvus suversti ant kitų. Sa-. laiką, išsiskirstė. Taip mita
lo, buk kokie tai anarchis- rimas ir pasiliko neišpildy
tai, būtent P. P. B-kas ir kiti r J
darą parapijoj suirutę ir at
eidami ant susirinkimų kelią 
betvarkę.

Nors man neapeina vienus į 
kaltinti, o kitus pateisinti, 
nes visi yra lygus parapijo
nai, bet kiek man žino
ma, tai tų žmonių negalima

z M ’ |

alaus bačkutę ir ūžia per vi- i 
są subatą ir nedėldienį,o pas
kui net ir šaltojoj atsiduria.- 
O kurie į namus neparsiveža 
bačkutės, tai visą laiką kar- 
čiamose praleidžia. Kada 
karčiamas uždaro, tuomet 
ant gatvių pradeda peštis.

Bet užtai visi pildo katali
kiškas pareigas ir baisiai ne
apkenčia socijalistų bei lais
vesnių žmonių.

Blaivininkų draugija irgi 
darbuojasi benaikindama 
svaiginančius gėrymus, bet 
jokiu būdu negali išnaikinti: 
išleidžia savo visus uždirb
tus pinigus,bet negali išbaig
ti visų gėrymų. Nekurie 
blaivininkai pasakoja, būk 
mažai narių esą, per tai ne
galį įveikti to prakeikto ru
džio ir degtinės. Jeigu na
rių turėtų daugiau, tai tuo
met ir įveiktų.

Šv. Kazimiero draugija 
nežinia ką veikia. Jos nariai 
blaivininkams padeda kovo
ti, bet kitokiais darbais ne
užsiima, išskyrus kaziravi- 
mu.

Beje dabar gavėnios lai
kas, tai kunigėliams tikra 
rugiapjūtė. f

tas.
Bet šiame susirinkime da

vatkų abazas laimėjo: išrin- 
*ko iš savo abazo komitetą, 
prašalino kun. Jakštį, o pasi
liko naują.

Po susirinkimo aštuoni 
komiteto nariai patraukė P.

kasieriui K . Šidlauskui. Aš jo darbininkams rojų ant že- 
dalyvavau tame susirinkime'mūs.
ir negirdėjau; kad toks įne-1 Taigi dabar nereiktų M* dė
simas būtų buvęs ir net \K. juoti, nes patįs išsirinkote 

__ 1.   _• tokią valdžią, kokią norėjo- 
Jeigu dejuotu tie, kurie 

bačkučių, galima

jie kelia triukšmą, yra pa
mokinti kunigo Staknevi- 
ciaus. Kunigas Staknevi- 
iius davė jiems gerą lekciją 
Išsiveždamas parapijos pini
gus ir turtą, per tai jie dabar 
ii- neužsitiki nei kunigu, nei 
Kunigo paskirtais w komite
tais, bet reikalauja išdavi-

__  žmoneliai mai- mo P*ln0 atskaitų is viso pa- 
šais nuodėmes velka ir duo-! < apijus stovio, už tai ir gau
dą kunigėliui po 10 šilingų, anarchistų vardus.
kad tas nuodėmes priimtų. | Suprantama, nesutikimai 

Kada mūsų lietuviai susi-J parapijonų prasidėjo 
pras—sunku pasakyti. ,
dosi, laikas būtų apie tai pa- [ Rainas kun. Staknevicius,pa
galvoti.

MONTELLO,MASS. I .. _ _ .
Porą metų atgal mūsų vi- i’^pijonus užganėdinti: 

suomenė neturėjo jokios sve- ” — i?-"------ 
tainės, apart L. S. S. 17 kuo-.
pos nusisamdytos svetar (kivo Įvairius malonumus ir 
nės. Bet pastaruoju laiku T-L Pradėjus J., gaspado- 
atsirado svetainių, kaip pa- liauti, parapįjonai pasijuto 
vasary po lietaus grybų. Me- ’neužganėdintais. Jam lie
tai atgal, pažangioji visuo- vykdavo nei . socijalistai 
menė pasistatė Tautišką Na- nej kitokie, “šposai” 
mą, vertės 30 tūkstančių do
lerių. Dabar tame name pa
žangiosios draugystės įkūrė,, 
knygyną, rengia balius, kon-lį 
certus, prakalbas ir tt. Ro
dosi, kiekvienas lietuvis 
turėtų tuomi gęrėtis ir rū
pintis, kad išmokėjus už pa
statytą namą skolas. Bet ar 
taip y ra d a ro m n ? Ne!

Pribuvęs naujas klebonas 
sumanė sutverti naują para
piją. Suorganizavęs keliatą 
šimtų ištikimų parapijonų, 
paskolino nuo kardinolo pi
nigų, nupirko piečių, iškasė 
skiepą, apdengė jį ir dabar 
laiko pamaldas. Paskui nau
jasis klebonas apmulkino se
nosios parapijos komitetą ir 
atsiprovojo senąją bažny
čią, kurią dabar pavertė sve
taine. Dabar senojoj bažny
čioj yra rengiami įvairus pa
silinksminimai. Atsilankan-

kiu ateitų. Mat, tu o m i nori
ma atitraukti žmones nuo 
Tautiško Namo ir pritraukti 
prie parapijos.

Apart to, Jaunuomenės 
Kliubas apleido Tautišką 
Namą ir apsirinko sau kitą 
vietą. Net ir šokius naujoj 
vietoj rengia. Taigi dabar 
mūsų lietuviai net tris sve
taines turi. Nors atsiranda 
priešu, kurie stengiasi viso
kiais būdais užkenk t Tautiš
kam Namui, bet pažangioji 
visuomenė stengiasi ji nalai- 
kvti ir priešu visos

* gos nueina ant vėjo

1 neišėjo, kaip tik muilo bur
bulas—sprogo ir viskas iš
nyko. Mat, nekalčiausi avi
nėliai ir tiek nesupranta, kad 
už tokius dalykus teismas vi
sai nebaudžia.

Kun. Jakštis po tai- revo
liucijai susitvėrė šalę New- 
arko naują parapiją, apsigy
veno Harrison, N. J., ir varo

torium, o prie to, geras poli
tikierius. Kun. I)., nežino
damas vietos aplinkybių ir 
manydamas, kad čia visai 
kunigo nėra, atvažiavo į 
Nevvarką.* Bet pribuvus ant 
vietos, pasirodė, kad dviem 
neužtenka darbo. Kun. 
Staknevičiaus pasekėjai pra
dėjo galvoti, kaip čia praša
linus senį kunigą J., o pasili
kus narkviestąji iš Vilniaus. 
Bet kitaip prašalint negali 
ma buvo, kaip tik reikėjo 
kaukti metinio susirinkimo. 
Suprantama, prieš susirin
kimą pasidarbavo: suorgani- 
<avo visas davatkas ir atsi
vedė Į susirinkimą, kad pa-

. Na ir susirinki-'

tai davatkos įvairiais bal
sais pradeda klykti, cypti, 
delnais ploti ir kojomis tryp
ti, kad tik kalbėtojas negalė
tų išreikšti savo nuomonę.

P. B-kas, netekęs kantry
bės, pradėjo nurodinėti ko
miteto ir davatkų blogą pasi
elgimą ir, suprantama, pa
reikalavo, kad būtų išduotos 
iš viso parapijos turto aiš
kesnės atskaitos.

Pirmininkas parodė savo 
galę, pasakydamas, kad jis 
atima P. B-kai baisa, nes čia 
esąs parapijos mitingas, o ne 
“Palangos Juzės* 

r įsi rinkimas.

Reikia pažymėti, kad mū
sų katalikai visuomet lošia 
dviveidži’i roles. Jie, su sa
vo dvasišku vadu, visuomet 
šaukia prie vienybes ir sako, 
kad nori išvien veikti, bet 
tuom pačiu laiku stato mums 
snąstus ant kiekvieno žings
nio.

21 d. vasario, kada atėjo 
keli vyrai prie šventoriaus 
plakatų dalinti, tai rado nu
samdyta du policmanu. Po- 
licmanai pasakė, kad bažny
čios “autoritetai” padavę po
licijai skundą, idant ta už
draustų prie bažnyčios pla
katus dalinti.

Bet jiems to neužteko. 
Ant pirmo parapijos lyderių 
susirinkimo buvo pašauktas 
svetaines gaspadorius ir pa
reikalauta pasiteisinimo, ko
dėl jis gavėnioj išdavė sve
tainę dėl parengimo šokių? 
Paskui gavo įsakymą, kad 
kitą sykį taip nepasielgtų.

Bet visgi mūsų klerikalai 
darbuojasi gražumu ir ne
išeina į viešą kovą.

Ar ile’ai męs būsime jų 
vergais?

HOBOKEN, N. J.
Šiame miestely randasi Jie- 

tuvių nemažas 'būrelis, bet 
tarn savęs gvvena ne kokiam 
sutikime. Yno f *n <vn t atsižy
mi vienas smuklininkas, ku
ris priešingas bile kokiam

MONTELLO, MASS.
L. S. S. 17 kuopa Tautiš

kam Name rengia kas ne- 
dėldlenis diskusijas arba ki
tokius pamarginimus. Pub
likos atsilanko gana skaitlin
gai. Tik reikia pastebėti, 
kad nekurie iš atsilankiusių
jų neramiai užsilaiko ir 
trukdo tiems, kurie nori 
klausytis. Taip labai nedai
lu ir vertėtų tą madą panai
kinti.

Jaunas Tautietis.

YOUNGSTOWN, OHIO.
Y. L. P. Kliubas jau ne 

juokais pradėjo progresuo
ti. Nors “Laisves”.N 18 tū
las “Čiarykštė” rašė apie tą 
progresu bet toli gražu ne 
viską parašė, kas ištikrųjų 
dedasi.

7 d. kovo buvo kliubo susi
rinkimas. Sulyginus su pir
muoju mitingu, tai labai nu- 
progresuota. Pirmam jam 
mitinge buvo tik šeši galin
čiai, o dabar jau atsirado net

Pasijutę tokiais

Šidlaūbko vardas nebuvo mi
nėta. M. Mažeika užklausė, 
kodėl laikraščiuose nėra pa- nėjo prie 
garsinta aukavusių pavar- būtų jiems pritarti, 
džių. K. Steponavičia paaiš- ~7
kino, kad laikraščiai nesu- -------------
tiks garsinti pavardžių pa

ltai, pako] aukos nebus per
viliotos į centrą.
nutartos laikyti pas save pa- [ 
tol, pakai Lietuvoj ' nesusi
tvarkys komitetai išdalini- v;sur pradeio i.....
mui aukų nukentėjusiems j.ų rinkimu nukentėjusiems 
nuo/karcs. Juonį viskas jr jjetuvuj nuo karės; visur y- 
uzsmaige; jokių diskusijų ! ra susitverę tam tikri komi- 
nebuvo. v ... ... , ! tetai; visur visuomenė ir

Kashnk uzsitikejimo kuo- i draugystės aukauja pinigų, 
pos kasierium negali būt jo- Kad .sušelpus nukentėjusius 
kių abejonių, nes aukų su- Lietuvoj nuo karės, kurie da- 
rinkta apie $o0, o kasienus bar kenčia alkį ir šalti, kurie 
uždėjo kaucijos $200. Bet1 
korespondentas apie tai visai 
nieko nepažymėjo.

Ant pabaigos korespon
dentas sako, kad tautiečiai 
užsistojo už kasierių ir dau
guma narių apleido svetainę. 
Nieko panašaus nebuvo. Jei
gu kas svetainę apleido, tai 
ne dėl “triukšmo”, bet dėl y-

SHENANDOAH; PA.
Aukos gi Atsišaukimas į vietos 

gystes ir visuomenę.
Pastaruoju laiku lietuviai

pradėjo rūpintis au-

BELOIT, WIS.
Gal niekur taip lietuviai 

nesielgia, kaip pas mus. Ne
paiso jie į daoartinę bedar
bę, nepaiso kad badas žiūri j 
akis, bet gii tuokliauja, peša
si ir po teismus baladojasi.

28 d. vasario tūla J. U-nė 
sumanė iškelti vardadienio 
šventę. Nors jos vyras di- 

drau- deiis girtuoklis ir ketvertas 
.kūdikių, kurie pusnuogei 
užlaikomi, vienok ji užorde- 
IMvo bačkutę alaus, galioną 
degtinės, susikvietė svečių ir 
pradėjo “baliavoti”. Išsyk 
šukavo, kilnojo gaspadinė 
linkėdami jai kodaugiausia 
alaus sunaudoti ir po mir
ties dangaus karalystę gau
ti, o paskui prasidėjo tarp 
savęs peštis. Na, dievulėli 
tu brangus, kaip susikibo, 
'kas su puodu, kas su kede,aukiasi mūšų pagelbos.

Mūsų mieste irgi susitvėrė kas su stiklu/ kaip pradėjo 
[tam tikras komitetas ir pra-.vienas kitą šluoti, kaip pra
dėjo aukas rinkti. _ Visuome- dėjo per galvas žleginti, tai 
nė, nors negausiai, pradėjo kaimynai manė, kad jau že- 
aukauti. Aukų yra surinkta mes drebėjimas prasidėjo, 
apie $70.00. Bet draugystės | 4 d. kovo pas tūlą J. S-ką 
dar nėra aukavusios. O juk vėl buvo “balius”. Besilink- 

■ čia randasi apie 28 draugys- 'sminant šeimininkui su savo 
i tės ir net 12 draugysčių da- burdingierium, pastarasis 
llyvavo rinkime komiteto au- pagriebė metalinį kryžių, 
ku rinkimui nukentėjusiems ant kurio Jezusėlis pakabią- 
nuo kares.

Taigi, kreipimosi prie visų i drožė 
vietos draugysčių, o ypatin- jj

[tas ir vynimis prikaltas ir 
šeimininkui į tarpko

jį. šeimininkas ant vietos 
gai prie tų, kurios dalyvavo sukniubo. Tapo pašauktas 

rin- daktaras. Pasirodė, kad 
Lie- tuom šventu daiktu sumušė 
aau-!šmmyninkui vyriškumą.

: kautu po kiek nors iš savo iž-' Daktaras uždraudė nėr nua
idi). Taipgi meldžiu vietos trečios savaitės laiko iš lo- 

nesijudinti ir pasakė.save apaštalais ir, kaipo ant Publikos buvo apie 140.. Au- nierginų, kad padėtų mūsų Į vos 
apaštalui, nukrito dvasia J^ų surinkta padengimui lė 
šventa, kaip karvės liežuvis ŠJ $^-^0. Visiems ?
ii* vienas pasakė, kad tas yra siems ištariu širdingą
“Čiarykštė”, kuris moka ra
šyti.

Ilgai nelaukus pradėjo vi
si šaukti, kad “Čiarykštė” 
tas, kuris moka rašyti. <

išrinktiems kolektoriams au- kad vyriškumo neteks ant 
. Burdingierius at- • — • v •j 

ha moterįs daug daugiau au-' mokėti $33.00 bausmės.
ku surenka, negu vyrai. Į Labai žingeidū buvo teis- 
Kreipiuosi- prie vietos vi- me klausyti, kuomet burdin-WORCESTER, MASS.

14 kovo laisvamanių kuo- suomenėš, kad neatsisakytų gierius pasakojo, kaip jis TA O rV/A » I /n l l > r, T Z ) 1 _ _ _ J • A   „ 1     1 V • ** T — — 1 •  —  jO pa parengė prakalbas. Kai •; paaukauti tuomet, kuomet kryžium su Jėzusėliu savo* 
rašyti mokąs Mažeika (ar,bėjo K. šeštokas. Pirmoj |Pmsu kolektoriai atsilankys, šeimininkui drožė į tarpkojį., 
iš kliubo narių tik vienas daly savo kalbos kritikavo [Mūsų-išrinktieji kolektoriai I imas J3. S. atėjo iš karčia* 
Mažeika moka rašyti? Na, i bibliją ir kunigų klaidingą 1 turi nuo L. š. F. centro ko-'nos ir pakėlė triukšmą suMažeika moka rašyti? .
tai ir kliubas! — Red.), per .mokslą, Ras publikai labai miteto įo___„______  v___
tai ir reikią jį išbraukti. į patiko. Antroj daly savo‘kauti jūsų centai bus sunau 

Tuojaus paleista, kad Ma-[kalbos pradėjo ; ’
žeiką išbraukti iš kliubo. Už
išbraukimai balsuoja 11, kad
palikti kliube—14. čia mū-

. _ . ,ant kunigų dotr sušelpimui tų, kurie tik-i Tai taip mūsų lietuviai ei- 
užsipuldinėti ir juos užgau-: rai yra nukentėję nuo karės, ginsi eikvodami kruvinai užlieti. _ * ------ • _____ ____ ._ ___
k?.]-*?'!- vjsgi lermo niekas ne- kovo A. Matlaucko svetainėj, jie rnrka keikti socijabstus, 
’■ 1 ....... i -ii. . 1 11 - ’ ' * TTT ;st Sts., bedievius, darbininkiškus

atsibus laikraščius, knygas ir visa 
’"1 tą, kas veda prie apšvietos. 

pasek-1 Iliris.

I Shenandoah, Pa., : 
sve- draugysčių konferencija dėl 

apsvartsymo, kaip pasek- 
murdau aukas rinkti. Toj 
konferencijai iipku rinkimo 
komitetas išduos nilna apy- N UO REDAKCIJOS.

Neseniai “Laisvėje” tapo 
Į) ra n e š ta (k c r e s p o n de nei j a 
iš Lawrence, Mass.), jog J.

darbą atlikus prieš Velykas.:tas laikyti ir aiškinti apie ki- čhi atsiusti i minėtą kenfe- Šmitas, 1. W. W. kalbėtojas, 
Jeigu jiems tas darbas pa-;seninę džiovą, jeigu tie jam rencija delegatus.
vyks įvykdinti gyveniman, 
tuomet kliubo nariai turės 
po prievarta eiti ausinės.*

* >i<

7 d. kovo, vakare, klerika
lų buvo parengtos prakalbos 
ir išduota atskaita, kiek au
kų surinkta nukentėjusiems 
nuo karės. Iš atskaitų pasi
rodė, kad Chicaginiui fondui 
išsiųsta apie $300. Jau vie
nai bažnyčiai bus bokštas.

D-gas.

si! tiktų mokėti po penkinę.
** $

Vienas Chicagos

BRIGHTON, MASS.
14 d. kovo L. S. S. 67 kuopa 

parengė koncertą. Koncer
tas buvo labai margas. Sce
noj dalyvavo net du kunigai, 
kas Brighton^ dar pirmą sy
kį tenka matyti, viskas la
bai gerai išėjo ir publika pa
siliko užganėdinta. Už vis 
labiausia publiką užganėdi
no p-lė Ankštoliūtė sudai
nuodama tris lietuviškos 
daineles ir vieną anglišką.Už 
tai verta pagyrimo. Publi
kos buvo nenerdaugiausia. 
Mat, gavėnios laikas, tai į . .
svetainę eiti negalima, bet Ris visus į krūva, pasidaro

išniekinęs lietuvių socijalis- 
tų spaudą, šiomis dienomis 

gatus ir tos draugystės, ku- <jrg. j. Šmitas atsilankė ypa- 
rios pirmoj konferencijai tjsKai “Laisvės” redakcijoj 

Pradžia 1:30 ir pasakė, jog jisai niekuo- 
įmet nėra šmeižęs socijalistų 

* spaudos. Drg. J. Šmitas
tiek tik pasakęs, jog negana, 

Mūsų dvasiškas tėvelis la- esą, skaityti “Laisvę”, “Ke
bai priešingas išrinktamjam leivį” “Draugą” ir tt. — bet 
aukų rinkimo komitetui ir, reikia skaityti ir “Darb. Bal- 

.” Drg. J. š. yra atstovu 
rinktų au- “D. B.”.

‘ v i •Kunigas Kriaučiūnas žada dabar žada sutverti antrą są 
melstis prie augščiausio, kad komitetą, kuris ] ‘ 
jis susimylėtų ant jo avelių kas fondui, įkurtam Chi- 
ir suteiktų dvasią šventą ar- cagos 
ba ir tą atimtų.

klęs turėjome progą pa
stebėti, jog J. Šmitas kalbėjo 
teisingai, nes ir čia, Brookly- 
ne, jisai tolerantiškai atsine
šė linkui socijalistų spaudos 

L. S. S. 4 kuopa surengė patavo vienybė. Atsiminki- ir neniekino jos. kas mums 
čielą eilę įvairiose mokslo te, kad chicaginio seimo į- malonu pažymėti, 
šakose prelekcijų, bet užmir- kurtasis fondas skiria aukas 
šo surengti prelekciją apie bažnyčiom, davatkom ir kle--Lawrence, Mass., buvę 
meilę. Chicagos merginos rikališkom mokyklom. Ku-,pamato.

j- .•.....nukentėjo nuo karės, ku-'
Irie kenčia alkį ir šaltį, iš kle
rikalų fondo nieko negaus. 

| Tokius vargšus sušelps tik 
I Visuotino Liet. Seimo Broo- 
klyne įkurtasis fondas.

♦
♦ ♦

21 d. vasario L. Š. F. vie
tos komitetas parengė pra
kalbas. Kalbėjo St. Gegu
žis iš Mahanov Citv, Pa. 
Kalbėtojas nubbka užp-anė- 
dino. Po prakalbu buvo su
dainuota norą dainelių, ku
rios publiką labai užganėdi-

išnešti protesto rezoliuciją.
*

* *

“Draugo” redaktorius ga
vo ciną “vyčių” generolo ir 
dabar smarkiai darbuojasi 
Visoj Chicago j yra net de
šimts “vyčių” pulkų ir sūdė-

JAU NEREIK DAUGIAU 
ATŠIPUSIA BRITVA 

SKUSTIS.
Reikalingas Preparatas Visiems 

VYRAMS!
Kadangi britva peša ir skaudžiui 

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

Adresuok:
J. F. BERGEN. Mfg„

83 Perry Av«„ M a spėt h, L. IN. T,
Reikalautame pardavAin’

ras — vi«i wra! perka!

$ 
įfe
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LAISVE

JUOKŲ KĄSNELIAI
Sufragistė: — Na ne, ta

mista, męs tuomet visur ei
sim vienos be vyrų.

Reakcijonierius: — Hm... 
Jeigu taip, tai ir aš balsuosiu 
k interims suteikt lygias 
teises. Svirplys.

Tarp draugų.
Jonas: — Kuomi dabar 

užsiimi, Jurgi?
Jurgis: — O, brolyti, da

bar aš varau platų biznį.
Jonas: — Tik vaktuokis, 

kad už platų biznį nepapul
tom į siaura klėtką. t , V

; ATPIGO RUSSKI PINIGAI ; 
SIUNČIU PINIGUS I RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TĄUPINIMUI 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 SAVAITŲ IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS Į AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasportus, 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
3G GRAND STREET Filija: 155 CLINTON ST.

BROOKLYN, N. Y. MASPET1I, L. L N. Y.
KALBAM LIETUVIŠKAI

ORAKULO PATARIMAI

Klausimas: —
Sei, Orakule! Jeigu tavo 

majestotas neužimtas, tai 
atkreipk savo girdėjimo or
ganus į mano pusę 
du. Ar girdi?
Orak.).

Pereitą naktelę (kad jai 
dievas dvasią šventą duotų) 
mane atlankė mano dangiš
ka lėlė ir štai kokiu galu už
sibaigė jos vizitas. Aš jai, 
ar žinai (kaip 
parnešiau banemj už 9 cen
tus, valgom ir burkuojam, 
kaip karveliai. Ji, žinai, 
viena akele primerkė ir sako 
lakštingalos balseliu: “aš 
tau. pupyte, duočia vieną 
daiktą, bet jis jau tavo”... 
Aš išpūtęs akis žiūriu. Ji 
tuomet sako: “širdį”. Tas 
žodis mane taip užgavo, kaip 
perkūno kulka ir aš vos tik 
nenumiriau iš priežasties 
nervų suirimo. Gal mano 
duselė jau būtų buvus išga
nyta, bet ji (mano anų aliu
kas) klausia: “pasakyk, kaip 
tu mane myli?” Aš, žinai, 
niekaip negaliu savo labuo- 
nėj surasti gerą atsakymą. 
Aš sakiau, kad myliu pana
šiai, kaip bananes, bet ji tik 
nusijuokė ir vėl klausia: 
“kaip tu mane, myli?”

Na, ir ištikro, mielas Ora
kule, kaip aš galiu jai saky
ti? Taigi, bracin’, prisku
bink man atsakyti, nes ji 
neina nuo mano lovos, bet 
sėdi ir laukia. O aš, kaisda
mas iš mandagumo, nežinau 
nei ką sakyti

Bai bai!

Pažintis.
f

Vagis: — Ko tamista į 
mane taip žiuri? Aš tamis- 
tos, rodos, visai nepažįstu.

Ponas: — Aš tamistos ir
gi nepažįstu. Bet šitoji laz- 

I dele su sidabrine galvele, 
I kurią tamista rankoj turi, 
man labai gerai pažįstama.

Duonkepykloj.
— Duona pabrango, — pa

sakė pardavėjas įėjusiai į 
krautuvę moteriškei. v

— Nejaugi? O nuo kada 
ji paJiko brangesnė?

— Nuo šios dienos.
—Tai duok man vakarykš

čios duonos, — pratarė mo- 
visada), teriškė.

Kaip pažint?
Raulas: — Jonai, ar tavo 

pati gera?
Jonas: — Ar tu jos dar

Raulas: — Ne.
Jonas: — Jeigu nori ją pa

žint, tai pačiupinėk mano 
galvą, no kuria vakar mano 
pačios šluotkotis šokinėjo.

Tėvai ir vaikai.
Senis tėvas apsilankė pas 

savoxsiimi, kuris buvo vedęs 
ir labai mylėjo savo pačią. 
Seniui buvo nesmagu žiūrėti 
kaip sūnus bučiuoja savo 
žmoną, todėl jis nusispjovė 
ir sako:

— Kibą tu, sūnau, iš nreto 
išėjai ar ką? Jau pusė me
tų, kaip apsivedei ir vią dar 
ją bučiuoji. Ot aš į trečią 
nedėlia po vestuvių tavo mo
tinai devintą skūrą nuo pe
čių lupau.

Farmazonas

SPECIJAUSKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPAUDAVIMO NPW VoPKR l)AP MKKAI) NFBl VO

CMS
Su 12 liituviMų dsiru, \ e) ii r 541. t 0.
Aiidtodi>n» tik iž.................... ę>. £ (

Tų st r ori rti okn t iri i( n«u>.

HU 21 perle Klevišiu, 8 basao 
Vertė# $18.(10. tik už ST./M)

21 plieninių k apai y, 12 1>hhų 

Vertės $25.00. tik už $1-4.2/*

Atsiųskite mum# nors kiek pi 
nigų ant rankos, o męs jump 
nusiųsiu e muziknliška ir strv- 
men’a, kokį jus t k norėsite.

Męs už! o ik < n- e spec iii lišl »i nu t n cut i r. M r ii- r«tf i>o ' Kekių# 
Muzikališkiis Instrumentu# <r Fonografus.

LietiniSki R« kordai #u vif( kic n # dairx n f. Calin# rtfiti ir rtsiOai
Atsilankę pa4 mus norą sykį, ateisit# visada. Reikalaukite kstaliogo

MOSCOW MUSIC (0.
52 Canal Street Dept. M. New York City, N. Y

>’r

NEWARK’O llHLVIbKA AP11IKA
Apielinkės letuvians pr^rešu
APTIEKA tikrai lietnvisk q Pas mane galite 
gauti visokias gyduoles k< k ias tik l it i u voje gau- 
davot. Teipgi siitaisom vm kias gydiu les pagal 

receptus su <lidžim'.ciu*a sirgi mu.
KATMBATA

Žuvinis Degutą4 
gera ir saugi gyduolė dė 
plaučių ligų, kosulio/užkimi
mo. bronchitis ir kvčpavimi 

Prekė.....................\ O g
įrankių. *■

'A—J / 

tC(*X

BG-ti METAI PASTOVAUS BANK AVIMO.
Šitoks yra rekordas vieno didžiam-; -■ u Chi- 

cagos bankų—S TA TE BANK OI \(*().
Tai vienas ištikimiausių, past ...siu ir 

saugiausių bankų Chicago). juo I..'i u kad tai 
noprivatinis, bet VALSTYBES RANKAS, 
VALDŽIOS PRIŽIŪRIMAS IR APSKAITŲ 

BU TO KONTROLIUOJAMAS.
Kapitalas ir rezervas daugiau kaip 

$4,500,000.oo 
MOKA 3% METAMS.

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

STATE BOK OF CHICAGO
Kampas LaSalle ir Washington Sts.

=— - —.. -■ .....g^
12 POPIERV DYKAI! 4

Popieros laiškams rašyti su viso
kiais gražiais paveikslais ir su tam 
pritinkančiomis dainelėmis, su šilki
nėm kvietkelem ir su visokiais paveik
slėliais, paauksuotais kraštais parsi
duoda labai pigiai: kas pris:ųs 30 c. 
pačtos markėmis, aplaikys 12 popie- 
rų su konventais ir dar pridėsiu do
vanų knygą—Pradinis Moks’as ang
liškos* kalbos, ICO pusi.,^vertės 80c.

Reikalaujam agento ir ohodame ge
rą uždarbį. Adresuokit. \ ’

Miss W. SORKIS) 
1800 S. Peoria St., ^Chicago, Ui.

(18— 21

AR NORI PR A LA VINT 
SAVO PROTĄ?

Jei taip, tai perskaityk 
garsaus mokslininko Panue- 
koek’o knygutę “Galutini* 
K lesų Kovos Tikslas”.

Kaina tik 10 centų. Rei
kalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn. N. Y

KONCERTINIS
TOURNEE

Mika.i Petrauskas, pradėjus Iš 16 « / 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncer • 
tų. Kas pageidautų koncerto. UgM 
susižino su

M. PETRAUSKU, 
395 W. Broadway, So. Boston, Mbbb

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 

'<1 eik j J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 

' kur galėsimas)rinkti pagal 
savo norą.

i ei. Greenpoint 2U1?
DR. F. MATULAITIS

Priima ligonius 
vakare tarp 7 ir 9 v ai ano o« 
i«o Nu. 229 Bedford Ave.

Brooklyn. M Y

Morris H1LLQUITH

Ofisas atydaras nuo 10 iki 6 vai 
vakaro.

FOTOGRAFAS
MALIORIUS

Atsakymas: —
Klausyk, brolyti! Jeiiru 

tavo “aniuoliukas” ligišicl 
dar nenulipo nuo lovos, tai 
tu greitai prisi 
jos, ištiesk renk 
“aš myliu tave 
taip, kaip Adomas Jievą my 
Įėjo, kuomet jiedu valgė vai 
šių nuo uždrausto/ 
džio!”... Kaip tik tu 
taip pasakysi, ai bečiu 
ji puls tau į glėbį ii’... tu būsi 
laiminga^.

Tik jau kada pradėsit ro- 
i’iškai mylautis, tad žiūrėkit. 
:ad nebūtų tain, kai n Ado

mui su Jieva. Matai, brolyti, 
kartais gali užeiti aniuolas- 
sargas su “zbraja” ir judu 
tuo jaus atsidurtumėt už ge
ležinių “rojaus” vartų.

rtink prie 
s i r su ’ T': 
aniuoliuk,

Muse mažai valgo.
Žmogus, užėjęs į restau- 

rantą, paprašė župės. Vei- 
teris jam atnešė. , Jisai pa
maišė tą zupę ir surado mu
sę, užvertusią kojas. Numė
lę šaukštą, ^pašaukė veiteri 
‘r savo jam:

— NLnlnnek tamista man 
atnbšti kitą bliudą zupės, nes 
šitam aš rad’iu musę.

— Ir kaip tamista nesisar- 
inat’ni p’-ašvt kito kliudo zu- 
nės?! Juk toji maža muse-

pasa
kė neužganėdintas veiteris.

me 
i si 
laif, llė daug nesuvalgė

Nemelavo
Mergina: 

mano tėvui 
Bė apie tavo turtą

Vaikinas Aš jam sa
kiau, kad dabar pinigu netu
riu, bet netrukus paveldėsiu 
didelį turtą savo artimo gi
minės.

Mergina: — Tai kam tu 
melavai? Juk aš žinau, kad 
tu neturi turtingų giminių.

Vaikinas: — Taip, aš ligi- 
šiol neturėjau turtingų gimi
nių, bet kada su tavim apsi- 
vesiu, tai mano artimu gimi
ne paliks tavo tėvas, kuris, 
be abejonės, tuoj mirs ir 
mums paliks savo turtą.

Nesupranta.
Darbininkas: — Malonė- 

kie, ponas, man šiandien už- 
moketie, nes aš pas jumis 
langiau nebedirbsiu.

Bosas: — Kodėl? Nejau
gi tamistai šis darbas nepa
iko? Gal perdaug sunku 

dirbtie?
Darbininnkas: — Visai ne 

:ėl sunkumo, bet dėlto, kad 
duodate dirbti tik tris dienas 
į savaitę, o iš tokio uždarbio 
aš negaliu pragyventi.

Bosas: — ‘ 
tvirkimas 
•Tuk kuomet 
čiau dirbtie po 15 vai. į dieni 
ir po 7 dienas į savaitę, ta 
jūs išėjot i streiką. Dabar 
kuomet dirbat mažiau, ta 
vėl neužganėdinti. Visai ne 
suprantu, ko jūs norit.

Tai betgi ir iš- 
ų darbininkų! 
aš jumis ve r-

Nereikės už moteris mokėt.
Reakcijonierius (į sufra- 

gistę): — Jeigu moteris ir 
gaus lygias su vyrais teises, 
tai juk vistiek męs už jas 
turisįm mokėt restauran- 
tiMMeir hotettiMMe.

Pirm laiko žino.
Pilypas: — Kodėl tu, kū

mai, išrodai toks nusiminęs?
Kurnąs: — šiandien, bro

lau, pėdė.
Pilypas: — Pėdė?! Na 

tai turi būt linksmas, o ne 
nusiminęs

Kūmas: 
smintie 
nau
manęs atims.

Nė^a ko link- 
aš jau išanksto ži- 

kfd pati visą pėde iš 
Ilgavyžis.

K ALI B AT A TONIC
BITTERS 

laba' gera gyduole dėl ne 
tvarkos skilvio ir malimu 
įrankių, suteikia sveikų ape
titų. pabudina išdalinimą, ne
sulygintas dėl malinio: su- 
grųž:na normališkas spėkas 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. s/l z»

Prekė .................... ..

KAL1BATA ’
Čyst y tojus Kraujo 

puiki gyduolė dėl vočių, odi
nių ligų, išbėrimų, pnčkų ii 
visokių skaudulių paeinančių 
nuo blogo kraujo ir dėl jvai 

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

IS1

K ALI B AT A
Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybės šakny
se; sulaiko plaukų slinkimų 
ir pestekninį pleiskanų tvčri- 
mųsi, taipgi niežėjimų galvos 
odos; suteikia naujų augimų 
ir blizgėsi plaukams ir su- 
grųžina spėkas. 50 C 
_ I ’ re k e .......................... .............
KALI B A I’A

Gydanti Most is 
lahai geras ir vystas prepa
ratas del skaudulių. įsipjovi- 
mų, sudeginimų, apsišutini- 
mų, nusibrūžinimų. — pašėk
ui in <ra s dėl 
žaizdų.

Preke ... 
K ALI B AT V

Mestis nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduole, dėl 
prašalinimo kietu ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė
jimų. 1 ęp

Prekė ..........................  1 J C

152 Perry Avenue, 
KanVpas Clermont Ave 

V1ASPETH. v Y

NEWARKO
AKUŠERKA

Feitingiausia ir geriausia 
lietuviška.

t Akušerkal
- ____- ________PahalzvM kuru Woman* Me0tear 
Co’leirc. Baltimore. .M4 m

t’HKt'kiniiiKa rtiiieka MiVo clurbų pru n 
gimdymo, taipgi suteikia visokia* ro<!fc» <» 5 
pa>r«’lhą invairiose moterų !iz,lKe £

F. Stro piene i
SO. UOSTOM. MASS. J

KUR VII’NYBH. IKSAI IR (iAM Btil

FRA IX K P. K ALI B AT
PHARMACIST

•y JStr., rsevsutrlc, r\
Van Buren Street Telephone 10135 Market

Paba’guši IrnperMriel Marii A- 
kušerkų mokyklų Peterburge ir 
Dipliornuota New Jersey valsti
joj. '1‘uri puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi girai apsijiažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
aax imu.

O. STROLIENe
J auniskai t ė

319 Walnut St., NEWARK, N. J.

Telefonas Market4035

,i ■'•••*»)upini

Puikiausia lietuviams vieta pas

; alus, 
arielka, 
visokis 

kvepen-

Sveik* tot

bRANGIAUS,S ZM°GA(/5 Tu
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
taunt 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 tiktai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo 
išrado daugybę 
žiausių ir geriausių gydančių mc< 
mingai gydančių įvairias ligas, 'I 
tiulyje sukrautos 
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Balsamas., 
Nervų Stiptintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio...............
Nuo gerklės skaudėjimo 25c 
Skilvinės proškos........ >. 10c. ii
Pigulkos <lel kepenų.................
Binkių naikintojas.....................
Del išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui.................
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis............................
Antiseptiškas muilas.................
Gumbo lašai....................50c. ii

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos,
tQTReikalaukite prisiuntitno katalogo su inusų gyduolių aprašymalr“W 

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

(Jeigu Jums brangi yra jūsų sveikata, .si tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami acto 
atsilankydanv . Lietuvtikq A plieką, i

VINCAS J. DAUNORA,
Brooklyn, M. i

lgų. metų pritirimu 
specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie- 

dikainenlų ir labai pasek- 
Tarpe kitų aptiekos san- 

suikančios gyduolės;
Nuo galvos skaudėjimo JOc. ir 
Nuo kojų nuospaudų..'“ 
Nuo dantų gėlimo. ... 
Nuo peršalimo...............
1‘laiikų stiprintojas. . . . 
I inimintas arba Expcll 
Nuo 
N u o 
Nuo 
N no 
N uo . ____
Antiseptiška mostis...................
Nuo viduriavimo..................... ..
Kastorija del vaikų.... 10c. ir 
I’roškos del dantų.....................
Kaipų naikintojas... .4...........

Įvairias 
ir gaunamos
................ $1.00

.75
1.00
1.0060c

3.00

1.00

Taippat

niaukų žilimo 
Reumatizmo.. 
lytiškų ligų., 
dusulio...........
ki rmėlių.........

60c
60c.

1 00
1.00

25c.

W:JW
i iffn(Ši 1

Skarus

-T ėlius,
C1W ' vnns. ' 

tl C1£arai> ir 
Mgggfc1 puikus užkan- 

džial. Salė dėl

F
 mitingų Nepa

mirškit šios 
atsakančios 

wngwy vietos,.o būsite 
"—izganedinti. 

and St., Brooklyn, N. Y. 
V Palei Wythe Ave.

e'ISIA f’AM

A. SHRUPSKI
muki# ęalita ska

snaude »!««#, pwdki«# 
PatarBBVh 

kn®K*rl*unlaii Itwllanky 
teik, • >*milikrln«h

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

VicninlelC moKykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliškų kalba, labai trumpame laike, Mos mo
kyklos naujausia ir t< bulingiuusia metodą. Moki
name per laiškus, visose dalyse, už labei maža at
lyginimą; taipjau klesose dienomis ir vakaiais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School ot Languotos

1741 W. 4711 StrMl,

jialtau r terptu# didžiausia 
oyda, nežiūrint, ar tie receptai 
letuvoa ar Amerikos daktarų 
ai vienatini* lietuviška aptiek# 

loaton# ir Maartachusetts va'atijoj 
.yduolių galit gekt. kokios tik pa 

tauiyj yra vartojsinos. ‘>*Ht reiki
ant ).er aiškus. * ai prisiusią per

K. SIDLAUSKAS
AptiekoriMs ir Savininkas

226-Broadway karnp. C Street
SOUTH BOSTON. MASS

Iw. tphon* 8o.Bost.on 210'4 ir

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- 
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
SveilU geriausios rūšie# gėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. ' Atsilankykite, 
o persitiarinsKe.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savtninkaa)

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

(Dešimta žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

Y-

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

$1.00
$1.00

Z» nhaii paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačių; 
Nu<> Reumatizmo__
Kraujo Valytojas.... 
Vidurių Reguliatorių
1'rojanka...........................25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduole# nuo 
vis. kių ligų, kurios čia dar nepamink- 
to# galima gauti per pačių.

P. A URBANAVIČIUS 
i51 Metropolitan Avtnwe 

Brooklyn. N. Y.

BUK SVEIKAS.
eikalaukite

šios knygos, kurią ant pa
reikalavimo pasiunčiu dy
kai. Toje knygoje išaiškinar 
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.

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

Gatvė • • ••}..............*

1.......................

>
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Laisve 1 dolerį metams

25TkT14K. GOLD Filled AUKSO LailiFodcllS ^^5

nešti

nuo 
nes

Jeigu kas nebūtų aišku 
visados kreipkitės per laiš 
ką, o aš stengsiuos paaiškin

ontrolia P
63, McKoee

CEDAR RAPIDS 
IOWA

J. K. Mažiukna 
Centro Sekr. A. P. L.

aki t Lietuvos šelpimo Fondo Štampas. Galite 
Laisves” redakcijoj, 183 Roebling St., Brooklyn^ 

F. iždininkką, 226 Broadway, So. Boe-

VIUZIKALIŠKŲ TX^trt MENTŲ IR AUKSORIŠKŲ 
DAIKTŲ KRAUTUVĖ.

gauti
N. Y. ir pas I 
ton. Mass. Parsiduoda knygelėm

Sutraukus visas aukas y- 
ra $59.70. Seniau “Laisvėje” 
ir “Keleivy” buvo pagarsin
ta $32.00. Taigi, ligi 20 d. 
vasario, 1915 metų — $91.70.

Liko turto dėl fėrų vertės 
už $23.00 ir aukauta per Pet
rašką dėl fėrų vertės už $2.

Vietos L. Š. F. Komiteto 
Sekretorius 1). Pilka.

P. S. —Aukas priėmiau.
T. L. Dundulis.

LIETUVIŠKA LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2-4Q Grand St

Aukos Lietuvos 
Šelpimo Fondan

J. Kužinskas
c|o Burkman

N. Crystal Lake, III

losas, A. Bandurevičius, J. 
J. Sveikata, K, Kalvelis, A. 
Blaižytė, F. Rodže, M. S., A. 
Jureviče, D. Slančauskas ir 
V. Paukštys—20c.

Šios aukos surinktos per 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugystę ir 168 L. S. S. kuo-

Pajieškau pusseserės J ievos Marcin
kevičiūtės, Suvalkų gub., Senapilės 
pav., gmino Jiovaravo, kaimo IgliŠkė-

Juozas Stanevičius
9 Warwick St., Newark, N. J

Pajieškau draugo Vinco Marčiukai 
ės pav., Vaz

Kasos Globjėai:
M. Geruliūtė

1109 S. Wianebaga St.
Ona SavraBeviČiūtž

539 Inland Ave.
Maršalka A. Neverauskas

411 So. Church St.

Pa.jioŠkau draugo Prano Valatkevi- 
čiaus, pirmiau gyveno Luzerne, l’a.

J. Žilinskas
P. O. Girardville, Pa.

SPECI.JALIŠKAS IŠPARDAVIMAS 14 K. GOLD filled AUKSO LAIKRODĖLIŲ stačiai pagal FABRIKUS PREKĘ, kad kuodaugiausiai jų iš
parduoti; tai KAS DABAR PIRKS PAS.MUS LAIKRODĖLI, tai augščiau patalpintus 25 puikius daiktus kožnas apturės prie laikrodėlio VISAI 
DYKAI, kaip tai: Importuotas atviras laikrodėlis (MODELIS), Harmonika, Moteriška Branzoleta, Veidrodėlis skūroj aptaisytas 
tais dalykais, Dubeltav 
volveris (MODELIS), Plunksna Fontaninė, Pypkė, Britva 
Peilukas.

KAS TURI?
Kai* turi ant pardavimo antrų ran

kų BMtannica Encyclopedia anglų kal
boj, ine.senesiię kaip 9-ios laidos.

Adresuokite
J. A. BYLA

895 W. Coal St., Shenandoah. Ph

Jersey City, N. J 
gijų Sąryšio įgaliotiniai su
rinko aukų:

Per J. Stanionį aukavo: A. 
Katlauskas, F. Kntlauskas, 
B. Sadauskas, G. Andrašiū- 
nas M.Sadauskas, M.Gegžna, 
ir A. Adomavičia— po $1.00; 
J. Sieksnis, J. Patterson — 
po 50c.; J. Keble, W. Oda- 
nold —

Per kolektorių K. Anckį 
aukavo Hobokene, N. J. — 
— M. Sabaliauskas, A. Jesu- blankbmis. Įstojimo blan 
laitienė, O. Jasaitienė, O.Šal- kas turi išpildyti naujas na 
čiūtė, M. Ruseckiūtė, J. Sla-' rys dvejas. Vieną laiko kuo 
viekas, J. Vitkauskas, J. pos archyve, kitą reikia pri 
Kleiza, J. Draskinis, J. Jus- siųsti centro sekretoriui, 
ka ir J. Šalčius — po $1.00
E. Grabauskienė, L. Esulai- kuogreiČiausia prisiųsti tos 
tis, J. Andriukaitis, A. ir M. kuopos, kurios dar nepri- 
Petraškai, P. Kačergienė, F. siuntė. Taipgi kuopos sekre- 
GreiČius, O. Užupitė, 
muolis ir A. Marma - 
c.; S. Jasulaitis — 4 
Staniuliūtė
J. Grabauskas, S. K 
Daugėla, J. Liud^ 
M. Akeliūtė — po 2f

Kuopų Sekretorių Adresai:
1 kuopos Brooklyne — V. Žilinskas 

183 Roebling St., Brook'yn, N. Y.
2 kuopos Brooklyne—V. Vitkevičia 

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
3 kuopos While Plains, N. Y. — V 

>iikns. Off C. Dentermann, I>ako St. 
White Plains, N. Y.

M. M. Alenskas 
Main St., Los Angele

Čiaus, jis gyveno Hastings, Pa. Girdė
jau, kad jis važiavo į Southus. Mel
džiu atsišaukt per laiškų šiuo adresu: 

A. Paulauskas,
Lachawanna Co., Throop, Pa

Severoa preparatai 
parsiduoda kiekvienoj“ ap- 
tnkbje. Būtinai reikalau
kite Severos. Jei negalHo 
jų gauti, tai rašykite uos

REIKALINGAI DAR VIENAS 
netinginis, mojantis nuodugniai mas
kolišką kalbą už korespondentą. 12.00 
dol. aitros per savaite iš pradžios. 
Atsišaukimą ir maskoliškoj kalboj pa
rašyt ir klek amžiaus taip-pat. Adre
suoti

M*r'S"pr of The PMla. M. Cb’nic, 
1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.

DRAUGIJOS
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:

I’ajieškau draugo Tamošiaus Ba.io 
raičio, Suvalkų gub., Starapolės pavie 
to, Veiverių gmino, Skriaudžių parapi 
jos. Pirmiau gyveno Chicago, Ill 
M-'bi-žiu atsišaukti arba kas žino pra

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: 

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. L’berls, 233 

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

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

Ave., Brooklyn, N. Y.
Kas prisius metinės prenumeratos $2.00 už “Laisvę”, tas gaus puikią DOVANĄ 

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

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

J. Sa- toriai turi prisiųst kas mėne- 
po 50 sį suspenduotų ir išbrauktų 

3; M. narių sąrašą,jeigu tik jųran- 
A. Žilinskienė, das. Atskaitą reikalauju nuo 

opis,J. sausio 1-mos, tai yra nuo 
lutė ir pradžios šių metų. 
; Viso

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

Magazine St., Carnegie, Pa.
Centro Sekretoriuj* J. Mažiukna, 

1111 Markei 8t., N. S. Pittsburgh, Pa.
CentroJždininkas K. Varašis, 12 

and CarsWa Sts., S. S. Pittsburgh, Pa 
Centralinia Kasos 1

A. Sannulionis, P. O. Bo 
Rocks, Pa.

AR NORITE GAUT

DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus 

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

HENRY .1. SCHNITZER,
141 Washington St.,

New York City.

Pavasaridiai išbėrimai
arba kitokios nleŽtnnčioB 
odinės ’igOH palengvinama 
ir pasekmingai gydoma bu 
Severn’s Skin Ointment 
(Sovoros Odino Mosčių.)

Kaštuoja 50 centu.

Aukautojų vardai, kurie 
aukavo po $1.00: P. Kalis, K. 
Viltrakiūtė, M. Aleškavičius,
E. Marcinkevičienė ir P. 
Marcinkevičius; po 75c—K. 
Lipskis; po 50c.—B. V. Ra
dzevičius, M. Vii trak, J. Pe
tronis; po 25c.—Z. Ringienė, 
M. Bandulev’čius.T. Valiu
kevičius, M. Kavaliauskiūtė,
F. Naunikis, J. Perkūnas, B. 
Lipskaitė. J. Blažytė, C. Sa- 
lamaitė, J. Runkis, A. Zorc- 
kis. Adelia, V. Benkevičius 
ir J. Norbutaitis.

Priėmiau nuo P. Marcin
kevičiaus išviso $56.60. kurie 
likos perduota p. J. Marti
naičiui, Brnoklvno L. Š. F. 
kočioto iždininkui. .

Rinkimo Aukų Fin. Sekr.

Jei turi šaltį,
tai neužmiršk pemCglnti 
Severn's Cold and Grip Ta
blets (Sovoros Plotkelius 
nuo Gripo ir Peršalimo.) 

Kaštuoja 25 centus.

ne tik jauniems, bet ir seniems 
Jaunimas .'joje .ras^daug gražių, naudin 
gų pamokinimų’apie’m
bus dailus , prisiminimas Jaunystės

Nuo kosulio,
kokliušlĄ, orinių triubelių 
uždegimo, užkimimo ir 
stnaugulio pamėginkite So- 
voros Plaučių Balsamą.

Kaštuoja 25 ir 50 centų.

I’ajieškau Rozalijos Juknlvičaitės, 
Kauno gub., Raseinių pav., T’urviškių 
kaimo. 2 metai kaip Amerikoj. Gir- 

' dėjau, kad gyvena Chicago, Ill. Mel- 
' džiu atsišaukti arba kas žinot praneš-

“A1DO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas E. E. Svetikas, 183 
Roebling Si., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius K. C’iuberkis, 183 Roebl
ing St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Nariu surašą privalo

LIETUVOS S u NU IK DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, ROCKFORD, 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

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

539 Island Ave.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St.
Finansų raštininkas J. Stružas 

1125—8th St
Iždininkas St. Buxinnkis

539 Island Ave.

ii 14 K. GOLD filled, GVARANTUOTAS ANT 20 METŲ, SU GAR- 
ūšies, tai užmokėsit likusius $5.25, ir 35 centus už persiuntimą dova- 

og perkant laikrodėli nuo mūs ABSOLIUTIŠKAI NIEKUOM NE- 
jei laikrodėlis bėgyje 20 metų pasigadintų, męs jį pataisysim

PRANEŠAME, jog MOŠŲ KOMPANIJA YRA KRlkšČIONIšKA ir neturi nieko bendro su firmomis apgavingomis, galinčiomis gar- 
sintis šiame laikraštyje, taip lygiai ir su firma iš St. Louis, Mo„ kuri visados seka mūsų apgarsinimus. Taigi kas nori turėti GERĄ vyrišką, ar 
moterišką laikrodėlį su dovanom, stačiai pagal FABRIKOS PREKĘ, tegul jį perka tiktai nuo Seniausios ir Geriausiai žinomos KRIKŠČIONIŠ
KOS KOMPANIJOS, o visados apturės tą, kas yra garsinta. Adreauokit:

NATIONAL COMMERCIA L COMPANY. 90 WEST BROADWAY, Dep.. 113. NEW YORK. N. Y.

lecki, T. Rice ir M. B. — po A. dr-jos stovio, kas 3 mėne- 
50c.; M. Konigberg, S. Shap- šiai. Raportinėse blankose 
no, M. A. Jacob, M. Keant, reikia paminėti ir visus 
Ch. Nath, J. W., A. Glon, Z. mokėjimus: kokiems 
Mojewski, B. S., J. Nowjtz, Iriams išmokėta, kiek i] 
Beracle, A. Ašmutis, A. Rice, kiek laiko pašelpa.

W. Za- j Reikalaudami blankų 
no 25c nosiniams raportams,

puikius daiktus kožna 
atviras laikrodėlis (MODELIS), Harmonika, Moteriška Branzoleta, Veidrodėlis skūroj aptaisytas su trimis ki- 

Lenciūgėlis su Breloku, Kryželis su išvaizda Viešpaties ,’k aus, Branzoleta su laikrodėliu (jaunuomenei), 32 Kalibro Re-
Diržas, Kaklaryšio SpAutč, Saguėiai dėl mankietų, marškinių ir kalnierių, Žiedas,

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

Kada, apturėję siuntinį, persitikrinsit, jog tas laikrodėlis yra tiki 
ŠIAUŠIU PASAULY MECHANIZMU, o tos dovanos yra kuonogeriausios 
nų. Jeigu gi nepatiktų, męs su noru sugrąžinsim rankpinigius. Todėl aišku 
R1ZIKUOJAT, kadangi mūsų laikrodėliai yra GVARANTUOTI ANT 20 METŲ, ir , 
arba išmainysim ant kito VISAI DYKAI. Iš KANADOS visi pinigai turi būti prisiųsti iškalno

rnnko, J. Kruthes
Toliaus eina smulkesnės au- kacijos blankų, nariams kor- 
kos. Viso — $10.65. [čiukių “Member Card” ir tt. 

visados reikalaukite pas 
centro sekretorių.

Įstojimo mokesčius siųski
te tiesiog centro iždininkui 
K. Va rasini, 12 and Carson 
Sts.,S.S. Pittsburgh, Pa. Mo
ney Orderius arba čekius ga-

d£l labo visuomenei 
KuyyfJi J-velkutob !••*! naujau m 
uioknlo išiU’luuui ir kp ivlkta daryti 
ulrgus, Utlp pat knlp Ir kur IŠalgydyto 
lygiui hnyg j • * |ą(k t uiuu?” parod* 
kaip nuo visokių nelaimių d®ro ***•• 
AHUgOtl

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-Preiadentas 2) S. Marku*, Coi 
l°th & Wne St., Phi'adelpl :a, Pa.

Susinėsimų Sekretorius 1) M. M 
Rice-Hrrman, 140 E. 19th St., Nev 
York, N. Y.

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

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

Finansų Sekretorius 2)J. Stasiulevi
čius, 1815 E. Moyarnensing 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. Gerda»i«kas, 73 Welles St., 
New Britain, Conn.,

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511. Westville, 
III, kuris yni po $1,000.00 kandla. o 
jio įrašę* i knygas pasiųa ildlainkoL

- t*ir ir sergantiems. Tik perskaičius H 
i patirsi, ko Čia t e^alima reraiyti.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodtJSOMt 
skaityti a'-ie nervų, kraujo inkstų, rOmatie«M» 
odos, vidur ų, nusilpnėjimo, brochitis it b m pMK. 
č'Bs lipas: taip-pat apie moterų ncseeikttmua ak 
kitas visokias lt as. sėklos tiubžgimc ir t. ♦ »• ,

JEI SI- Gi, tai pirmiau ne kaip manai va»M>4 
kokios nors hekarst. s ar kreitis Pr’<’,AV<ly’c44 
reikia butinni perskaityti knygą "DAKTARAS 
Dau^ žmon ų išgijo nuo rodos'*DA KTA RO •

YPATINGA I serfcrnti. nusilpčję, sukliurę, •• 
sifcadinf per jauuvste-. klaidas ir vr.rjĮin am i 
kiomrs, kaip papr» 'om sivažiomia. 'eip UŽIiąH 
Jnsicrhis lijomis, s toje, knygoje atrasite tikrą 
dif

'lODžiI., kad ta knyga dėl labo vi»uoiiien*Sflk 
duoti, t m k ick vientisa pturėa i ą 1)0 V A N AI N* 
ris tik alsių 10 c. įtampomis priaiuntimui.

REIKALĄ (’K DAR ŠIANDIEN, iškerpa* * 
tą anf--rfit.ir' a ir adrtsiiek teip:

JIEŠKAU DARBO ANT ŪKĖS.
E.-,u jaunas ir mėgstu dirbti ant ū- 

kės. Kam reikia darbininko, malonės 
f.įsišauk Ii.

Gerbiami kuopų sekreto
riai stengkitės kuoaiškiau- 

Per kolektores M. Zarankiū- šiai ir nesivėlindami siųsti 
tę ir M. Lakickiūtę aukavo mėnesinius raportus, nes 
šios ypatos: W. Schwcrts, draugai žinote, kad reikia iš-

Brooklyn, N. 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 gentįs, draugai ir pažįstami dabartiniame laike 
slegiami Europos karės leVena, kenčia didžiausį vargą — badą. Jie lau
kia Jūsų pago'bos — gelbėkite juos. Ateikite mūsų ofisan, mielai Jums 
patarnausime pasiųsdami Jūsų pinigus pigiai, greita} ir saugiai. Gva- 
rautuejame už kiekvieną centą.

Keliaujantiems TĖVYNĖN parduodame laivakortes, sutelkiame 
reikalingiausius patarimus ir parūpiname išgauti nuo Įtlisų Konsulio pas- 
portą.

Nepamirškite mūsų adreso:

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

OsSa

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkau, 914 Jetine 

Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbuta®, 815 Jeeine St., 
vice-prezidentas.

F. Bartkus, 1055 Jenne St., pratekė
tų raštininkas.

Kaz. Arlauskas, 818 Jenne St., fi- 
nan»ųy raštininkas.

J. šereikis, 61 6 Market St., iždinin
kas.

Kasos globėjai: J. LcšČauskaa, 607
Jenne St., J. Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave., J. Sukelia, 712 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskas, 26 I N. Chi
cago St., Pagalbininkas maršalkos J. 
Kasiulis, 658 Garden St.

Včliavij nešėjai: P. Milewskas, 801
Caledonian St. ir B. Kiga, 168 Main 

Durininkas J. Žilius, 614 Market St. 
Street.

Metiniai komitetai: L. Jenolevukas, 
50 Newell St. ir P. Belšis, 173 N.

kos. Viso
Iš šalies surinkta ir auka

vo šie žmonės: J. Žekonis, J 
Žekonis ir B. Jasiukaitis — 
po 50c.

St. Vermckas —- 30c; J 
Kęselis, O. Kai i bartie nė, K 
Linortas, J. Meškauskas, R 
Maldenis ir J. Joradavlčius Įima siųsti paprastam laiške 
— po 25c. Smulkesnių aukų

LIETUVIŲ 1'iuwhKiV UNIJOS 5h 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININ

KŲ ADRESAI :y
Prezidentas I. Daukšys, 142 No 6tb 

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

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.

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

A. M. Flagman,
ton, Mass.

. Pajie’kau pusbrob’o Dominiko Sker- 
stono, Kauro gub., Šiaulių pav., Papi- 

Alės parapijos, Mitckių kaimo. Turiu 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas kitas 
malonėkite kreiM^^iuo adresu:

S. jCrcinkaite
351 _ 4th St., S Troy, N. Y.

I’ajieškau apsivtdimui jaunos mer
ginos; kuri manytumėte apsivesti, ma
lonėkite laišką parašyti, viskas bus 
laikoma paslaptyje. Aš nenoriu jūs 
suvilioti, aš esu 27 midų kavalierius.

A. Ziber
607 8th Ave.„ S. Minneapolis, Minn.

l-poc io* riZ

Žieminis kosulys,
kuris kartais jokiam gydymui nepa
siduoda, arba jei toksai kosulys pa
eina! iš noprisidabojimo — gali būti 
greitai ir pasekmingan palengvinta ir 
netrukus toks ligonis atgaus sveiku- 
tą, jeigu ims vartoti

Severa’s 
Balsam 
for Lungs

(Severos Plaučių Baisumą), daugely
je atsitikimuose šioji gyduole parodo 
savo raminančią įtekmę, kaip štai 
matomo iŠ sekančio laiško:

"Mano dnkt«r| labai kankino kosulys nuo 
pat pradžios žiemos. Apturėjome Severos 
Plančių Balsimo) ir pirm suvartojimo dviejų 
bonknčių, tasai koBUlys visiškai ifinyko. Pus 
mm Barnioj* visuomet randasi Severos Propn- 
ratai, )«ūp tni: Severas Re^uHatorus, Severos 
Gyvasties Bnlearnaa, Severos Nervotonas, 
voros Skilviui* Bitteris, Severos Pigulkos 
Kepenų ir Severos GothardiAkas Aliejus, 
Žilio visi vaistai labai gerai veika.”

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

Girdėjau, kad gyvena apie Virden 
III. Meldžiu -atsišaukti.

Joe Navitsky
Box 198 Cherry, Ill

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

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

. Kuopų aekreionų auresai:
3 kuopos, J. Ga’dinas, P. O. Box 

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

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

CiHdy, Pa.
6 kuopos, Export, Pa.

Motiejus Matuszis, pirmininku 
Juozapas Wiczus, pagelbminkasK 
Martinas Grigaleviče, Protokolų 

Sek reto r i us.
Jonas Pūkas, Finansų Sekretor.
Antanas 'frakas, Kasiorius.

Augščiausios Prieglau- • -Pa3^kau^tano^Ale^ 
dos Lietuvių Amerikoj

Reikaluose.
Atydai kuopų sekretorių.
Kuopų sekretoriai priva

lote kas menesį prisiųsti mė
nesinį raportą. Ant mėnesi
nės raportų blankos privalo
te aiškiai pažymėti, kokios į- 
plaukos būnal mėnesinės 
mokestįs, įstojimo, tautiški 
centai ir t.t. Tą visą reikia 
pažymėti atskirai, už ką ir 
kiek įplaukę. Taipgi naujų 
narių aplikacijas turite pri
siųsti sykiu su raportinėmis

,fi/ ,, i i . KeikalaiiJlimi kttalb^ū.Ulių Katalogų Dykai,
I-stalo tuoptus gausi ts. I'iir m • lietiviAKy rekiudi su visokiom! damom!.
J. GIRDĖS. 103 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Great Neck, N. Y. — Au
kos surinktos per vakarėlį 
Great Neck’o draugysčių, 31 
sausio.

Aukavo po $1.00 šios ypa
tos: M. ŠiiKaitč, K. Jukeliū- 
tė, J. Pundzevičius ir J. Pau
liukas; po 50c—T. Plakštis, 
J. Blažytė, A. Vasiliauskie
nė, M. Kavaliauskiūtė, C. Sa
muliu tė, O. Josaitė, M. Gri
galiūnas, D. Krukauskas, J. 
Undžius; po 25c—J. Bara
nauskas, T. Pranaitė, U. Pe- 
žaitė, S. Janušaitė, D. Tamu- 
šiūnaitė, F. Norus, J.Meškis, 
W. Stačiauskas, A. Ringis, či.?> smalkų gub., scnapii 
R. Kručas, A. Tranaiskiene, 
M. Krajauskienė, J. Galevi-

7Z/Z/.
TOJE KNYGOJ?: '‘DAKTARAS" gražiai p 

mokina, kaip vyrus, taip ir moteris, k.is butin 
reika'inga Ainoli. vi&i<m , kaip jauniems, taip ir 
seniems, ženotiems ir tu-ženolieu's.

KIEKVIENAS S K Y R IT J S šitos k n y gos yra i a- 
bai žingeidus. Ta knyga kiekvienam v» i labai 
naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik t ori būti 
sveikas ir laiminf'.ai i’vventi.

ŠI I A KNYGA "DA K l’A R A S" api a*.c visokių 
ligų vardus, kaip jos prasideda. Irnip apsireiškia, 
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima 
išsigydyti.

TA KNYGA labai pinčiai aprašo apie vyrų pa
slaptybes bei ligas ir taip pat apie moteris telpa 
daug.

ŠIOJ KNYGOJ "DA KTA RA S" dtk. niaprašo, 
atidengiant dai g pasl.-rčių ap v gyriaus.vs .• vi:

-tinus ženybiiv'-. gyvėsiu o ir taip-pat kaip ir 
i.-ida geriausia yri ensive- i ir k ai u,

KNYGA "DA KTAR/i ę’' yra (^veikslais iiius- 
raiu ta, parodo ir gilinusias kur-o dalis, išaiškr
■ a paslapty bes. Ji reikalinga kaip tveikiims.

The PiuWeij)Ma Medical Gink
1117 Walnut St. • Philadelphia, Pa

. J -į -į^ ooc ro^ 
boc to n

' OTrčYcTDpč tok
' č>ocT®-Doctor"

MOTERIŠKE ir MEILE

--------------------------------------- ——-------------- 1_
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N. Y. Pradžia 8 vai. vakare.

r

VIETINESŽINIOSJ
DRAUGAI BKUUKLYNIE- 
. J ČIAI!
į Kkk; Ijaas ū.it savo ka

lendoriaus pasiženkLnkite, 
kad šioj sukatoj, 20 d. kovo, 
Tautiškame Name atsibus 
L. S. S. 19 kuopos linksmas 
balius su perstatymu juokin
gos komedijos 
Prieš perstatymą pasakys 
trumpą prakalbą St. Michel- 
sonas, “Keleivio” redakto
rius iš Bostono. Pertrauko
se dainuos linksmiausias1 mas”. Paskaita bus A. Mil- 
daincles “Aido” choras po lerio svetainėj, 27 Hudson 
vadovyste gerb. L. Eremino, Ave., Central Brooklyn, N. 
taipgi griežš ant smuikų trio Y. Pradžia 7:30 vai. vakare, 
ir solo. Pasibaigus progra-' 23 d. kovo toj pačioj sve- 
mui prasidės linksmus šo-' tainėj ir tame pačiame laike 
kiai, kurie tęsis iki vėlaPnak- bus prakalbos. Kalbės žy- 
ties. * ‘

Nepraleiskite šio vakaro, 
nes vėliaus gailėsitės. ‘

Įžanga kiekvienai y pa tai
tiktai vienas kvoteris. Kurie Carpenters iššaukė streikan 
neturite kvoterio, tad atsisa- 3,000 darbininkų prie Brook- 
kykite nuo šešių stiklų alaus 
ir “suseivysite” jį.

Pradžia programo 8 vai. 
vakare.

o

21 d. kovo L. Š. F. drau
gysčių išrinktasis komitetas 
rengia prakalbas. Prakalbos 
_’tslLu3 A. Lukaševičiaus 
svetainėj, 175 Perry Ave., 
Maspeth, L. I. N. Y. Kalbės 
“Laisvės” redaktorius L. 
Prpseika. Pradžia 3 valan
dą po pietų. Įžanga visiems 
dykai. Kviečia Komitetas.

19 kovo L. S. S. 83 kuopa 
rengia p ask a i tą. Skaitys drg. 
J. Jukelis, temoj “Soči j ai iz-

K ai be 
mesnieji kalbėtojai. 

Komitetas.

TTn;t^ l Brotherhood of

lyno subway.

lt

.-£. .C-Yiht.i'iu'S T.iAJa
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Schneider
Broliai

Męs pasiuvam geriausiai 
siūtus.ir overkotus ir duoda-
me materiją iš tikru vilnų.

Siūtas, kur vertas $20.00
Padarome už .... 15.00

Nežiūrėk, kur garsinama 
apgavingo^ kainos. Todėl, 
norėdamas turėti gerai pa
siūtą siūtą, nepamiršk mūs
adreso ir Schneider Brolių.

SCHNEIDER BROLIAI
236 Grand St,Brooklyn,N.Y.

New York o mėsinių krau
tuvių darbininkų unija veda 
smarkią kovą su bosais. Mat, 
bosai ir nedėtomis priverčia 
darbininkus dirbti. Unija 
reikalauja, kad nedėldieniais 
darbininkai visai nedirbtų.

Daugely mėsinių krautu
vių, nepriklausančių prie li
nijos, darbininkai išdirba po 
100 valanda į savaitę. Uni
jų krautuvėse išdirba 72 va
landas.

Lietuvių Gimnastikos 
kliubo prakalbos atsibuvo 14 
d. kovo. Žmonių tautiška
me name prisirinko pilna 
svetainė ir labai ramiai už
silaikė, kas retai būna. Kal
bėjo dr. F. Matulaitis, J. Žal
tys ir L. Pruseika. Žmonės 
prakalbomis pilnai užsiga
nėdino. Geistina būtų ir 
daugiau tokių prakalbų.

Sorkininkas Grikštas irgi Ne’.vJerseyCentral'gelž- 
praše pavelysimo kalbėt, bet, kelį valdžia patraukė atsa- 
zinoma, jam neleista pliauk- komybėn už peržengimą tei
sti. J. M. šių. Spėjama, jog bus užde-

------ ------ , ta 4 miFjonų bausmė.
Daugelis teiraujasi, kur- Vargiai kada valdžia susi- 

gi daabr yra buvęs Brookly- lauks tų mil jonų.
no klebonas, kun. Varnagi- 
ris?

Gimines gavo la*ška, jog

Daugelis teiraujasi, kur-

Bus lošiama.
Norim pranešti, kad “Ai- 

jisai dabar randasi Shevboy- do” choras rengia koncertą 
gan. Wisconrino valstijoj, ir ir teatrą ant 17 d. balandžio 
ten klebonauja. • (April), kur bus sulošta “Ži

lė galvon — velnias vuode- 
gon”.

Todėl, draugijos ir kuonos 
malonėkit ant viršminėtos 
dienos nieko nerengti.

Rengėjai.

Neužmirškite atsūankvt 
šią nėtnvčią ant diskusijų 
tautiškame name.

Rengia L. S. S. 19 kp.

21 d. kovo Liet. Piliečių 
Kliubas rengia prakalbas. 
Kalbės J. Šaltys ir kiti vieti
niai kalbėtojai. Prakalbos 
atsibus G. Bartašiaus sve
tainėje, 498 Washington St., 
New Yorke. Pradžia 3 vai. 
po metų.

Jžanga visiems dykai.
Kviečia Komitetas.

DEL BEDARBIŲ.
Kas prisius nemažinus $1.00, gaus 

l visas SENO VINCO knygas už pusę 
įkainos. Tik nėr trumpa laiką tas bus 
daroma. Agentai pasiskubinkite.

Reikalaukit pas
E. YVKŠTIENŲ, 

1813 CALLAWFLL ST. RAR N. 
PHIL\DELPHI\ PA.

9 4-

Laisves” knygos Draugai!

21 d. kovo, 2 vai. po pietų 
Tautiškame Name bus ’Ap
švietus Draugystės susirin
kimas. Visi nariai malonės 
atsilankytk nes turime daug 
svarbių reikalų.

» Draugystės sekretorius
A. Petraška.

Į Netrotikite vilties! Jeigu plikas ar 
{.'laukai slenka; tūksančiai jau likos 
išgydytais, (lydymas DYKAI!

Adresuokite: Specialist, 106.
Dr. Brundza ('o., Stn. W., B’lyn, N. Y

NAMAI UŽ $438.00.
Ar nori pelnyti?

Nusipirk namus už $438.00 arba ir 
brangesnius, o pelnysi. Jeigu pats juo- 

1 se gyveni—raudos nemokėsi, jeigu iš- 
[ randavusi kitam—imsi randą, pelnysi. 
Įd^k pinip’iis i '.iva^i « nr’nve; ;»• »>o. 
reikės savo pinigų kimšti į bedugnius

0 4 J T i i - l)UHKUot K.UP jau y ra Ziugę uau^yue
žmonių pinigų.Kliubas rengia paskaitą. Žinias, o taip-gi pienus ir paveikslus 

T VnlnVna ant- pardavimo namų galima gauti kasSkaitys drg. J. Valukas te- rvą nuo 9 iki n val< pas Kazį meną, 
moj “Nervu sistema”. Pa- ofise
skaita bus Draugelio svetai- ,Hil |Sr^'a';VN"1K n^Vo.”', n. y. 
nėj, 73 Grand St., Brooklyn, (Durįs į ofisą iš Dey street).

N A UJA K N Y C A
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojau# 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
i V

KAINA
Toje knygoje aprašoma 

visos kares baisenybės. Ją

35 centai. pats buvęs ant karės lauko. 
Todėl pasistengk,tuojau per 
skaityti.

SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI IKONYT?

Parašė O. Amcringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny- 

t gėlę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j soči jai izmą 
ir tahi, kuris neliki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad soeija'iz- 
tnas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ............

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

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

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

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterį} at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio rnosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva
siškąja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

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

LIAUDIES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra ge
riausios eilės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų. Kaina tik ..

GYVAS GRABE . Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj giHej 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-, 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti ?ft)ski- 
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ..................

MOKSLĄ S R ANKŽIN YSTĖS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina .......

Iš DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina .............................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina .
SOCI.IALDEMOKRATŲ 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 K L ESU

TIKSLAS ......... .
KAIP PADARYTI MONUS .... 
MOP ‘ ’ VBĖS IŠSIVYSTYMAS.

Kaina.............................................
DRAvuuuo ik ukuiAi\iZ<MV

EVOLIUCIJA. Kaina .........
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS.
.«'.Kaina.................. .............................50c,

“Laisvi"/
183 Roebling St.

Brooklyn, N. i.

20c

20c

15c

10c

10

15c

25c
10c

20c

10c

75c 
75c 
35c 
20c

KOVOS....
10c 
50c

■a i.

b

Visokius VYRisKUP ROBUH pigiai 
gerai galite pasiūti pan ANTANĄ 

LIUTKŲ. Užtikrinu, jog tie, kurie už 
•usakye pa? mane kokį noru apsivilki 
mą, pilnai užsiganėdins mano darbu 
nes aš, pasidėkavojant savo praktikai 
—gražiai nrftaikan rūbą kiekvienam 
žmogui pagal jo norą ir reik įlavinu 
Aš užlaikau {vairių firmų prabai 
(kampelius), iŠ vo kiekvienas ga’i pa 
sifVjrt saū pa tinkn mednvn už pr< 
einamą kainą u.i.gi Milai,i«\» 
Ihm ir suplosimi senus vyrų ir motery 
drabužius.—išrodo, ktiip nauji.

Atsitikus reikalui, kreipkitės po Šiuo I 
adresu: 670 N Main Si.. MONTELLO . 
MASS.. Lietuvių Tautiškame Name.

pagarba

ir

A LIŪTE U R

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVE”

25c

183 Itoobttnt SU Brooklyn, N. Y.
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Nepaprastos
Kas užsirašys pas 
nane dienraštį“Nau- 

u >iąs 16 
dovanų 
“Kelei- 

ar 
ar

dovanos

f Gera Proga Ligoniams
» ■"'■'WRWI yKA SUTEIKIAMA PER

} DR. J. C. BROWN
t Visiems gerai žinoma daktarą-apecljalifttą, kuria pasekmingai gytft ligoniui per «5 metue, dabar
* UŽDYM PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS ackančiomh dieaa- 

mia: Nedėliomis, Ularninkais ir Pėtnyėioniia.
DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną Iš geriausių Amerikos universitetų Ir turi auksinį medal) ai 

I atalžymėjiiną moksle. Jo ofisas yra Įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spinduliu 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visas žmogau . kūnas, užtai ir lengva 

| Atrasti, kur yra įsisėdus liga. Neturint gi tos mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima šutinėti, 
| kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.
[ DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKI AS (JŽSISENĖJUSIAS IR NERVIŠKAS

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

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, karioa perdai* vietM 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmėnn*>.

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga Jūb sergate, bet tuojaus ją permatau, kaip veid
rodyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktike Ir stebuklingos mašinos.

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar Jfla ligą 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių »u maistais, be jokių operacijų. Tuot li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vais'sis ir’ sakė, kad būtinai Yra reikalinga operacija tr 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis pagelbos

ATMINKITE, JOG AŠ IŠGYDAU SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir Išgydo ant visados. Aš negydau per laiškus, nes to negalima atlikti, 

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzeminuoti, tad* tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimu* ligoniaMt 
DYKAI Nedėliomis. Utaminkais ir Pėtnyčiomia. .

DR. J. C. E5ROW.X
50 W. 36-th St.,

OFF ISO VALANDOM-
Nuo 9 vai ryto iki 12 vai. pietų.
Nuo 1 vai po plet iki 8 vai. vakare

Z*

h Ave., New York,ĮĮN. Y
NEDALIOMIS:

Nuo « »ai ryto iki 8 tai. po pi*1

/
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PARMOS!
Geriausios Farnios! Užsirašykite
Pigiai parduodu geriau

sias, gatavas farmas su bu
dingais, sodais, uždėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
farmų, žemė su moliu, juod
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu daugybę 
neišdirbtos žemės labai ge
ros. Pigiai parduodu am 
lengviausių išmokėjimų. Že
mė atsakančiai gera, di
džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Kolionijoj, kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies
to Scottville, Mason County. 
Michigan, kuris yra turtin 
giausiu farmerių miestu 
state Mich. Viduryje der
lingiausių ir gražiausių lau
kų, lygų keliai, gerai žvira- 
voti plentai, upės ir ežerai 
pilni žuvies ir Scottville yra 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausy 
kit kompanijų ir jų agentų 
kurie vilioja žmonės, kac 
pirktų smėlinus ir pūstynes 
ant kurių žmogui yra var 
gingas gyvenimas visą am 
žiu. Atvažiuokite pas main 
į Scottville, Mich. Aš turit 

i geriausių žemių su moliu
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Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 RucpjiHio kasdien.

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

“NAUJIENOS” yra daroininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

■‘NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS ' leidžiamos daugybės darbininku 
žmonių apšviet <i ir jų gerovei, o ne pavietuos 
ypatus ir daiymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Cbicagoje mi tams $6.00; pusei 
metų $150. Kitur, ne Chicagoje. metams $5 00; 
pusei metų $3 0r>; dviem mėn. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met.SZUO. Pavienių num. kaiua 2c.

IŠpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

-NAUJIENOS" 1841 S. daisied SI., Chicago, III
Šiuomi prisiunčiu $------------už “NAUJIENAS"—-.■■■■■-

metus ir meldžiu jas siųsti žiuo adresu

L. 10

W|

EPIRVWTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS

»

tas gaus 
“Laisvę” ar 
vį”, ar “Kovą“' 
“Vienybę” Liet.’ 
“Lietuvą”, ar
merikos Lietuvi” ar
ba “Šakę” tai dv 
laikraščiu per me 
tus laiko. Tai
gi už $5.00 dar galit pasirinkti prie Į yu0(|zemiu IT Visokių UiaiŠy 
‘•Mqiiiiadii 1 ftikracnm Izolro 1 •’ . c _ u• Naujienų” vieną iš tų laikraščių, koks 
tamsiai geriausiai patinka. Tik tamsta 
atsimink, kad užsiraęs “Naujienas” 
gausi dar vieną visai dykai.

Antros dovanos: kas gaus 4 naujus 
“Laisvei” skaitytojus ir prisius man 
$6.00, tam padarysiu didelį paveikslą 
16x20 už dyką. Kaus gaus 2 skaityto-, 
ju “Naujienoms” ir prisius $10.00, tas 
gaus paveikslą su rėmais vertes 
10 dolerių.

J. BRAKMS,
37 E 21 St., Bayonne, N. J.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA.

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specijalistas Moteriškų Ligų.

314 E. 50th St., New York
ofiso Valandos:

Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. po 
piyt ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimai DYKAI. Męs išti

riame ir pasakoje visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą. 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

tų žemių, geriausio gatunko 
kokių gali rasti Amerikoj 
apgyventame, gražiame kra- < 
šte. Nusipirkęs nuo manęs1, 
žemę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 
bagetų farmerių. Norinti 
pirkti geni farmų, rašyki U 
tuoj, o gausite žemlapį (ma- 
pą) Lietuvių Kolionijos ir 
farmų kataliogą. Adresuok

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville. Michigan.

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

VIŠKAS HOTELIS NEW YORK CITY
VIEŠBUTIS arba KOTELIS NEI' SU 37 KAMBARIAIS.
KAMBARIAI yra įrengti pagal naują madą, kaip tai: ELEKTRIŠKA 

ŠVIESA, Maudyklė, Eleveiteris, TELEFONAS ir kiloki visokiu įrankiai, pri
klausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę dėl VESTUVIŲ, šo
kiu, Susirinkimų ir dėl visokių draugiškų suėjimų.

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

Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir iki kur norit keliaut 
Mūsų antrašas yra tokis:

GEO. BARTASZIUS & CO.
AVashingon Street, 261 W. Broadway

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

498

GEO. J. BARTASZIUS Ir J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring Street SOOTH BOSTON, HASSNEW YORK CITY, N. Y. v ,
820 Bank Street, Waterbury, Conn. 1

T-
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50c

!Ar Ron
gauti DYKAI dvi geras šfukas i 

JU. ir Didclj Kataliogq visokių nih-E 
gišku štokų ir kitokių visokių! 
U*lv Gi, kurių tu labai nori, o J 

■f''nežinai kur jų gaut? Atsiųsk! 
Į savo pilną ir aiškų adresų ir už! 
r 6 centus stenipų dįl uždengimoj 
Į prisinntimo kaštų, o męs tuojotis!

tą Kalulio^.} ir štukas tau Dusių-i 
sint DYKAI. Adresuok: 1
JUOZAS J. 8ZLIKAS, 

(MAGIKA3) ’

3261 S. HalstedSL Chicago, III.
-l

M—

MOKYKITĖS SAVO NAMUOSE 1
j Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis
S’ per korespondencijas, mokintis savo namuose. Pagal mūsų vartoja- 
I mą metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti visą aritmeiką liuososo 
f nuo darbo valandose. Iškaščiai stebėtinai maži.

Jei nori žinoti, kaip greitu laiku išmoki aritmetiką, tai para- 
J šyk mums, o gausi pilną paašikinimą dykai. įdėk štampą atsakymui. 
I Adre^ūnk:

f Lietuvių Korespondencijinė Mokykla,
J 1607 N. Ashland Avenue, Chicago, UI

M. & V. Furniture Co.
. M/KLIA-LJ-HK/AS Ir- A.. VIDZKJNAS, Savininkai.

687 - 3 AVE. So.'B’klyn, N.Y.
E DIDELE LIETUVIŠKA FORNIŠIU KRAUTUVE.

VISADA PIRK Rakandus (fornišius) pas A. MAl.lAUSKĄir B A. VIDŽIŪNĄ, nes gausi gerų torniši ir už labai ŽEMĄ PREK . ūj Duodam ir ant lengvų Išmoke'čių — 1'0 VIENĄ DoLERĮ ar dau- “j giau ant savaite-, taip ka.p k»s išgali. Da'kcus visur pristatom 0| savu v žitnu dovanai. I“ab»nd\k nors vienų kartų plrkt< pas mus, O 9 mes užtikrinain, kad bu>it užganėdinti iA visų atžvilgių.
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Trijų kavalku m’nkšti krėslai verti $’5.00. Parduodam uį $18.7*. 
Penkių kavalkų skuriniai krėslai ., $35-0<L Parduodam už $z5.00.
Lietuviai, nepamirškit musų, kada jums reikės fornišiu.

M. & V. Furniture Co.
BROOKLYN, INI . ’087 - 3 AVĖ

a’ .■ • ■ > ■ Y




